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Dünya buğday üretiminde büyük düşüş!

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 2 Temmuz’da 
açıkladı. Rapor, 2012/13 sezonunda dünya buğday üretiminin, 
2011/12 sezonuna kıyasla 30 milyon ton düşeceğini öngörüyor. 
Rapora göre; 2011/12 sezonunda 695 milyon ton olduğu tahmin 
edilen dünya buğday üretimi, 2012/13 sezonunda 665 milyon 
tona gerileyecek. Üretimdeki düşüşe paralel olarak tüketime ve 
ticarete konu olan buğday miktarında da azalma olacağı öngörül-
üyor. Buna göre 2011/12 sezonunda 689 milyon ton olan buğday 
tüketimi, 2012/13 sezonunda 7 milyon tonluk düşüş göstererek 
682 milyon ton civarında gerçekleştirecek. Aynı dönemlerde, 
dünya ticaretine konu olacak buğday miktarının ise 144 milyon 
tondan 135 milyon tona düşeceği tahmin ediliyor.

Buğday üretimindeki düşüşe karşı pirinç ve mısır üretiminde 
artış öngören IGC, raporunda pirinç üretimindeki artışın 15 mi-
lyon ton, mısır üretimindeki artışın ise 49 milyon ton civarında 
olacağını açıklıyor. Rapora göre; 2011/12 sezonunda 447 milyon 
ton olduğu tahmin edilen dünya pirinç üretimi, 2012/13 sezonun-
da 462 milyon tona yükselecek. Aynı dönemler arasında dünya 
pirinç tüketimi 447 milyon tondan 458 milyon tona yükselirken, 
dünya pirinç ticareti de 36 milyon tondan 34 milyon tona düşecek

2011/12 sezonunda 868 milyon ton olduğu tahmin edilen dünya 
mısır üretiminin, 2012/13 sezonunda 917 milyon ton olarak 
gerçekleşeceğini öngören IGC, dünya mısır tüketimin de 29 mi-
lyon tonluk artış göstereceğini ve 871 milyon tondan 910 milyon 
tona çıkacağını öngörüyor. Aynı dönemde dünya ticaretine konu 
olacak mısır miktarının ise 265 milyon tonda kalacağı tahmin ed-
iliyor.

Tüm hububat ürünleri göz önünde bulundurulduğunda ise dünya 
üretiminin 26 milyon ton artacağı ve 2011/12 sezonunda 1.842 
milyon ton olan dünya hububat üretiminin, 2012/13 sezonunda 
1.868 milyon ton olacağı öngörülüyor. Ticarete konu olacak hubu-
bat miktarı 265 milyon tonda kalırken, 2011/12 sezonunda 1.844 
milyon ton olduğu tahmin edilen toplam dünya hububat tüketi-
minin, 2012/13 sezonunda 1.876 milyon tona çıkacağı tahmin 
ediliyor.

Saygılarımızla…

A big fall in world wheat production!

International Grain Council (IGC) released its latest report on July 
2. This report estimates the 2012/13 wheat production to de-
crease 30 million tons compared to the season 2011/12. Accord-
ing to the report, the wheat production which was estimated to 
be 695 million tons in the season 2011/12 will fall to 665 million 
tons in the season 2012/13. And in line with this fall in produc-
tion, there is an expected decrease in the consumed and traded 
wheat amounts. According to this, the wheat consumption, which 
was 689 million tons in the season 2011/12, will be around 682 
million tons with a 7 million tons decrease in the season 2012/13. 
In the same period, the traded wheat amount will decrease from 
144 million tons to 135 million tons.

IGC that estimates an increase in rice and corn production despite 
of this decrease in wheat production announced the expected in-
crease in rice production as 15 million tons and in corn produc-
tion as 49 million tons. According to the report, the rice produc-
tion, which was estimated to be 447 million tons in the season 
2011/12, will increase to 462 million tons in the season 2012/13. 
In the same period, the world rice trade will decrease from 36 mil-
lion tons to 34 million tons while world rice consumption increas-
es from 447 million tons to 458 million tons.

IGC that forecasts world corn production, which is estimated as 
868 million tons in the season 2011/12, as 917 million tons in the 
season 2012/13 estimates world corn production to increase 29 
million tons and increase from 871 million tons to 910 million 
tons. In the same period, the traded amount of corn is expected 
to stay around the level of 265 million tons.

And when all grain products are considered, world production is 
expected to increase 26 million tons and thus world grain pro-
duction, which was 1,842 million tons in the season 2011/12, is 
expected to reach 1,868 million tons in the season 2012/13. While 
the amount of grain that will be subject to global trade will stay 
at the level of 265 million tons, total grain consumption estimat-
ed as 1,844 million tons in 2011/12 is expected to increase up to 
1,876 million tons in the season 2012/13.

Best regards…

Editör
Editor
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Filipinler Avustralya’dan yeniden tedarik sağlamaya başlarken, bir 
un ithalatçısı da ülkeden daha ucuza un ithal edecek. Malabon 
Long Life Trading Corp. (MLTC) firmasının Başkanı Ernesto Chua 
Ko Kiong, dünyanın en büyük üçüncü un değirmencisi Avustralya-
lı Manildra ticaret grubu ile Filipinlere un sevk edilmesi konusunda 
anlaşma sağladıklarını belirtti. 

Sevk edilecek unun 25 kiloluk bir çuvalı 820 Filipinler Pezosu gibi 
düşük bir fiyata satabilecek. Bu fiyat MLTC’nin halihazırda Endo-
nezya ve Türkiye’den tedarik ettiği unun 840 Pezoluk satış fiyatı ve 
yerel değirmenlerde üretilen unun 880 ile 930 Pezoluk fiyat aralı-
ğıyla kıyaslanıyor.

Ko Kiong, Avustralya ununun; markası, hacmi, kredi koşulları ve 
yerine göre Metro Manila’da 820 ile 840 Pezo arasında satılabi-
lecek daha ekonomik bir un olduğunu belirtti.  Avustralya unu 
Avustralya buğdayından üretilirken, Endonezya ununda Avustral-
ya, Kanada ve ABD buğdaylarından bir karışım kullanılmaktadır.

Ko Kiong, MLTC’nin ilk aşamada ayda 3 bin ton getireceğini belirtti.
Filipinler eskiden de Avustralya’dan un ithal etmekteydi an-
cak ülkenin yerel ortakları, geçici olarak işlemleri durdurmuştu. 
Avustralya unu, çuvalı 840 pezoya satılan ve yerel değirmenciler 
tarafından üretilen daha ucuz bir un çeşidiyle başa baş rekabet 
edebilecek.

A flour importer will bring in even cheaper flour as the Philippines 
resumes sourcing from Australia. Ernesto Chua Ko Kiong, presi-
dent of Malabon Long Life Trading Corp.

(MLTC) said it has clinched a deal with Australian trader Manildra 
Group, the world’s third largest flour miller, to ship to the Philip-
pines with flour which the local firm can sell as low as P820 per 
25-kilogram sack.

This is compared to the P840 selling price of flour that MLTC 
now brings from Indonesia and Turkey and the P880 to P930 
price range of locally-milled flour. Ko Kiong said Australian flour 
is more affordable that can be sold between P820 and P840 in 
Metro Manila, depending on brand, volume, credit terms and 
location. 

Australian flour is milled from Australian wheat while Indonesian 
flour uses a combination of wheat from Australian, Canada and 
the United States.

Ko Kiong said MLTC would initially bring in 3,000 tons per. 
The Philippines used to import flour from Australia but its local 
partner here temporarily stopped operations. The Australian flour 
would compete headon with a cheaper variety developed by lo-
cal millers which they sell at P840 per bag. 

Avustralya’dan yeniden tedarike başlayan Filipinler’de, bir un ithalatçısının da ülkeden ucuza un 
ithal edeceği açıklandı.
It has been declared that in Philippines which has started supply from Australia again that a 
floor importer will import much cheaper flour.
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Hükümetin önümüzdeki 8 yıl boyunca başlıca tahılların üretimini 
ikiye katlamaya yardımcı olmasını isteyen ABD Washington Sena-
törü Maria Cantwell, nohut ve mercimeğin okulların kahvaltı ve 
öğlen yemeği programlarına eklenmesini öngören bir yasa deği-
şikliği de sundu.

Bu değişikliğin kuru fasulye, kuru bezelye, mercimek ve nohudun 
da aralarında bulunduğu baklagil bitkileriyle ilgili araştırmaların 
finansmanını arttıracağı düşünülüyor. Çünkü yasa değişikliği öne-
risinin kabul ettirilmesi halinde, bu tahılların sağlık ve besin değer-
lerini araştıran bilim adamlarına, gelecek beş sene boyunca 125 
milyon ABD dolarına varan yardımda bulunulacak.

Ulusal Kuru Bezelye ve Mercimek Konseyi ile Kuru Bezelye 
Konseyi’nin işbirliği olan Amerikan Baklagil Derneği CEO’su Tim 
McGreevy, en çok paranın Washington Devlet Üniversitesi ve Ida-
ho Üniversitesi’ne gideceğini belirtiyor.

Nohut ABD’de popülarite kazanan bir bakliyat. 2000 senesinde 
Washington eyaletinde 10 bin dönüm olan ekim alanı, bu yıl 80 
bin dönüme ulaşmış durumda. McGreevy, bu artışın ana faktörle-
rinden birinin humusa yönelik önemli artış olduğunu ifade ediyor.

U.S. Sen. Maria Cantwell, D-Wash., wants the government to 
help double production of those crops over the next eight years. 
Cantwell introduced an amendment to bring peas and lentils into 
the school breakfast and lunch programs.

The measure would increase funding for research on so-called 
pulse crops, which include dry beans, dry peas, lentils and chick-
peas. The term comes from the Latin word “puls,” which means 
thick soup.

Scientists who study the health and nutrition of these crops 
would receive grants totaling $125 million over next five years if 
the initiative passes with the farm bill later this year. Most money 
would go to the Washington State University and the University 
of Idaho, according to Tim McGreevy, chief executive officer of the 
American Pulse Association, a collaboration between the nation’s 
Dry Pea and Lentil Council and Dry Bean Council.

Chickpea is another crop gaining in popularity. Its acreage in 
Washington state has exploded from less than 10,000 acres in 
2000 to 80,000 this year. A primary factor has been the significant 
demand for hummus, McGreevy said.

ABD’de, Washington Senatörü Maria Cantwell, nohut ve mercimeğin okulların kahvaltı ve öğlen 
yemeği programlarına eklenmesini öngören bir yasa değişikliği sundu.
US Sen. Maria Cantwell, D-Wash has introduced an amendment to bring chickpeas and lentils 
into the school breakfast and lunch programs.
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Malavi’deki Bakhresa Tahıl Değirmeni firmasının Satış Yöneticisi 
Elias Nyirongo, ülkenin buğday talebinin sadece % 1’ini üretebil-
diğini, bunun buğday ürünlerinin pahalı olmasına ve ithalat için 
daha fazla döviz kullanılmasına neden olduğunu belirtti.

Nyirongo, Malawi’nin buğday üretme ve buğday ithalatını azalt-
ma potansiyelinin olduğunu şöyle ifade etti: “Küçük ölçekli çiftçi-
ler için buğday üretme ve bu süreçte döviz tasarruf etme potansi-
yeli bulunmaktadır.” 

Bakhresa olarak daha önce küçük ölçekli çiftçileri destekleyerek 
buğday üretimini iyileştirmek için gayret sarf ettiklerini, ancak 
niceliğin yeterli olmadığını söyleyen Nyirongo, firma olarak Nam-
wera Mangochi’de ürün yetiştirmek için inisiyatif aldıklarını belirtti 
ve ekledi: “Halihazırda 500 hektarlık bir alanda buğday ekmekte-
yiz ancak sadece günlük olarak ihtiyaç duyduğumuzdan çok daha 
düşük bir miktar olan 100 ton üretebildiğimiz için bu yeterli olmu-
yor. Üretim kapasitemiz günde 500 ton olduğunu belirtirsek farkı 
görebilirsiniz.”

Nyirongo, firmalarının buğday üretimi için 650 hektarlık toprak ve 
yeni makineler edinerek büyümekte olduğunu da belirtti.

Bakhresa Grain Milling Company’s Sales Manager Elias Nyirongo 
said the country is able to produce only 1 percent of wheat result-
ing in wheat products being expensive and more forex spent on 
imports.

Nyirongo said Malawi has the potential to produce wheat and 
reduce the quantity of wheat import. “The potential is there for 
small scale farmers to produce wheat and save forex in the pro-
cess” Nyirongo said.

Nyirongo further said as Bakhresa they previously made efforts to 
improve wheat production by supporting small scale farmers but 
still the quantity was not enough.He said as a company they took 
an initiative to start cultivating the product in Namwera, Man-
gochi. “We are currently cultivating wheat on a 500 hectare land 
but it is not enough as we are only able to produce 100 metric 
tonnes which is much lower than what we require per day. Our 
production capacity is 500 metric tonnes per day and you can see 
the difference” he said.

Nyirongo said the company is expanding as it has acquired 650 
hectors of land for wheat cultivation and also new machinery.

Malavi’deki Bakhresa Tahıl Değirmeni, ülkede yerel talebi karşılamak amacıyla un üretiminin ana 
hammaddesi buğdayın % 99 oranında ithal edildiğini söyledi.
The country’s major raw material for flour production, wheat is being imported at 99 percent to 
meet local demand, Bakhresa Grain Milling has said.
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Nijerya Tarım Bakanı Akinwunmi Adesina, ülkedeki un değirmeni 
işletenlerinin Federal Hükümet’in yürürlükteki tarımsal dönüşüm 
gündemini öldürmeyi planladığını söyledi.

Un değirmencilerinin ekmekte % 40 oranında monyak unu kul-
lanımının sağlıksız olduğu konusunda Nijeryalıları yanlış bilgi-
lendirdiğini vurgulayan Bakan Adesina, şunları dile getirdi: “Bazı 
un değirmencilerinin, monyak tüketiminin diyabet hastaları için 
iyi olmadığı yönündeki açıklamaları doğru değildir, bilimsel ola-
rak mesnetsizdir ve Nijeryalıları uygulanabilir ve vatanperver bir 
programdan koparmaya yönelik kasıtlı bir girişimdir.” Bakan de-
ğirmencilerin bunu, anormal kârlarını korumak için yaptıklarını 
ifade etti. 

Nijerya Başkanı Goodluck Jonathan, yakın zaman önce tarım sek-
töründeki bazı büyük menfaat sahiplerinin ülkenin dönüşüm gün-
demine karşı çalışmakla suçlamıştı. Ayrıca, Temsilciler Meclisi’nin 
ekmeğe % 40 oranında monyak unu eklenmesini zorunlu kılan 
yasa tasarısını reddettiği söylenmişti. 

Bakan Adesina, yürütmeye giden böyle bir yasa tasarısı olmadığı-
nı, bu nedenle yürütmeye dair var olmayan bir yasa tasarısı hak-
kında Ulusal Meclis’te bir karar alınamayacağını; bunun bir hayal 
ürünü olduğunu belirtiyor.

Adesina şunları savundu: “Nijerya’nın dünyanın en büyük üreticisi 
olduğu monyak, buğdayı kısmen ikame etmek için yüksek kalite-
li monyak ununun üretiminde kullanılmaktadır. Un değirmenleri 
ve bunların vekilleri, Nijerya’dan hortumladıkları ekstra karlarını 
koruyabilmek amacıyla Nijeryalıları yanlış bilgilendirmek için her 
şeyi yapmaktadırlar. Buğday ihraç eden ülkelerin çiftçilerini mutlu 
ederken, Nijeryalı çiftçileri fakir ve sefil kılmak için savaşıyorlar.” 

Akinwunmi Adesina, Minister of Agriculture, says operators of 
flour mills in the country are planning to kill the ongoing agricul-
ture transformation agenda of the Federal Government.

Adesina strongly holds that the flour millers are misinforming Ni-
gerians that using 40 percent cassava flour in bread is unhealthy. 
According to him, the statements credited to some flour millers 
that cassava consumption is not good for those with diabetes is 
untrue, scientifically baseless and is a deliberate attempt to dis-
connect Nigerians from a viable and patriotic programme. The 
minister said the millers are so doing to protect their abnormal 
profits.

It would be recalled that only recently, President Goodluck 
Jonathan alleged that some big stakeholders in the agricul-
ture sector were working against the country’s transformation 
agenda. Also, the House of Representatives was said to have 
rejected a bill on the mandatory inclusion of 40 percent cas-
sava flour in bread.

Adesina said there was no such bill from the executive, and there-
fore, no decision can be taken by the National Assembly on an 
executive bill that does not exist. This was a figment of imagina-
tion” he said. 

Adesina argued, “Cassava, for which Nigeria is the largest produc-
er in the world, is being used to produce high quality cassava flour 
to replace some of the wheat. The flour mills and their surrogates 
are doing all they can to misinform Nigerians so as to protect their 
super profits, which they siphon out of Nigeria. They are fighting 
to make Nigerian farmers poor and wretched, while making farm-
ers of wheat exporting countries happy.”

Nijerya Tarım Bakanı Akinwunmi Adesina, ülkedeki un değirmencilerini tarım planını öldürmek 
için komplo kurmakla itham etti.
Akinwunmi Adesina, the Minister of Agriculture in Nigeria, has accused flour millers in the 
country of conspiring in order to destroy agriculture plan. 
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Hindistan’ın tahıl üretiminin, 2011-12 döneminde gerçekleşen 
246,2 milyon tonluk üretime karşın, 2012-13 döneminde yüzde 
0,6 oranında artarak 247,6 milyon ton civarında gerçekleşeceği 
belirtiliyor.

Hindistan Ekonomisi Gözetim Merkezi (CMIE) aylık raporunda, 
kaba taneli tahıllar ve kaba tohum üretimindeki iyileşmeyle bera-
ber pirinç ve buğday üretiminde meydana gelen mütevazı büyü-
menin, toplam üretimdeki genel büyümeden sorumlu olacağını 
açıkladı. 2012-13 sezonunda buğday üretiminin 87,3 milyon ton-
da kalacağı, pirinç üretiminin ise 100 milyon tonu geçeceği öngö-
rülüyor.  Kaba taneli tahılların üretiminin de % 0,7 yükselerek 42,3 
milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bununla bera-
ber, 2011-12 döneminde kaba tahılların ekim alanlarındaki düşüş, 
üretimi olumsuz anlamda etkilediği belirtiliyor. CMIE, kaba tahıl 
üretiminin, büyük oranda nohut ve diğer kaba tohumların arazi 
alanındaki azalmadan dolayı % 3,7 oranında düşerek 17,5 milyon 
tona gerilediğini tahmin ediyor.

The country’s grain production is projected to grow by 0.6 per 
cent to 247.6 million tonnes in 2012-13 as against 246.2 million 
tonnes in 2011-12. 

A modest growth in output of rice and wheat, alongwith a recov-
ery in production of coarse grains and pulses will be responsible 
for the overall growth, Centre for Monitoring Indian Economy 
(CMIE) said in its monthly report.

The rice production is projected to exceed 100 million tonnes 
in 2012-13, while wheat production is pegged at 87.3 million 
tonnes.  The production of coarse grains is projected to rise by 
0.7 per cent to 42.3 million tonnes in 2012-13. 

However, a fall in acreage of pulses had taken a toll on produc-
tion in 2011-12. Pulses production is estimated to have de-
creased by 3.7 per cent to 17.5 million tonnes, mainly due to fall 
in acreage of gram and other pulses, CMIE said.

Hindistan’ın tahıl üretiminin 2012-13 döneminde yüzde 0,6 oranında artarak 247,6 milyon ton 
civarında gerçekleşeceği belirtiliyor.
It is stated that grain production of India will be around 247.6 million tons with an increase of 
0.6% in 2012-13. 
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Irak’ın buğday üretiminin bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı % 16 
oranında azalarak 1,5 milyon tona kadar düşebileceğini söyleyen 
Irak Tahıl Kurulu Başkanı General Hassan İbrahim, ithalatın 3 mil-
yon tona kadar artabileceğini belirtti. 

Bağdat’taki bir röportajda konuşan İbrahim, “Maalesef, bu sene ül-
kenin kuzey şehirlerinde yaşanan bir kuraklık var” diyor ve ekliyor: 
“Geçen sene üretim 1.78 milyon ton civarındaydı. Bu sene üreti-
min 1,5 ila 1.6 milyon ton arasında olmasını bekliyoruz.”

Irak Tahıl Kurulu Başkanı İbrahim, Irak’ın yıllık 4,5 milyon ton buğ-
day ve 1.25 milyon ton pirinç tükettiğini belirtti.  Hükümetin 50 
bin ton buğday ve 30 bin ton pirinç ithalatı için ihaleye gitmeyi 
planladığını ifade eden İbrahim: “Buğday fiyatları uygun. Dünya-
daki buğday üretimi verimli.” dedi.

İbrahim, hükümetin çiftçilerden bir ton karşılığında uluslararası fi-
yatların iki mislinden fazla olan 720,000 dinara ($618) buğday alıp, 
ithalata olan bağımlılığı azaltmaya çalışacağını belirtti.

Ulusun pirinç ithalatında kaynak çeşitlendirmesine giderek 
ABD’ye ilaveten Arjantin, Uruguay ve Tayland’ı eklediğini belirten 
İbrahim, “en yüksek” ithal pirinç fiyatlarının ABD’den gelen ürün-
lerde olduğunu kaydetti.

Iraq expects its wheat production to fall this year by as much as 
16 percent to 1.5 million metric tons because of a drought, forc-
ing it to boost imports to 3 million tons, said Grain Board Director 
General Hassan Ibrahim.

“Unfortunately, there is a drought this year in the northern prov-
inces,” Ibrahim said in an interview in Baghdad. “Last year produc-
tion was around 1.78 million tons. This year we expect it to be be-
tween 1.5 and 1.6 million tons.”

Iraq consumes 4.5 million tons of wheat and 1.25 million tons of 
rice a year, Ibrahim said. The government is planning tenders to 
import 50,000 tons of wheat this week and 30,000 tons of rice 
next week, Ibrahim said. “Wheat prices are suitable. World wheat 
production is abundant.”

The government is buying wheat from farmers at 720,000 dinars 
($618) a ton, more than double international prices, in an effort to 
reduce dependence on imports, Ibrahim said.

The nation has diversified the origins of the rice it is import-
ing to include Argentina, Uruguay and Thailand in addition to 
the U.S., he said. U.S. rice prices are the “highest,” according to 
Ibrahim.

Irak Tahıl Kurulu Başkanı General Hassan İbrahim, yaşanan kuraklıktan dolayı buğday üretiminin 
düşebileceğini ve buğday ithalatının 3 milyon tona kadar artabileceğini belirtti.
The Grain Board Director Hassan İbrahim has stated that wheat production may decrease be-
cause of the drought and the wheat import may increase by 3 million tons.  
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Afrika Tarım Teknolojisi Vakfı (AATF), Japan Tobacco firması ile Sah-
ra Altı Afrika için yeni pirinç türleri geliştirmek amacıyla dönüşüm 
teknolojisinden faydalanmak için bir lisans anlaşması imzaladı.

Azot ve Su Kullanımında Verimli ve Tuza Dayanıklı (The Nitrogen 
Use Efficient, Water Use Efficient and Salt Tolerant - NEWEST) Pi-
rinç Projesi, bölgedeki 20 milyondan fazla küçük ölçekli pirinç çift-
çisinin yüzleştiği ana kısıtlamaları irdelemeyi hedefliyor.

AATF Genel Başkanı Dr. Denis Kyetere, proje hedefinin çiftçi tara-
fından tercih edilen ve yerel olarak uyumu sağlanan pirinç çeşit-
lerini, azot ve su kullanım verimliliği ve tuz dayanıklılığı açısından 
geliştirmek ve yaymak olduğunu söyledi.

Ülkedeki pirinç üretimindeki yavaş büyümenin, bölgedeki pirinç 
çiftçilerinin elde ettiği düşük verime atfedildiğini söyleyen Kyete-
re, “Azot yetersizliği ve kuraklık dâhil olmak üzere çeşitli faktörler 
yüksek arazilerde yapılan pirinç üretiminde kısıtlamaya neden 
olurken, yüksek tuzluluk oranı birçok pirinç yetiştirme alanında 
büyük bir sorun haline gelmektedir” diyor ve ekliyor: “Lisans bize 
tek çenekli bitkilerin geliştirilmesinde azot ile su verimli ve tuza 
dayanıklı pirinç ürünlerinin uygulaması için dönüştürme teknolo-
jisini telifsiz olarak kullanma imkânı sağlayacak.” dedi.

Söz konusu teknoloji, hâlihazırda dünya çapında 50’den fazla özel 
ve kamu tüzel kişiliği nezdinde lisanslı olup; pirinç, darı, buğday, 
arpa, süpürge darısı, şeker kamışı, dallı darı, miskantus, gübre ve 
çimen dâhil olmak üzere çeşitli tek çenekli bitkilerin geliştirilme 
maliyetini ve zamanını azaltmaktadır.

The African Agricultural Technology Foundation (AATF) has 
signed a license agreement with Japan Tobacco for the use of a 
transformation technology to develop new rice varieties for the 
Sub-Saharan Africa.

The Nitrogen Use Efficient, Water Use Efficient and Salt Tolerant 
(NEWEST) Rice Project seek to address some of the major con-
straints facing over 20 million smallholder rice farmers in the re-
gion. 

Dr. Denis Kyetere, the executive director AATF said the goal of the 
project is to develop and disseminate farmer preferred and locally 
adapted rice varieties with enhanced nitrogen-use efficiency, wa-
ter-use efficiency and salt tolerance.

“The slow growth in domestic rice production has been attrib-
uted to low yields being achieved by rice farmers in the region,” 
Dr. Kyetere said. “Several factors including nitrogen deficiency and 
drought are leading constraints to upland rice production, while 
high salinity is  becoming a major problem in many rice growing 
areas. The license will enable us to utilise the transformation tech-
nology for monocot species developing and deploying the nitro-
gen efficient, water efficient, and salt tolerant rice products, free 
of royalties.” ” Dr. Kyetere said.

The technology already licensed in more than 50 private and 
public entities across the world for numerous monocots includ-
ing rice, maize, wheat, barley, sorghum, sugarcane switchgrass, 
miscanthus, forage and turf reduces development costs and time.

Afrika Tarım Teknolojisi Vakfı, Sahra Altı Afrika’sı için yeni pirinç türleri geliştirmek amacıyla dönü-
şüm teknolojisinden faydalanmaya hazırlanıyor.
African Agricultural Technology Foundation is getting ready to benefit from a transformation 
technology to develop new rice varieties for Sub-Saharan Africa
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Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP) Genel 
Koordinatörü Hakan Başlık, Mucit Türk İş Adamları Platformu (MU-
TİAP) Genel Koordinatörü Hakan Başlık’ın desteği ve Ege Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Raşit Uysal’ın 
danışmanlığında yürüttüğü proje ile “incir unu” üretmeyi başar-
dıklarını açıkladı.

Yaptığı açıklamada incirin kullanım alanını çeşitlendirmeye ve 
dünya pazarında daha fazla tüketimini sağlamaya yönelik olarak 
çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Şimşek, “Geliştirdiğimiz 
özel bir teknik ile elde ettiğimiz incir ununu, önce ekmek ve kek-
te kullandık ve olumlu tepkiler aldık.” dedi. Şimşek, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: “Özellikle Türk halkının beslenmesinde çok önemli 
yer tutan ekmeğin aromasını ve besin kalitesini artırması bizleri 
umutlandırdı. Buradan yola çıkarak incir ununun bebek maması, 
unlu mamuller, çikolata, dondurma, tatlılar, ilaç ve bitkisel destek 
ürünleri, içecek sektörü, kozmetik gibi birçok üründe kullanım 
alanı bulabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda Ar-Ge çalışmalarını 
genişleterek önümüzdeki sezon taze incirden de un elde ederek 
incirin bir gramını dahi zayi ettirmeden ekonomiye kazandırmayı 
planlıyoruz.”

The General Coordinator of the Nazilli Agricultural Development 
Cooperative (ÖR-KOOP), Hakan Başlık announced that they man-
aged to produce “fig flour” within the scope of the project they 
carry out with the support of the General Coordinator of the Turk-
ish Inventor Businessmen Platform (MUTIAP) Hakan Başlık and the 
consultancy of the member of Faculty of Agriculture in Ege Uni-
versity, Prof. Dr. Harun Raşit Uysal.

Şimşek stated that they conduct various studies to diversify the 
area of use for fig and increase its consumption in the global mar-
ket. “With a special technique we developed, we used the fig flour 
we obtained first in bread and then in cake, and the reactions 
were really positive.” said Şimşek. “And especially the fact that it 
enhances the aroma and quality of the bread that is very impor-
tant in Turkish diet gave us hope.  Based on this, we believe that 
fig flour can be used in various products such as infant formula, 
bakery products, chocolate, ice-cream, desserts, medicine and 
herbal supplements, beverages and cosmetic products. Thus we 
are planning to expand our R&D activities next year, obtain flour 
from fresh fig and to offer this to the economy without wasting a 
single gram of fig.”

Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, incirin kullanım alanını çeşitlendirmek ve dünya 
pazarında daha fazla tüketimini sağlamak amacıyla yürüttüğü proje neticesinde, “incir unu” üretti.
Within the scope of the project that Nazilli Agricultural Development Cooperative carries out 
to diversify the areas of use for fig and to enable fig to be consumed more in the global market, 
“fig flour” is produced.
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Kurulduğu günden bugüne Türkiye’de yapılmayan makineleri 
yapmayı hedefleyen Atara Makine ve Otomasyon, dört yıllık Ar-
Ge çalışmasıyla geliştirdiği yeni tam otomatik paketleme makinesi 
ATROS’u sektörün beğenisine sundu.
Yeni makineleriyle ilgili dergimize bilgi veren Atara Makine Oto-
masyon Genel Müdürü ve Endüstri Mühendisi Mustafa Sarı, firma 
olarak ilk kuruldukları günden bu yana hedeflerinin Türkiye’de ya-
pılmayanı yapmak olduğunu hatırlattı ve şunları dile getirdi: “Bu 
hedefe ulaşmanın yolu teknoloji geliştirmekten ve tamamı bize 
özgü tasarımlar yapmaktan geçiyordu. Şimdi, tam da bu hedefe 
uygun bir teknoloji ve tasarıma imza atarak tam otomatik paketle-
me makinemiz ATROS’u piyasaya sunduk. 
ATROS, tam otomatik paketleme makinalarında Avrupa’ya bağımlı 
olan ülkemiz tüketicilerinin çözüm ortağı olacak şekilde, 4 senelik 
yoğun ve zorlu bir Ar-Ge çalışmasıyla geliştirildi.”
Ocak 2012’de tamamlanarak piyasaya sunulan ATROS, saatte 900 
torba kapasite ile çalışıyor ve ‘otomatik çuval takma robotu’, ‘oto-
matik tartım, dolum ve dikiş’, ‘paletleme robotu’ ve ‘streçleme’ ol-
mak üzere 4 bölümden oluşuyor.
ATROS’un Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleyen Sarı, “Makinemizi, 
yurt dışındaki üreticileri taklit ederek geliştirmedik. Makinenin 
tüm tasarımı Atara Makine’ye aittir ve Avrupa’da da patentlidir.” 
dedi.
Teknoloji geliştirirken müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde bu-
lundurduklarını vurgulayan Mustafa Sarı, Atara Robotik Sistemle-
rin kısaltması olan ATROS’u geliştirme nedenlerini şöyle açıklıyor: 
“Atara olarak işletmelerde ihtiyaç duyulan fakat belli standartlar 
taşımadığı için pek bulunamayan prosese özel makinaların tasa-
rımını yapmaya çaba gösteriyoruz. ATROS da bu doğrultuda ge-
liştirilmiş ve işletmelerdeki çözümsüzlükleri ortadan kaldıracak, 
işletmelerde verimliliği ve standart üretimi sağlayacak şekilde ya-
pılandırılmıştır. 
Unutulmaması gereken nokta, her şeyin bir çözümü olduğudur. 
Gerekli olan tek şey Türk şirketlerine, Türk mühendisliğine güven-
mektir. Müşterilerimiz için üretmeye devam edeceğiz.”

Atara Machinery Automation that aims to build the unbuilt in 
Turkey since the day it was founded, launched its fully automatic 
packaging machine ATROS that is developed after a 4-years long 
R&D effort. 
Atara Machinery Automation General Manager and Industrial 
Engineer Mustafa Sarı provided information about this new inno-
vation and reminded that their primary goal since the day they 
are founded is to build the unbuilt in Turkey and continued his 
words as follows: “And the way to achieve this goal was to devel-
op technology and to make totally unique designs. And now, we 
are launching our fully automatic packaging machine ATROS by 
developing a technology and making a design just in line with 
the goal. ATROS was designed after an intense and challenging 4 
years long R&D effort to become the solution partner of the con-
sumers of our country that was dependent to Europe for fully au-
tomatic packaging machines.”
ATROS that was put into the market in January 2012 works with a 
capacity of 900 bags per hour, and it is composed of 4 units, which 
are ‘automatic bag attaching robot’, ‘automatic weighing, filling 
and sewing’, ‘packaging robot’ and ‘stretch wrapping’.
Sarı underlined the fact that ATROS is a first in Turkey: “We didn’t 
develop our machine by copying the overseas manufacturers. The 
entire design of the machine belongs to Atara Machinery and it is 
patented in Europe.”
Mustafa Sarı, who underlines the fact that they consider the needs 
of the customers while developing technology, explains their rea-
son to develop ATROS, abbreviation for Atara Robotic Systems, as 
follows: “As Atara, we try to design process-specific machines that 
are rare since they don’t have specific standards even though they 
are needed a lot. And ATROS is developed in line with this idea. It 
will solve the unsolved issues, and ensure efficiency and standard 
production. The fact that must not be forgotten is that everything 
has a solution. The only thing you need is to trust Turkish compa-
nies and Turkish economies. We will continue to manufacture the 
unmanufactured for our customers.”

Atara Makine ve Otomasyon, dört yıllık Ar-Ge çalış-
masıyla geliştirdiği yeni tam otomatik paketleme 
makinesi ATROS’u piyasaya sundu.
Atara Machinery Automation launched its fully auto-
matic packaging machine ATROS that is developed 
after a 4-years long R&D effort.
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“Dünya’da ve Türkiye’de Buğday” konulu genişletilmiş sektör 
toplantısı, Marmara Bölgesi Un Sanayicileri Derneği ev sahip-
liğinde, 25-27 Mayıs 2012 tarihlerinde Çanakkale Kolin Otel’de 
gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Marmara Bölgesi Un Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Öztürk’ün yaptığı toplantının 
ilk oturumu, TUSAF Başkanı Erhan Özmen ve TMO Genel Müdü-
rü Mesut Köse’nin konuşmalarıyla tamamlandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Öztürk, Türkiye’de tarım 
alanlarının miras hukuku ile parçalanmasına dikkat çekti ve 
Almanya’da tarımsal işletme başına ortalama 46 hektar, AB’de 
işletme başına 181 hektar, Türkiye’de ise 3 milyon tarım işlet-
mesi bulunduğunu ve ortalama işletme başına 6 hektar arazi 
düştüğünü söyledi. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Erhan 
Özmen ise Türkiye’de dikkatli, tedbirli ve iyimserlik politikasının 
izlenmesi gerektiğini belirtti.

Toplanın ilk oturumunda konuşan ve yeni sezon hakkında bil-
gi veren Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Mesut Köse de, 
Türkiye’de yeni sezonda 20 milyon tonun üzerinde buğday üre-
timin beklenildiğini ifade etti. 

Bu yılki yağışların, geçen yılın yüzde 25 altında olduğunu dile 
getiren Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Rıfat He-
kimoğlu ise, rekolte tahminlerinde yüzde 25–30 civarında azal-
maların yer aldığına dikkat çekti. Kıdemli Tarım Uzmanı Samet 
Serttaş’ın sunumuyla başlayan toplantının ikinci oturumu, Er-
han Özmen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve tüm der-
nek temsilcilerinin panelist olduğu panelle devam etti. Toplantı 
tüm bölgelerden alınan hasat öncesi buğday değerlendirmele-
riyle sona erdi.

Extended industrial board meeting themed “Wheat in Turkey and 
World” was hosted by Flour Industrialists’ Association of Marmara 
Region between the dates of May 25-27, 2012 in Çanakkale Kolin 
Hotel.

The first session of the meeting that was opened with the speech 
of the Chairman of the Flour Industrialists’ Association of Marmara 
Region, Seçkin Öztürk ended with the speeches of TUSAF (Turkish 
Food Industrialists’ Federation) President Erhan Özmen and TMO 
(Turkish Grain Board) General Manager Mesut Köse.

Öztürk, who made the opening speech of the meeting, attracted 
attention to the fact that the agricultural fields in Turkey are di-
vided because of the inheritance law and that Turkey has 3 million 
agricultural enterprises and thus the agricultural field per enter-
prise is only 6 hectares while this figure is 46 hectares in Germany 
and 181 hectares in EU. And Erhan Özmen from TUSAF underlined 
the necessity to adopt a careful, cautious and optimistic policy in 
Turkey.

TMO General Manger, Mesut Köse, who talked in the first session 
of the meeting, provided information about the new season and 
stated that it is expected for Turkey to produce 20 million tons of 
wheat in this new season.  And President of the Flour Industrialists’ 
Association of Central Anatolia, Rıfat Hekimoğlu stated that this 
year’s precipitation is 25 percent lower than last year’s and thus a 
25-30 percent decrease is seen in crop estimates.

The second session of the meeting started with the presentation 
of Senior Agricultural Expert Samet Serttaş and continued with 
the panel that was moderated by Erhan Özmen and that all asso-
ciation representatives took part as panelists. The meeting ended 
after pre-harvest wheat estimates are taken from all regions.

“Dünyada ve Türkiye’de Buğday” konulu Genişletilmiş Sektör Kurulu Toplantısı, Marmara Bölge-
si Un Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde 25-27 Mayıs 2012 tarihleri arasında Çanakkale Kolin 
Otel’de gerçekleştirildi.
Extended Industrial Board Meeting themed “Wheat in Turkey and World” was hosted by Flour 
Industrialists’ Association of Marmara Region on May 25-27, 2012 in Çanakkale Kolin Hotel.
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Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Bir-
likleri, Ocak-Mayıs 2012 döneminde yaptıkları ihracatta bir önceki 
yıla oranla yüzde 20 oranında artış yakaladı. Türkiye genelinde 2 
milyon 484 bin dolarlık ihracat yapılırken, Orta Anadolu Hububat, 
Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği de aynı 
dönemde yüzde 40,1 artış yakaladı ve ihracat rakamlarını 246,1 
milyon dolar seviyesine çıkardı.
İhracattaki artışla ilgili bir açıklama yapan Orta Anadolu Hububat, 
Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı 
Turgay Ünlü, bu artışla sektörün Türkiye genelindeki ihracatından 
yüzde 9,9’luk pay aldıklarını belirtti. 

DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 6,9 ARTIŞ
Ünlü, Ocak-Mayıs dönemi ile ilgili alt sektör faaliyetlerini de şöyle 
değerlendirdi: “Değirmencilik ürünleri sektörü ihracatı 2012 yılı 
Ocak-Mayıs döneminde yüzde 6,9 oranında artarak 412,3 milyon 
dolar seviyesinde gerçekleşti. Değirmencilik ürünleri sektörünün 
en önemli kalemi olan buğday unu ihracatı, söz konusu dönem-
de miktar bazında yüzde 23,8’lik bir artışla 867 bin ton ve değer 
bazında yüzde 4,1 artışla 342,9 milyon dolara ulaştı. En fazla ih-
racat Irak, Endonezya ve Libya’ya yapıldı. Buğday ununda Irak’a 
yönelik ihracat yüzde 5,9 oranında, Libya’ya yönelik ihracat yüzde 
38,9 oranında artış gösterirken, Endonezya’ya yönelik buğday unu 
ihracatında yüzde 36,6 oranında düşüş yaşandı.”

Cereals, Pulses, Oil Seeds and Products Exporters’ Associations 
achieved a 20 percent increase in their January-May 2012 export 
compared to the same period of the previous year. While the to-
tal export figure for Turkey is 2 million 484 tons, Central Anato-
lian Cereals, Pulses, Oil Seeds and Products Exporters’ Association 
achieved a 40.1 percent increase within the same period and in-
creased its export figure to the level of 246.1 million dollars.
The President of the Central Anatolian Cereals, Pulses, Oil Seeds 
and Products Exporters’ Association, Turgay Ünlü made a state-
ment about this increase in export and shared that their share in 
Turkey’s export is 9.9 percent. 

6.9 PERCENT INCREASE IN MILLING PRODUCTS
Ünlü also talked about the sub-sector activities in January-May 
period: “Milling products sector increased export in January-May 
2012 by 6.9 percent and reached 412.3 million dollars. And the 
wheat flour export that is the most important item of the mill-
ing products sector reached 867 tons with a 23.8 percent increase 
in terms of amount and 342.9 million dollars with 4.1 percent 
increase in terms of value. And the wheat flour was exported 
most to Iraq, Indonesia and Libya. While the wheat flour export 
to Iraq increased 5.9 percent and the wheat flour export to Libya 
increased 38.9 percent, a 36.6 percent decrease is seen in wheat 
flour export to Indonesia.”

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerinin Ocak-Mayıs 2012 döne-
mi ihracatında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında artış yaşandığı açıklandı.
Cereals, Pulses, Oil Seeds and Products Exporters’ Associations announced that there is a 20 percent 
increase in January-May 2012 export compared to the same period of the previous year.
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BİSKÜVİ VE MAKARNA İHRACATI DA ARTTI
En önemli kalem olan tatlı bisküvi ve gofret ihracatının da söz ko-
nusu dönemde yüzde 21,7 artış gösterdiğini ve 224,1 milyon dolar 
değerinde gerçekleştiğini belirten Ünlü, bu ürün grubunda en faz-
la ihracat yapılan ilk üç ülkenin Irak, Suudi Arabistan ve Yemen ol-
duğunu açıkladı. Irak’a yönelik ihracatta yüzde 38,7 oranında, Su-
udi Arabistan’a yönelik ihracatta yüzde 19,9 oranında ve Yemen’e 
yönelik ihracatta yaklaşık yüzde 43,4 oranında artış gerçekleşti.”
Makarnada ise söz konusu dönemde ihracatın miktar bazında 
yüzde 30,8 artışla 202,6 bin ton, değer bazında ise yüzde 32,2 ar-
tışla 143,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildiren Ünlü, 
“En fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Angola, Togo ve Irak oldu. 
Angola’ya yönelik makarna ihracatı yüzde 48,7 oranında, Togo’ya 
yönelik ihracatta yüzde 6,6 oranında ve Irak’a yönelik ihracatta 
yaklaşık yüzde 10,6 oranında artış gerçekleşti.” dedi.

BISCUIT AND PASTA EXPORT ALSO INCREASED
And Ünlü, who stated that the sweet biscuit and wafer export was 
recorded as 224.1 million dollars in value within the same period 
with an increase of 21.7 percent, explained that the top three 
countries that these products are exported to are Iraq, Saudi Ara-
bia and Yemen. The export to Iraq increased 38.7 percent, to Saudi 
Arabia 19.9 percent and to Yemen 43.4 percent.

And Ünlü stated that in pasta, the export reached to 202.6 tons 
in amount with 30.8 percent increase and 143.5 million dollars 
in value with 32.2 percent increase. “The countries that pasta is 
exported most to are Angola, Togo and Iraq. Export to Angola 
increased 48.7 percent, to Togo 6.6 percent and to Iraq approxi-
mately 10.6 percent.” said Ünlü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türkiye’de hububat 
üretiminde geçen yıla göre bir miktar azalma beklendiğini, buğ-
day üretiminin 19,5 milyon ton civarında gerçekleşeceğinin tah-
min edildiğini açıkladı.

TMO Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen basın toplantısında ko-
nuşan Bakan Eker, 2011 yılı dünya buğday üretiminin bir önceki 
yıla göre 42 milyon tonluk rekor artışla 695 milyon ton olarak ger-
çekleştiğini, 2012 yılında ise üretimin 671 milyon ton seviyelerine 
gerileyeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Bakan Eker, geçen yıl 605 TL olarak açıkladıkları müdahale alım 
fiyatının 2012 yılında Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday için 
ton başına 665 lira, makarnalık buğday için de 705 lira olarak be-
lirlendiğini söyledi. 

The Minister of Food, Agriculture and Livestock, Mehdi Eker stated 
that a decrease is expected in Turkey’s grain production compared 
to the previous year, and that the wheat production is expected to 
be around 19.5 million tons.

The Minister Eker, who talked in the press conference held by the 
General Directorate of TMO (Turkish Grain Board), said that 2011 
global wheat production was 695 million tons with a record in-
crease of 42 million tons compared to the previous year and that 
this figure is estimated to decrease back to 671 million tons in 
2012. 
The Minister Eker added that intervention purchase price an-
nounced as 605 TL last year was determined as 665 TL per ton for 
Anatolian red hard bread wheat and as 705 TL per ton for durum 
wheat in 2012.  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türkiye’de hububat üretiminde geçen yıla göre bir 
miktar azalma beklendiğini söyledi.
The Minister of Food, Agriculture and Livestock, Mehdi Eker stated that a decrease is expected in 
Turkey’s grain production compared to the previous year.
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Suudi Arabistan Tahıl Siloları & Un Değirmenleri Örgütü (GSFMO), 
yaptığı açıklamada, krallığın yerel gıda talebini karşılamak ama-
cıyla, buğday ihracatçıları yelpazesini genişlettiğini ve hâlihazırda 
ithal ettiği sert buğdaya ilaveten yumuşak buğday da ithal edebi-
leceğini belirtti. 

2008 yılında buğdayda kendine yeterlilik planlarını bıraktığından 
beri buğday ithalatında keskin bir artış kaydeden Suudi Arabistan, 
şimdilerde de su tasarrufunda bulunmak için 2016 yılına kadar tü-
müyle ithalata bağımlı kalmayı hedefliyor. GSFMO Genel Başkanı 
Waleed el-Khereiji, Uluslararası Tahıl Konseyi yıllık konferansında 
yaptığı açıklamada, kraliyetin bisküvi gibi ürünler için uygun olan 
yumuşak buğdaya yönelik potansiyel ihtiyacı belirlemek için yerel 
tüketici talebini incelediğini söyledi.

“Suudi Arabistan’daki sanayilerin bazılarının yumuşak buğdaya 
ihtiyacı var” diyen el-Khereiji, şunları ekledi: “Suudi Arabistan’daki 
yumuşak buğday talebine ilişkin bir çalışma yürütüyoruz ve buna 
göre kademeli olarak yumuşak buğday ithalatı yapacağız.” GSFMO 
Genel Başkanı Waleed el-Khereiji, un üretimi için geleneksel olarak 
yüksek proteinli sert buğday kullanan Suudi Arabistan’ın, geçen 
sene gerçekleşen ithalat düzeyine paralel olarak, 2012 yılında da 
yaklaşık 2 milyon ton buğday ithal edeceğini düşünüyor. 

Saudi Arabia may import soft wheat, in addition to the hard wheat 
it currently imports, to meet local food demand, opening it up to a 
wider range of wheat exporters, the kingdom’s Grain Silos & Flour 
Mills Organization (GSFMO) said.

The country has increased imports sharply since abandoning 
plans for self-sufficiency in wheat in 2008 and now aims to be 
completely reliant on imports by 2016 in order to save water.

The kingdom is studying local consumer demand to assess po-
tential needs for soft wheat, which is suited for products such as 
biscuits, Waleed el-Khereiji, director general of GSFMO, said on the 
sidelines of the International Grains Council’s annual conference.

“Some of the industries in Saudi Arabia need soft wheat” el-Khere-
iji told reporters. “We are doing a study of the demand for soft 
wheat in Saudi Arabia, and according to that we will gradually im-
port soft wheat.”

Saudi Arabia, which traditionally uses high-protein hard wheat for 
flour, expects to import about 2 million tonnes of wheat in 2012, 
in line with last year’s level, Waleed el-Khereiji, director general of 
GSFMO said. 

Suudi Arabistan Tahıl Ambarları & Un Değirmenleri Örgütü (GSFMO), krallığın, hâlihazırda ithal 
ettiği sert buğdaya ilaveten yumuşak buğday da ithal edebileceğini açıkladı.
Grain Silos and Floor Mills Organization in Saudi Arabia (GSFMO) has declared that the kingdom 
may import soft wheat in addition to the already imported hard wheat.



43

Hayatımızın vazgeçilmezi denilebilecek derecede önemli bir sanayi koluna dönüşmüş değirmen-
cilik, Türkiye gibi birçok ülkede hala hak ettiği yeri bulamamakta, hatta insanların zihinlerinde yel 
ve su değirmenleriyle yer etmeye devam etmektedir. Bu durum da sektörün teknoloji dışındaki 
gelişimi açısından zaman zaman sorun oluşturmaktadır. Tıpkı insan kaynakları konusunda yaşa-
nan sorunlar gibi…
Milling, which turned into such an important branch of industry that in a way became an essential 
part of our lives,  doesn’t get what it deserves in many countries just like Turkey, and even continues 
to exist in the minds of people just with the images of wind and water mills. And this image creates 
problems in terms of the development of the sector in aspects other than technology. Just like the 
problems faced in human resources…
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Yeryüzünde her canlının olduğu gibi insanoğlunun da en temel 
gereksinimi beslenme, yani gıdadır. Özellikle son yıllarda yaşanan 
iklimsel değişimler, artan nüfus, tarım alanlarının verimsizleşmesi 
gibi nedenlerle gıdaya erişim artık tüm dünyada daha da önemli 
bir sorun haline gelmeye başlamıştır.

Gıdaya erişimin sorun olmaya başladığı günümüzde, tahıl ürünle-
ri, tarihin en eski çağlarında da olduğu gibi insan beslenmesinin 
en değerli gıda kaynakları olmaya devam etmektedir. Çünkü dün 
olduğu gibi bugün de insan vücudunun ihtiyaç duyduğu günlük 
enerjinin yarısından çoğu, tahıl ürünlerinden elde edilmektedir. 
Tahıllar içinde ise en çok tüketilen ürün buğdaydır. Tüm dünyada 
artık stratejik bir ürün olarak kabul edilen buğday, başta ekmek 
olmak üzere makarna ve bisküvi gibi günlük hayatımızın vazge-
çilmezi olan birçok unlu gıda mamulünün ana hammaddesi ko-
numundadır.

DEĞİRMENCİLİĞİN HAYATIMIZDAKİ YERİ
Dünyanın en eski iş kollarından bir tanesi olan değirmencilik de, 
tahıllar gibi insan hayatının vazgeçilmez besinlerini, insanların 
tüketebileceği forma dönüştürdüğü için son derece önemli bir 
iş koludur.  Eski çağlarda tahılların öğütülmesi için geliştirilen 
değirmen teknolojileri, uzun yıllar diğer sanayi kollarına da katkı 
sunmuş ve bu sanayi kollarının gelişmesine öncülük etmiştir. Tabi 
geçen süreçte değirmen teknolojisi de bir hayli değişmiş, hafıza-
larımızda yel ve su değirmenleriyle yer edinen görünümünden 
bir hayli uzaklaşmış, bambaşka bir sanayiye dönüşmüştür. Ancak 
hayatımızın vazgeçilmezi denilebilecek bu denli önemli ve sana-
yiye dönüşmüş bir iş kolu olan değirmencilik, Türkiye gibi birçok 
ülkede hala hak ettiği yeri bulamamakta, hatta insanların zihinle-
rinde yel ve su değirmenleriyle yer etmeye devam etmektedir. Bu 
durum da sektörün teknoloji dışındaki gelişimi açısından zaman 
zaman sorun oluşturmaktadır. Tıpkı insan kaynakları konusunda 
yaşanan sorunlar gibi… 

Değirmenciliğin, başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülke-
sinde hakkettiği yeri bulabilmesi ve stratejik konumuyla zihinler-
de yer etmesi, değirmenciliğin teknoloji dışındaki gelişimi için son 
derece önemlidir. Ancak bu gelişim, öncelikle zihinlerdeki değir-
mencilik algısının değiştirilmesiyle mümkündür. Çünkü ancak bu 
algı değiştiğinde değirmencilik sektöründe çalışmak isteyen bir 
insan kitlesi oluşacak ve ancak o zaman bu iş için açılan eğitim 
kurumları gerçek yerini bulacaktır.

DEĞİRMENCİLİKTE EĞİTİM
Eğitimli insan kaynağı, ülkelerdeki gelişmişlik düzeyine bağlı olarak, 
değirmenciliğin stratejik öneminin daha iyi anlaşıldığı ve bu konu-
da daha kapsamlı çalışmaların yapıldığı ABD ve AB ülkelerinde daha 
az sorun olurken, Türkiye’nin de dahil olduğu Asya ve Afrika ülkele-
rinde, bu iş kolundaki büyümeyle birlikte daha da büyük bir soruna 
dönüşmektedir. Değirmenci Dergisi olarak biz de Mayıs-Haziran 
sayımızda bu sorunu sayfalarımıza taşımış, konuyla ilgili sektörün 
farklı kesimlerinden görüşler almış ve Türkiye’deki değirmencilik 
eğitimiyle ilgili çalışmalarla değinmiştik. Sektör mensuplarından 
gelen geri dönüşler, ne kadar önemli bir konuya değindiğimizi, hat-
ta sektörün kanayan bir yarasında bastığımızı bir kez daha ortaya 
koymuştur. Bu yüzden konuyla ilgili farklı görüşlere ve değirmenci-
lik eğitimi konusunda dünya genelinde başarısını kanıtlamış eğitim 
kurumlarına bu sayımızda da yer vermeye devam ediyoruz. 

As all the living things in the earth, the basic need of humans is 
also nutrition, in other words food. Especially due to reasons such 
as the climates to change, populations to increase and lands to 
become arid in the recent years, access to food is a much more 
significant problem in the world.
So in these days that this problem is experienced, grain products 
continue to be the most valuable food resources of human nu-
trition as in the ancient ages of the history. As yesterday, today 
more than half of the daily energy that the human body needs is 
obtained through grain products. And the most widely consumed 
product among these grains is wheat. Wheat that is now accepted 
as a strategic product in the world is the main ingredient of many 
flour products that are essential parts of our daily lives such as 
pasta and biscuit, and especially bread.

PLACE OF MILLING IN OUR LIVES
Milling that is one of the oldest business lines of the world is very 
important since it converts the products such as grains which are 
essential parts of human lives into forms that can be consumed 
by people. 
The milling technologies, developed in the ancient ages to mill 
the grains, contributed to other industry branches for many years 
and helped these branches to develop. Of course, in the time that 
passed, the milling technology also changed significantly. They 
are now very different from their initial wind and water mill im-
ages in our minds as a totally different industry.
However milling, as a line of business turning into such an impor-
tant branch of industry that in a way became an essential part 
of our lives, does not get what it deserves in many countries just 
like Turkey, and even continues to exist in the minds of people 
just with images of wind and water mills. And this image creates 
problems in terms of the development of the sector in aspects 
other than technology. Just like the problems faced in human re-
sources…  The facts that the milling sector to get what it deserves 
in many countries just like Turkey and to stick in one’s mind with 
its strategic role are very important in terms of the development 
of the milling sector in aspects other than technology. However, 
this development is only possible if the perception of milling can 
be changed first. Because it is possible to gain a mass that wants 
to work in this sector only if this misperception changes and only 
then the training institutions focused on this business can achieve 
the position they truly deserve.

TRAINING IN MILLING
While trained human resources are not that big of a problem in USA 
and EU where the strategic importance of milling is comprehended 
more clearly and more comprehensive studies are conducted re-
garding this subject based on the development level of the respec-
tive countries, the trained human resources problem turns into a 
much bigger issue as this business line grows in Asian and African 
countries including Turkey.  As a milling magazine, we discussed 
this issue in our May-June issue, shared the opinions of different 
groups in the sector and talked about the efforts regarding milling 
education in Turkey. The feedbacks we received from the members 
of the sector proved once again how important this issue is and 
how it is still a bleeding wound of the sector. That’s why we will con-
tinue to share different opinions regarding this issue and to show 
you the training institutions that proved their success to the world 
in milling education.   
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Yalnızca değirmenci, değirmen mekanikçisi veya benzer bir uzman 
olarak deneyime sahip öğrencileri kabul eden ve değirmencilik eği-
timinde başarısını kanıtlamış olan Alman Değirmencilik Okulu, farklı 
ülkelerden ve eğitim sistemlerinden gelen öğrencileri de, eğitim al-
mak için yeterliliklerini kanıtlayabilmeleri şartıyla kabul ediliyor.

German School of Milling that only accepts students with an experi-
ence as a miller, milling mechanic or a similar proficiency, and has 
proven its success in milling education also accepts students from 
different countries and different education systems on condition 
that they will prove their competency in order to get education. 
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German School of Milling in Braunschweig 
is one of the important education insti-
tutes in milling education all around the 
world. The school which gives annually 
20 graduates on average has successfully 
graduated more than 2250 since 1949. 

Georg Böttcher, the Pedagogical Head of 
School that has proven its success in the 
milling education all the world states that 
“Our difference from other schools is that 
our school provides extensive education 
in milling and mill construction. Böttcher 
has replied our questions about their 
school and education. 

The German School of Milling at Braun-
schweig is one of the leading educa-
tional institutions in the world milling 

industry. First of all, could you please give us some information 
about your school? What could you tell us about the number of 
your graduates and the labour force that you provided to mill-
ing sector since your school was founded?
The German School of Milling was originally founded in Rosswein/
Saxony in 1881. After WW II, the school moved to Braunschweig.
After a two-years course, our students can graduate as State Cer-
tified Engineer, with the specialisations Mill Construction, Grain 
Processing and Feed Processing.

On the average, our courses have 20 students per year; they are 
taught by 4 full-time teachers and a number of lecturers from the 
industry. Since 1949, over 2250 students have passed our exams.

What are the content and scope of the milling education given 
at the German School of Milling at Braunschweig? How is your 
university different from the other milling schools in the world?
During their studies, the students can choose between two main 
subjects, Mill Construction and Process Engineering, the latter in-
cludes both flour milling and feed milling. 

Both subjects can also be studied and examined at the same time. 
A possible additional subject is Animal Feed Plant Technology, 
which will be certified in the final Graduation Certificate. During 
their studies students from Germany, Switzerland and Austria can 
also pass the exams for a Master’s Degree in Grain Milling.

The main subjects are: 
Technical communication - IT - Automation
Trade-related subjects are Milling machinery, Feed milling, Animal 
nutrition, Conveyor and Silo technology, Milling methods, Spe-
ciality milling (oats, rice, corn, spices, herbs, tea) and Cereal and 
Flour analytics. 

 This is supported by basic subjects like Mathematics, Natural 
science, Mechanics, Chemistry, Electrical engineering, English, 
German and Politics. The difference to other schools is that our 
school provides ample education in all fields of milling and mill 

Braunschweig’deki Alman Değirmencilik Oku-
lu, değirmencilik eğitimi konusunda dünyadaki 
sayılı eğitim kurumlarından birisi. Her yıl orta-
lama 20 öğrencinin mezun olduğu okul, 1949 
yılından bu yana 2 bin 250’de fazla öğrenciyi 
başarıyla mezun etmiş.

Değirmencilik eğitiminde başarısını tüm dünya-
da kabul ettirmiş okulun eğitimden sorumlu mü-
dürü Georg Böttcher, “Diğer okullardan farkımız, 
okulumuzun değirmenciliğin ve değirmen inşası-
nın tüm alanlarında kapsamlı eğitim vermesidir.” 
diyor. Böttcher, okulları ve verdikleri eğitim hak-
kında dergimizin sorularını yanıtladı.

Braunschweig’deki Alman Değirmencilik 
Okulu, dünya değirmencilik endüstrisindeki 
önde gelen eğitim kurumlarından biri. Önce-
likle, okulunuz hakkında bize biraz bilgi vere-
bilir misiniz? Mezun sayınız ve okulunuzun kuruluşundan bu 
yana değirmencilik sektörüne sağladığınız iş gücü hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?
Alman Değirmencilik Okulu ilk olarak 1881 yılında Ross-
wein/Saxony’de kuruldu. II. Dünya Savaşı’ndan sonra okul 
Braunschweig’e taşındı. Okulumuzda öğrencilerimiz iki yıllık bir 
kursun ardından devlet tarafından sertifikalandırılmış bir mü-
hendis olarak değirmen inşası, tahıl işleme ve yem işleme uz-
manlığıyla mezun olabilmektedir.

Kurslarımızdan her yıl ortalama 20 öğrenci mezun olabilmekte-
dir ve öğrencilerimize tam zamanlı 4 öğretmen ve endüstride-
ki birçok eğitmen tarafından eğitim verilmektedir. 1949’dan bu 
yana, 2.250’den fazla öğrenci sınavlarımızı geçmiştir.

Braunschweig’deki Alman Değirmencilik Okulu’nda verilen 
değirmencilik eğitiminin içeriği ve kapsamı nedir? Üniver-
sitenizin dünyadaki diğer değirmencilik okullarından farkı 
nedir?
Öğrencilerimiz eğitim hayatları sürecinde Değirmen İnşası ve 
İşleme Mühendisliği olmak üzere iki ana konu arasından seçim 
yapabilir. İşleme Mühendisliği hem un işleme hem de yem işle-
me konularını kapsamaktadır. Her iki konu üzerine de çalışılabi-
lir ve her ikisi de aynı anda değerlendirilebilir.

Olası bir diğer konu, son Mezuniyet Sertifikası ile sertifikası verilecek 
olan Hayvan Yemi Tesisi Teknolojisidir. Almanya, İsviçre ve Avustur-
ya’daki öğrenciler, eğitim hayatları süresince Tahıl Değirmenciliği 
alanında Yüksek Lisans Derecesi için sınava da girebilirler.

Ana konular:  
Teknik iletişim – IT – Otomasyon
Ticarete ilişkin konular değirmencilik makineleri, yem değirmen-
ciliği, hayvan beslenmesi, konveyör ve silo teknolojisi, değirmen-
cilik yöntemleri, özel değirmencilik (yulaf, pirinç, mısır, baharatlar, 
bitkiler, çay) ve tahıl ve un analitikleridir. Bu konular; Matematik, 
Doğa Bilimi, Mekanik, Kimya, Elektrik Mühendisliği, İngilizce, Al-
manca ve Siyaset gibi temel konularla desteklenmektedir. 
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construction so that e.g. students coming from the feed milling 
sector can carry on as construction engineers afterwards, and vice 
versa.  At least, the future engineer e.g. in a flour mill has also a 
profound knowledge of the machinery he will work with, and the 
future construction engineer knows in detail for which purposes 
his machines will be used.

Milling education given by universities and similar institutions 
mostly does not go beyond theory and is not sufficient in prac-
tice. What efforts is the German School of Milling at Braunsch-
weig making to prevent its educational activities from remain-
ing as mere theories?
We accept at our school only students that have practice as millers 
or millwrights/similar professionals. This is usually certified by a 
completed apprenticeship and at least one year of practical work 
in the respective profession. Prospective students from countries 
with a different education system can prove their ability to study 
with us in other ways. During the studies, close contact is kept 
with the milling and mill construction industry, all of our lectur-
ers work in respective companies, excursions are made to various 
companies etc. 

Part of the final exams is the solution of a practical problem in the 
milling/mill construction industry, which has to be presented in a 
paper and in an oral presentation to a professional audience. The 
tasks are usually given by a company and solved in the company’s 
mill or factory.

Why do you think millers must receive education? What contri-
butions could the trained personnel and technical teams make 
to a mill on matters such as yield and quality?
Today, milling is mostly done in highly automated plants that 
seem to work by themselves. But these plants in a high degree 
rely on a detailed knowledge about the raw materials to be milled, 
an exact evaluation of the quality of intermediate products and 
an understanding of the influence the applied machinery and 
storing devices have on quality and yield.  

So a well-trained miller who also knows about the technical 
equipment of the mill can chose the right flow of material and 
make the necessary adjustments to the machinery to achieve an 
optimal yield and an optimal quality of the product.

Diğer okullardan farkımız, okulumuzun değirmenciliğin ve de-
ğirmen inşasının tüm alanlarında kapsamlı eğitim vermesidir. 
Böylece örneğin yem değirmenciliği sektöründen gelen öğren-
ciler, sonrasında inşa mühendisleri olarak mesleklerine devam 
edebilirler ya da tam tersi... En azından örneğin un değirmenci-
liği alanında gelecekte mühendis olacak biri, çalıştığı makineler 
hakkında kapsamlı bilgi sahibi olabilir ve gelecekte inşa mühen-
disi olacak kişi de makinesinin kullanılacağı amaçları detaylı bir 
biçimde öğrenebilir.

Üniversiteler ve benzer kurumlar tarafından verilen değir-
mencilik eğitimi çoğunlukla teorinin ötesine geçememekte ve 
uygulamada yetersiz kalmaktadır. Braunschweig’deki Alman 
Değirmencilik Okulu’nun eğitim faaliyetlerinin yalnızca teori 
olarak kalmasını engellemek için çabaları nelerdir?
Okulumuza yalnızca değirmenci, değirmen mekanikçisi veya 
benzer bir uzman olarak deneyime sahip öğrencileri kabul edi-
yoruz. Bu genellikle tamamlanmış bir çıraklık ve ilgili uzmanlıkta 
en az bir yıllık uygulamalı çalışma ile onaylanmaktadır. 

Farklı eğitim sistemine sahip ülkelerden gelen olası öğrenciler, 
kurumumuzda eğitim almak için yeterliklerini farklı şekilde ka-
nıtlayabilirler. Eğitimler boyunca değirmencilik ve değirmen in-
şası endüstrisi ile yakın temas sağlanmakta, çeşitli şirketlere vs. 
geziler düzenlenmekte ve eğitimcilerimiz tümü ilgili şirketlerde 
çalışmaktadır.

Son sınavlarımızın bir kısmı değirmencilik ve değirmen inşası en-
düstrisindeki uygulamaya ilişkin bir sorunun çözümünden oluş-
maktadır. Bu çalışma yazılı ödev ve profesyonel izleyiciye sözlü 
sunum olarak gerçekleştirilir. Ödevler genellikle bir şirket tara-
fından verilir ve şirketin değirmeninde veya fabrikasında çözülür.

Değirmencilerin neden eğitim alması gerektiğini düşünü-
yorsunuz? Eğitim almış personel ve teknik ekiplerin verim ve 
kalite gibi konularda değirmenciliğe yapabilecekleri katkılar 
nelerdir?
Günümüzde değirmencilik çoğunlukla kendi kendine çalışır 
gibi görünen, yüksek oranda otomasyonu yapılan tesislerde 
yapılmaktadır. Ancak bu tesisler yoğun olarak öğütülecek ham-
maddeler, ara mamullerin kalite değerlendirmesi, kullanılan ma-
kinelerin ve depolama sistemlerinin kalite ve verim üzerindeki 
etkisini anlamaya ilişkin ayrıntılı bilgilere dayanmaktadır. 

Bu nedenle iyi bir eğitim görmüş değirmenci, aynı zamanda de-
ğirmenin teknik ekipmanı hakkında da bilgi sahibi olmakta ve 
optimum düzeyde verim ve ürün kalitesi sağlamak için doğru 
malzeme akışını seçebilmekte ve makinelerde gerekli ayarlama-
ları yapabilmektedir.

Değirmencilik endüstrisinde, eğitim almış yeni insan kaynak-
larının yetiştirilmesinin yanı sıra, mevcut değirmenlerde çalı-
şan personelin de eğitilmesi gerekmektedir. Braunschweig’de-
ki Alman Değirmencilik Okulu bu yönde bir düzenleme yaptı 
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mı? Değirmenlerde çalışan teknik personel nasıl eğitilmelidir?
Şu anda, değirmenlerde çalışmakta olan personelin eğitimi için 
bir çalışmamız mevcut değil. Çalışmalarımız bir bütün olarak be-
lirli bir dereceye kadar belirtilen şekilde bir eğitim olarak görü-
lebilse de, değirmende veya değirmencilik şirketinde çalışan bir 
değirmenci ya da ustabaşı, okulumuzda ilave olarak kapsamlı ve 
güncel kurslar ve eğitimler alabilir.

Dünya çapındaki değirmenlerde çalışan ve okulumuzdan mezun 
olan kişiler, genellikle kurum içi ağımıza sağladıklar ömür boyu 
erişim izni ile bizimle, öğretmenlerimizle ve öğrenci arkadaşları 
ile iletişime geçmektedir. Bu bakımdan okulun derneği “Glück 
zu” hayati bir önem taşımaktadır; bu dernek tüm üyelerle ömür 
boyu iletişim sağlamaktadır.

Değirmenlerde, eğitilmiş personel yetersizliğinden kaynak-
lanan, enerji kullanımına ilişkin en yaygın sorunlar nelerdir?
Bu sorun, kalite ve verim sorunu ile aynı nedene bağlıdır. Değir-
menler otomatik olarak çalışmaktadır ancak aynı zamanda boş 
olduğunda veya hatalı parametrelere ayarlı olduğunda da oto-
matik olarak çalışmaktadır. 

İyi bir eğitim almamış personel, genellikle enerjinin boşa harcan-
masını göz ardı eder ve bu nedenle değirmen, yalnızca yetersiz 
ürünler üretmez aynı zamanda yüksek enerji tüketimine ve ma-
liyete de neden olur.

Kurslarımızda, üretim prosesindeki yüksek enerji verimliliğine 
özel önem verilmektedir. Final sınavlarında uygulanan, yukarıda 
da açıklanan uygulama çalışması için verilen ödevlerden biri ör-
neğin eski makinelerin yeni makinelerle değiştirilmesi veya ta-
şıma yollarının enerji tüketimini vs. azaltmak için geliştirilmesi 
olabilir.

Apart from raising new trained human resources in the milling 
industry, the personnel working at the current mills need to 
be trained as well. Has the German School of Milling at Braun-
schweig made any arrangements for this? How should the 
technical personnel working at mills be trained?
At the moment, we are not doing any training of personnel al-
ready working in mills.  Though our studies as a whole may be 
considered as such training to a certain degree – the miller jour-
neyman or the millwright journeyman who is working in a mill 
or millwrighting company receives additional, profound and up-
to-date training and education at our school.
Graduates from our school who work in mills worldwide often 
keep close contact to us via a lifelong permission to access the 
school’s intranet and contacts to our teachers and fellow students. 

In this respect, the school’s fraternity “Glück zu” plays a vital role 
– it provides lifelong contacts for all members.

What are the most common problems related to the usage of 
energy at mills resulting from lack of trained personnel?
This problem has the same cause as the problem of quality and 
yield – the mill runs automatically, but it also runs automatically 
when empty or with faulty parameters. 

Personnel not so well trained will often neglect this waste of en-
ergy so that the mill will not only produce poor products, but 
also at high energy consumption and costs.
In our courses special emphasis is put on high energy efficien-
cy in the production process, one of the tasks for the above-
mentioned practical work in the final exams may be e.g. the 
replacement of older with modern machinery or the improve-
ment of conveying paths with the aim of reducing energy con-
sumption etc.
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 “Önemli, üst düzey bir toplantıda verilen çay arasında, kelli ferli 
iki şahıstan birisi diğerine, ‘mesleğiniz nedir’ diye sorar; diğeri ‘de-
ğirmenciyim efendim’ deyince, soruyu soran, dehşet içerisinde ‘es-
tağfurullah beyefendi’ der.”

Bu anekdot gerçektir ve anlatan halen hayatta olan, tanınmış 
değirmen patronlarından biridir. Değirmenciliğin gerek toplum 
gerekse kamu nazarındaki algılanış şeklini çok güzel ifade etmek-
tedir. Bunun böyle olduğunun en güzel delili de, yakın zamana 
kadar ismi Değirmenciler Derneği olan örgütün, Un Sanayicileri 
olarak değiştirilmiş olmasıdır.

Değirmencilik toplum belleğinde eczacılık, fırıncılık, elektrikçilik, 
hemşirelik gibi bir meslek olarak yer etmemiştir. Osmanlı döne-
minde değirmenciliğin yukarıdaki türküdeki gibi sahil kesimlerin-
de yel değirmenleriyle Rumlara, İç Anadolu’da su değirmenleriyle 
Ermenilere, kuzey doğuda Malakanlara ait bir uğraş alanı olması-
nın, bunda önemli bir rolü bulunmaktadır. 1900’lü yıllarda, özel-
likle de 1920’lerden sonra Türklerin değirmencilikle ilgilenmeleri 
başlamıştır. Ancak evvelden gelen bir mesleki bilgi ve beceri mira-
sı olmadığı için layık olduğu önemi kazanamamıştır.

 “During a tea break at a senior level meeting, an elderly person 
asks another man his proficiency; when the other man replies 
that he is a miller, the man who asked the question says ‘Don’t 
mention it, sir’.

This anecdote is real and the teller a man who is still alive and 
a reputed mill owner. It expresses the perception of milling both 
in the society and public well. The best proof of this is that the 
organization formerly named as Millers’ Organization has been 
changed into Floor Industrialists.
  
Milling has not made an impression in the mind of the society 
like pharmacy, baker, electricians, nursery etc. The reason that 
milling during Ottoman time was performed by Greeks with 
windmills in the coastal area, by Armenians with watermills in 
Middle Anatolia and by Molokans in northeast plays the most 
important role in the current situation of milling. In 1900s and 
especially after 1920s Turks started to engage with milling. 
However as there was no heritage of proficiency and experi-
ence coming from the past, it couldn’t gain the importance it 
deserved.
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Değirmencilik, dünyada çok eski bir meslektir, hatta en eski mes-
lek olarak tanımlanır. Özellikle batı toplumlarında itibarlı bir mes-
lek olarak kabul görmesi, uzun bir tarihten gelen bilgi ve beceri 
mirasının yanında, geleneklere de sahip olmasına dayanmaktadır. 

Değirmencilerin “filizlerimiz (nachwuchs)” olarak adlandırdıkları 
değirmenci adayları, bu anlayışla, meslek erbabı olacak nitelikte 
yetiştirilir. Eğitimini tamamlandığında bir değirmeni yönetebilme 
yeteneğine sahiptir ve bu, bir ehliyetle tescil edilmiştir.

Ülkemizde, zaten çok geç kalmış olan değirmencilik eğitimine, 
bir sanat enstitüsünde değirmencilik bölümü açılarak başlandı, 
üniversitelerin el atmasıyla da bu bölüm kapandı. Peş peşe üç 
üniversitede, iki yıllık değirmencilik bölümleri açıldı ve kısa süre-
de, başta öğrenci talebi olmamak üzere çeşitli nedenlerle hepsi 
de kapandı. 

Bunların arasında en başarılı olan, sanat enstitüsünde açılmış olan 
bölümdü. Burada eğitim görmüş olanlar, halen başarı ile sektör-
deki önde gelen değirmenleri çalışmaktadırlar. Bunların başarılı 
olmalarında en belirleyici etken, mesleği değirmencilik olan ve 
ciddi değirmencilik meslek okullarından yetişmiş öğretmenler ta-
rafından eğitilmiş olmalarıdır.

Yaşanmış olan bu deneylerin tekrarlanması halinde, gene aynı so-
nuçlara ulaşılması ihtimali kuvvetlidir. Toplumda ve kamuda de-
ğirmencilik; teknolojiye, bilgiye ve beceriye dayalı ve aynı zaman-
da ihtiyaç duyulan bir meslek olarak algılanmadıkça öğrenciler 
için bir tercih unsuru olmayacaktır. 

Değirmenlerin kurumsallaşması, iyi yetişmiş nitelikli değirmen-
cilerle mümkün olacağı gibi mesleğin cazibesini de arttıracaktır. 
Bugünkü durumda, kurumsallaşmış değirmen sayısı parmakla 
gösterilecek kadar azdır. Üretim ihtiyacının neredeyse üç katını 
bulan fazla kapasitenin yarattığı ekonomik problemlerin ancak 
değirmenlerin kurumsallaşması ile giderileceği aşikardır.

Milling is an old proficiency all around the world, even it is defined 
as the oldest proficiency. Its acceptance in western societies as a 
respected proficiency is based on customs, as well as the heritage 
of knowledge and competency coming from a long history.

The miller candidates called as “sprouts” (nachwuchs) by the miller 
are trained as profession experts in this regard. They have the ca-
pability of managing a mill when they complete their trainings 
and this is registered with a license.
 
The milling training in our country which is already late in the day, 
started with an art institute and this department was closed with 
the steps of universities. Consecutively in three universities, mill-
ing departments were opened and in a short while they were all 
closed because of various reasons, demands of the students be-
ing in the first place. The most successful one among these was 
the one opened in the art institute. The ones who had trainings 
here are still operating the leading mills successively in the sector. 
The most distinctive factor in the success of these people is that 
they were trained by teachers whose were millers and who were 
trained at the important professional schools. 

In the case of recurrence of these experiences, the possibility of 
reaching the same results is relatively high. Unless milling is per-
ceived as a necessary proficiency based on technology, knowl-
edge and competency in the society and public, it will not be a 
preference for the students.

Institutionalization of milling will be possible with the well-
trained qualified millers and this will increase the appeal of the 
proficiency. Today, the number of institutionalized mills is as low 
as to count with fingers. It is obvious that the economic problems 
stemming from the capacity which is almost three times higher 
than the need of production will only be eliminated with the insti-
tutionalization of mills. The extreme example for the institution-
alization all around the world is seen in milling industry of USA. 
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Dünyada kurumsallaşmanın en uç örneği Amerika Birleşik 
Devletleri’nin değirmen sanayiinde görülmektedir. Üç yüz milyo-
na yakın nüfusu, iki yüz kadar değirmen beslemektedir. Kurumsal-
laşmış olduklarının en belirgin göstergesi, bu iki yüz küsur değir-
menin, on sekiz şirkete ait olmasıdır.

MESLEKİ EĞİTİM
Milyonlarca öğrenciyi, üniversite kapılarına yığarak eğitim prob-
lemini çözmeğe çalışan toplum, meslek kültürü oluşturmada ve 
mesleki eğitimde sınıfta kalmıştır. Zaten köklü bir mesleki kültür 
mirasından yoksun olan Türkiye’de, değirmencilik de bundan nasi-
bini almıştır. Yukarıda anlatılan deneyimler yaşanırken, değirmen-
cilik okulları açılıp kapanırken, sanayi sektörü kılını dahi kıpırdat-
mamıştır. 

Sosyo-ekonomide sermaye, 4M (Material, Machinery, Menpower 
ve Money) ile isimlendirilen Materyal, Makine, İşgücü ve Paradan 
oluşan dört temel unsurdan meydana gelir. Üretimi yapacak olan-
ların bu dört unsuru ortaya koymaları gereklidir.

Değirmencilik sanayinde bu dört unsurdan üçü yerine getirilirken, 
işgücü sermaye yapısının bir parçası olarak algılanmamış, adeta 
bir başkasının, muhtemelen devletin bunu yüklenmesi beklen-
mektedir. Son temayül ve cereyanlarla değirmencilik eğitiminin 
gündeme gelmesi ile meslek birliği içerisinde ele alınıp çözüm 
aranacağına, hiçbir katkıda bulunulmadan ve yükümlülük altına 
girilmeden, yine sanayi sektörünün dışında bir taşerona havale 
edilme yoluna gidilmiştir.

Değirmencilik eğitimine çok evvelden önem vermiş toplumların 
hepsinde, eğitim mekanizması değirmenciler tarafından oluştu-
rulmuştur ve yine değirmenciler tarafından yürütülmektedir. An-
cak yasal ihtiyaçlar karşısında devletten yardım alınmaktadır. Ser-
mayenin işgücü ayağı da bu yolla tamamlanmaktadır.
 
Gündeme gelen bu yeni temayül karşısında, kendi sanayi yapımı-
za has çözümler üreterek konulacak ilk hedef, mevcut tesislerdeki 
işgücünün bilgisini ve becerisini arttırmak olmalıdır. Bu konuda 
oluşturulacak eğitim mekanizması, değirmenciler tarafından ku-
rulacak Değirmencilik Eğitim Vakfı ile mümkün olacaktır.

Bu eğitim vakfı, yakın ve uzun vadeli hedeflerini ortaya koyduktan 
sonra, 2000’li yıllardan sonra 20. yüzyıla ait eğitim yöntemlerine 
nazaran büyük değişiklikler gösteren çağın eğitim anlayışına uy-
gun müfredat ve yöntemlere yer verecektir. Çağın en önde gelen 
mesleki eğitim anlayışı, eğitimin öğretmekten ziyade öğrenmeye 
ve performansa odaklanmış olmasıdır.

Bu makaleyi okuyup “nasıl” sorusuna cevap arayanlar, dergi edi-
törüne talepte bulunurlarsa, ilerideki sayılarda, “nasıl” konusu ir-
delenecektir.

*Noyan Galip Erik, değirmencilikteki engin bilgi ve tecrübe-
sinin yanında, eğitim deneyimine de sahiptir. Erik’in Harvad 
Üniversitesi’nin İş İdaresi Öğretmenliği Programı’ndan sertifikası 
bulunmaktadır.

The population of nearly three hundred millions feeds almost two 
hundreds of mills. The most distinctive indicator of institutionali-
zation is that more than two hundreds mills belong to eighteen 
companies.

VOCATIONAL TRAINING
The society which tries to solve the education by problem by col-
lecting millions of students at the university gates has failed in 
generating a vocational culture and training. In Turkey which is 
already lack of vocational culture heritage, milling has its share. 
While experiencing the above mentioned situations and the mill-
ing schools were being closed, industry sector didn’t show any 
interest. 

In socio-economy, capital comprises of four core items, Material, 
Machinery, Manpower and Money called as 4M. The ones who will 
perform production should ensure these four items. In milling in-
dustry while three of these four items are applied, manpower is 
not perceived as a part of capital and it is expected to be under-
taken by someone else, probably government. 

With the tendency and incidents, and as the milling training has 
become a current issue, it has been preferred to transfer the issue 
to a contractor out of the industry sector without providing any 
contributions and taking any responsibilities, instead of resolving 
it with the professional association. 

In the societies which gave importance to milling well in advance, 
the training mechanism is generated by millers and it is also con-
ducted by them. However it receives support from the govern-
ment for the legal requirements. Manpower aspect of the capital 
is completed in this way.

In the presence of this new tendency in the agenda, the first aim 
should be increasing the manpower knowledge and competency 
in the current facilities by generating solutions specific to our in-
dustrial structure. The training mechanism in this subject will be 
established by millers and it will be available with the Milling Edu-
cation Foundation.  

After putting forward the short and long termed aims, this educa-
tion foundation will direct the curriculums and methods in com-
pliance with the education perception of the era that shows major 
changes when compared to the education methods of 20th cen-
tury after 2000s. The preeminent vocational education percep-
tion is that education focuses on learning and performance rather 
than teaching.

If the ones who are looking for an answer to “how” question upon 
reading this article make a request to the editor of the magazine, 
the “how” subject will be detailed.

*Noyan Galip Erik, has education experience as well as deep 
knowledge and experience in milling. Erik has a Business Manage-
ment Tutorage certificate from Harvard University.
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Türkiye’de daha önce çeşitli üniversiteler bünyesinde açılan değirmencilik bölüm-
lerinin kapanmasının en büyük nedeninin meslek liselerinden değirmencilik sektö-
rüne yönelik bölümlere öğrenci bulunamaması ve öğretim üyesi yokluğu olduğu-
nu söyleyen TUSAF Başkanı Özmen, “Ancak, 2005 yılından sonra sektörümüz gerek 
teknoloji gerekse insan kaynağı olarak belli bir birikim sağlamış durumdadır.” diyor.

TUSAF Chairman Özmen, who attributes the closure of milling departments opened 
within the body of various universities in the past to the lack of students and teach-
ers, stated that “after 2005, our sector reached a significant level both in terms of 
technology and human resources, and now it is ready”.
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Türkiye’de daha önce bazı üniversiteler bünyesinde birkaç kez 
açılan ancak bir süre sonra yeterli talep almadığı için kapanan 
değirmencilik bölümlerinin bir yenisi Gaziantep Üniversitesi bün-
yesinde açılıyor. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) ve 
diğer sektör derneklerinin destekleriyle açılacak bölüm için sektör 
mensupları hem umutlu hem de temkinli. 

Türkiye ve dünya değirmencilik sektörünün eğitimli insan kaynak-
ları sorununu, yeni açılacak değirmencilik bölümünü, un sanayi-
cilerinin insan kaynakları konusundaki beklentilerini TUSAF Yöne-
tim Kurulu Başkanı Erhan Özmen ile konuştuk.

Erhan Bey, öncelikle dünya değirmencilik sektörünün eğitim ve 
insan kaynakları sorunu hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir 
miyiz? Değirmencilik sektörü, insan kaynakları konusunda ne 
gibi sorunlar yaşıyor ve özellikle hangi noktalarda eğitimli in-
san kaynaklarına ihtiyaç duyuyor?
Dünya un ihracatında zirvede yer alan değirmencilik sektörümüz-
de, kalifiye elemana ihtiyaç duyulmaktadır ve bu ihtiyaç da gide-
rek artmaktadır. Bu nedenle bu yıldan başlamak üzere Türkiye’de 
sektörümüz için mesleki eğitimin 
öneminin artacağı ve üniversite-sa-
nayi işbirliğinin gelişmesi yönünde 
çok önemli bir adım olan “Un ve 
Unlu Mamuller Teknolojisi” eğitim 
programının 2012–2013 dönemin-
de başlatılmasını planladık. 

Bu kapsamda,  Kansas Eyalet Üni-
versitesi ve Gaziantep Üniversitesi 
arasında Kongremiz kapsamında 
bir işbirliği ön protokolü yapıldı ve 
ileride sektörümüzün ihtiyacı olan 
kalifiye eleman ihtiyacını dünya 
standartlarında sağlama yönünde 
ilk adım atıldı. Kalifiye eleman ihtiyacına ek olarak vasıfsız işçi ih-
tiyacı da mevcut son dönemde. Yaşadığımız tüm bu sıkıntıların 
zaman içerisinde eğitimle giderilebileceğine inanıyorum.

Dünyada ve ülkemizde değirmencilikle ilgili eğitimler çoğu za-
man Gıda Mühendisliği bölümleri dahilinde kısıtlı ve genellikle 
teorik bazda veriliyor. Dünya genelinde sadece değirmenciliğe 
yönelik, ayrıntılı eğitim veren eğitim kurumu ise çok az sayıda. 
Dünyanın en eski iş kollarından biri olmasına rağmen eğitim 
müfredatlarında değirmenciliğin yeterince yer almamasının ve 
ayrı bir bölüm olarak ele alınmamasının nedeni sizce nedir?
Değirmencilik ve un sektöründe, gerek mesleki gerekse tekno-
lojik altyapı olarak dünyanın en ileri ülkeleri arasındayız. Dünya 
genelinde gerek ABD’de gerekse AB’de sınırlı da olsa değirmen-
ciliğe önem veren kurum ve kuruluşlar var ve bunların sayısı 
az da sayılmaz.  Ayrıca bu iki kıtada, sektörümüze yönelik sivil 
ve mesleki örgütlenme konusunda da ciddi bir yapılanma söz 
konusu.  

Bu noktada tarım sektörünün önemi ile hammaddemiz olan 
buğday arz ve talebi ile mal piyasalarındaki son 5 yıl içindeki ge-
lişmeler, sektörümüze yönelik AR-GE faaliyetleri ile mesleki eğiti-

A new milling department is being opened within the body of 
Gaziantep University despite of the failures of such previous at-
tempts in some of the Turkish universities in the past. The mem-
bers of the milling sector are optimistic yet cautious about this 
department that will be opened with the support of Turkish Flour 
Industrialists’ Federation (TUSAF) and other sectoral associations. 

We talked with TUSAF Chairman Erhan Özmen about the human 
resources problem of the Turkish and global milling sector, this 
new milling department and the expectations of flour industrial-
ists regarding human resources.

Mr. Özmen - first of all - can we briefly learn your thoughts about 
the education and human resources problems of the global 
milling sector? What kind of problems does the milling sector 
experience regarding human resources and what particular ar-
eas the sector needs trained personnel?
In Turkish milling sector that is the leader in the global flour ex-
port, there is a definite need for qualified employees and this 
need continues to increase. Because of this reason, we planned 

to begin providing education in 
“Flour and Flour Products Tech-
nology” program in the academic 
year 2012-2013 as a huge step for 
university - industry cooperation 
with the idea that the importance 
of vocational training will continue 
to increase. 

Within this scope, a cooperation 
protocol was signed between Kan-
sas State University and Gaziantep 
University during our congress and 
the first step was taken towards 
meeting our sector’s qualified em-

ployee need for the future. In addition to the need for qualified 
employees, also a need for unqualified workers emerged recently. 
I believe that all of these problems we are facing right now will be 
solved in time through education.

The milling training is mostly provided within the bodies of 
Food Engineering Departments both in the world and Turkey, 
and these trainings are generally just theoretical. And the num-
ber of training institutions that provide detailed education with 
a clear focus on milling is really low. Why do you think milling 
is not part of curriculums and doesn’t have its own department 
even though it is one of the oldest lines of business in the world?
In the milling and flour sector, we are among the most advanced 
countries of the world both in terms of professional knowledge 
and technological infrastructure. Even though limited, there are 
agencies and institutions that attach importance to milling both 
in USA and EU, and there number is not that low. Moreover, the 
non-governmental and occupational organization regarding our 
sector is really strong in both of these continents.  However the 
developments in the agricultural sector, the demand and sup-
ply of wheat and the commodity markets within the last 5 years 
may have left our sectoral R&D activities and professional training 

Kalifiye eleman ihtiyacına ek olarak 
vasıfsız işçi ihtiyacı da mevcut son 

dönemde. Yaşadığımız tüm bu
 sıkıntıların zaman içerisinde eğitimle 

giderilebileceğine inanıyorum.

In addition to the need for qualified 
employees, also a need for unqualified 

workers emerged recently. I believe that 
all of these problems we are facing right 

now will be solved in time through 
education.



57

min önemini bir miktar gölgelemiş olabilir.  Ancak, bu kapsamda, 
TUSAF çatısı altında, bundan sonra yapacağımız etkinlik ve eğitim 
faaliyetlerimizde üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik 
çabalarımızı sürdüreceğimizin güvencesini veriyorum.

Kısa bir süre önce Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Mes-
lek Yüksekokulu bünyesinde bir “Değirmencilik Teknolojisi 
Programı” açılması için sizin de taraf olduğunuz önemli bir pro-
tokol anlaşması imzalandı. YÖK’e yapılan başvuru sonucunda 
bölümün “Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Programı” adı altın-
da açılması da kabul edildi. Öncelikle bize bu programın açılma 
nedenini, bu aşamaya nasıl gelindiğini ve bu programın hede-
fini anlatır mısınız?
Program sektörümüzün ihtiyacı olan kalifiye eleman ihtiyacını kar-
şılamak için oluşturulmuştur. Bu kapsamda Gaziantep Üniversitesi 
ile görüşmeler yapılmış ve sonrasında Kansas Eyalet Üniversitesi 
ile temaslarda bulunulmuş ve taraflar 29 Mart – 1 Nisan 2012 tarih-
lerinde Antalya Belek’te gerçekleştirilen TUSAF 2012 “Buğday, Un 
ve Ekmek” konulu kongreye davet edilmiş ve kongre kapsamında 
protokol imzalanmıştır. Bu programı tamamlayacak öğrencilere, 
sektörümüz iş garantisi sunmaktadır. 

Ayrıca kongremizde de belirtildiği gibi programı tamamlayan ve 
gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, arzu ettikleri takdirde öğre-
nimlerine 2 yıl da Kansas Eyalet Üniversitesi’ne devam ederek eği-
timlerini 4 yıla çıkarma olanağına sahip olacaklardır.

Siz protokol anlaşmasında bölümün “Değirmencilik Teknolojisi 
Programı” adıyla açılmasını talep etmiştiniz. Ancak YÖK, bölü-
mün “Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Programı” adıyla açılma-
sını uygun gördü. Bu isim değişikliğinin eğitimin içeriğini de 
etkilemesi mümkün mü? Bu eğitim programının, talebinizi ve 
beklentilerinizi karşılayacağını düşünüyor musunuz? Sektörün 
bu konuya yaklaşımı nasıl?
Bölümün isminde meydana gelen değişikliğin eğitimin içeriğini 
etkilemesi söz konusu değildir. Bölümün ders içeriği bu protokole 
taraf olan Kansas Eyalet Üniversitesi’nin ders programı ile paralel 
olarak hazırlanmış bulunmaktadır.

Sektör konuya çok olumlu bakmaktadır. Bu programı açarken sek-
törün de tam desteğini aldık. Programdan mezun olacak arkadaş-
ların iş bulamama gibi bir sorunla karşılaşmayacaklarını, ben başta 
olmak üzere tüm değirmencilik sektörü garanti etmektedir.

Üniversite vb. eğitim kurumlarının verdiği değirmencilik eği-
timleri, çoğu zaman teori düzeyinde kalmakta ve pratikte ye-
terli olamamaktadır. Üniversite bünyesinde verilecek bu prog-
ramdaki eğitimlerin teoride kalmaması, pratik olarak da tatmin 
edici seviyede olması için nasıl bir çalışma yapmalıdır? Sizin bu 
noktadaki rolünüz ne olacaktır? 
Bu program zaten pratiğe dayalı bir eğitim de içermektedir. 2 yıl 
sürecek program çerçevesinde öğrencilerin 3 kez zorunlu staj yap-
maları gerekmektedir ve ayrıca staj yaptıkları işletmelerin her sefe-
rinde farklı olması da sağlanacaktır. 

Biz de un sanayicileri olarak bu arkadaşlarımızın staj yeri bulma-
da zorlanmaması ve stajları süresince maksimum bilgi ve tecrübe 

in the shade. But now, I personally guarantee that we will con-
tinue our efforts to improve university-industry cooperation with 
events and training activities that we will organize under the roof 
of TUSAF in the near future. 

A little while ago, an important protocol had been signed for 
the establishment of a “Milling Technology Program” within the 
body of ‘Naci Topcuoğlu Vocational School of Higher Education’ 
in Gaziantep University that you were a party to. And with the 
application made to the Council of Higher Education (YÖK), it 
was decided to open this department under the name of “Flour 
and Flour Products Technology Program”. Can you briefly tell us 
the reason behind this attempt, the steps taken until now and 
the main goal of this program?
The program is established in order to meet the qualified em-
ployee need of our sector. Within this scope, we held meetings 
with Gaziantep University and contacted Kansas State University. 
And these parties were invited to TUSAF 2012 “Wheat, Flour and 
Bread” themed congress held in Belek, Antalya between the dates 
of March 29 - April 01, 2012, and they signed a protocol during 
this congress. 

Our sector provides job guarantee to the students who will gradu-
ate from this program. Moreover as mentioned in our congress, 
the students, who complete this program and satisfy required 
conditions, will have the chance to increase their education pe-
riod to 4 years by continuing their education in Kansas State Uni-
versity for 2 more years.

You requested the department to be opened with the name 
“Milling Technology Program” in the protocol agreement. How-
ever YÖK thought it would be better if the name was “Flour 
and Flour Products Technology Program”. Is it possible for this 
change in name to also affect the content? Do you believe this 
training program will satisfy your demands and expectations? 
How is the sector’s approach?
It is not possible for this change in name to affect the content of 
the education provided. The course content was prepared in line 
with the curriculum of Kansas State University that is a party to 
this protocol.

The sector looks positively to this program. While establishing this 
program, we took the full support of the sector. The entire sector 
and particularly I can guarantee that the students, who graduated 
from this program, will not have any problems about finding a job 
in the sector.

The milling trainings provided by educational institutions like 
universities are generally only theoretical and they don’t pro-
vide enough practical knowledge. What kind of actions shall 
be taken in order to ensure that the training provided in this 
program doesn’t just stay in theory but also offers a satisfying 
level of practical knowledge? What would be your role in these 
actions? 
This program is already based on the idea of practical training. 
Within the scope of this 2 years long program, the students are 
required to do 3 obligatory internships and the companies that 
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edinmelerinin sağlaması için elimizden gelen desteği vereceğiz.
Eğitimlerin pratikte başarılı olabilmesi ve sektörün ihtiyacını 
karşılaması için eğitimin içeriği ve ders verecek eğitimciler çok 
önemli. Bu bölümün eğitim içeriği ne olacak, eğitimleri kimler 
verecek? Eğitimin içeriği ve eğitimcilerle ilgili sizin beklentiniz 
ve hedefiniz nedir?
Eğitimin içeriği, sektörün daha önce Türkiye’de geçirdiği evre ile 
değerlendirmeye alınmış ve diğer üniversitelerin tecrübeleri dik-
kate alınmıştır. Ayrıca, Kansas Eyalet Üniversitesi programı tüm 
detayları ile incelenmiş ve Türkiye’ye uygun içeriği olan dersler 
müfredata ilave edilmiştir.  Eğitimler, Meslek Yüksek Okulumu-
zun mevcut kadrosu ile sağlanacak ve bölümün açılması ile ge-
rekli olacak diğer öğretim görevlilerinin istihdam edilmesi de 
sağlanacaktır. 

 Bunun yanında, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde uygula-
mayı üniversite çatısı altında eğitime katmak için gerek Güneydo-
ğu Un Sanayicileri Derneği, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği 
ve Bulgur Sanayicileri Derneği gerekse TUSAF’ın yönlendirmesi ve 
koordinasyonuyla öğretim kadrosu desteklenecektir. 

Ayrıca, derneğimiz, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği ve Bul-
gur Sanayicileri Derneği kapsamında, bölümümüzün laboratuvar 
imkanlarının yeterliliğine sahip olup olmadığı hususunda hassa-
siyet gösterilecek ve gerekli olabilecek teknik ekipman destekleri 
verilecektir.

Türkiye’de geçmiş yıllarda eğitim konusuyla ilgili benzer pro-
jeler geliştirildi, hayata geçirildi ama ne yazık ki hepsi kısa 
süre sonra ilk andaki etkisini kaybederek sona erdi. Daha ön-
ceki projelerin başarısızlıkla sonuçlanma nedeni sizce nedir? 
“Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Programı”nın aynı akıbete 
uğramaması için ne yapılmalı? Sizin bu konuda özel bir çalış-
manız olacak mı?
Önceki bölümlerin kapanmasının en büyük nedeni, meslek lise-
lerinden sektörümüze yönelik bölümlere öğrenci bulunamaması 
ve öğretim üyesi yokluğudur. Ancak, 2005 yılı sonrası sektörümüz 
gerek teknoloji gerekse insan kaynağı olarak belli bir birikim sağ-
lamış durumdadır.

Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda gerek kamu ve özel sektörü-
müzde gerekse üniversitelerin altyapılarında, anlayış birliği ve ka-

they will do their internships must be different each time. And 
we, as flour industrialists, provide the maximum support we can 
to ensure that these students don’t have any difficulty in finding 
companies for internship and that they gain maximum knowl-
edge and experience from these internship periods.

The content of the courses and the capacity of the teachers 
are very important for this training program to be successful 
in meeting the needs of the sector. So what would be the con-
tent and who will be the teachers in this program? And what 
are your expectations and goals regarding the content and the 
teachers?
The content of the training is structured by considering the old 
experiences of the other universities. Moreover, the curriculum of 
Kansas State University was examined in detail and the courses 
with content that is suitable for Turkey were added to our curricu-
lum. The courses will be given by the current staff of Vocational 
School of Higher Education and academicians that will be needed 
after the establishment of this program will be employed in the 
later stages. Besides that, the teaching staff will be supported with 
the guidance and coordination of Flour Industrialists’ Association 
of Southeastern Anatolia, Pasta Industrialists’ Association of Tur-
key and Bulgur Industrialists’ Association of Turkey besides TUSAF 
in order to carry this project within the framework of university 
– industry cooperation into practice under the umbrella of the 
university. 

Moreover our federation, Pasta Industrialists’ Association of Tur-
key, Bulgur Industrialists’ Association of Turkey will inspect wheth-
er the laboratory of the department has adequate opportunities 
and provide the required technical equipment support.

In Turkey, similar training projects were developed and in 
fact carried into practice in the past. However they all ended 
by losing their initial effects after a short amount of time. 
Why do think these projects failed in the past? What should 
be done to ensure that “Flour and Flour Products Technology 
Program” doesn’t share the same fate? Do you have any spe-
cial plans to prevent this?
The most important reason behind the closure of those depart-
ments was the lack of students and teachers. After 2005, our sec-
tor reached a significant level both in terms of technology and 



59

pasite oluşmuş durumdadır.  Bu çerçevede, Gaziantep Üniversitesi 
bünyesinde TUSAF işbirliği ile “Değirmencilik Teknolojisi” eğitim 
programının başlatılması yolunda göstermiş olduğumuz çalışma-
larımızı tamamlamış ve Yüksek Öğretim Kurumu’na sunacak hale 
gelmiş bulunmaktayız. Ayrıca, Meslek Yüksek Okulumuz ile işbir-
liği yapacak olan Meslek Lisesi ile de gerekli olan ön çalışmalar 
tamamlanmış durumdadır.

Değirmencilikte yeni insan kaynakları yetiştirmek kadar, haliha-
zırda değirmenlerde çalışan insan kaynaklarının da eğitilmesi 
önemli olsa gerek. Değirmenlerde çalışan teknik ekiplerin eğiti-
mi sizce nasıl sağlanabilir? 
Bu kapsamda, Meslek Yüksek Okulunda bölüm kurulması sonrasın-
da uluslararası işbirliği çalışmalarımıza daha fazla önem vereceğiz. 
Gerek IOAM (Uluslararası Değirmenciler Birliği) gerekse Kansas 
Eyalet Üniversitesi ile ortak işbirliği eğitimleri düzenleyerek mev-
cut personellerimizin eğitimini daha da geliştirmelerine yardım-
cı olmayı planlamaktayız.

Sizce değirmenciler neden eğitimli olmalıdır? Eğitimli perso-
nel ve teknik ekiplerin, verim ve kalite gibi birçok konuda, bir 
değirmene kazandıracağı artılar nelerdir?
Dünya un ticaretinin zirvesine oturan un sanayicileri¬mizin he-
defi 100’ü aşkın ülkeye un ihracatını devam ettirmek, yeni pa-
zarlar yaratmak ve tarım konusunda Türkiye’ye katkı sağlayacak 
uluslararası birikim ve kül¬türlerin muhatap kuruluşlarla payla-
şılması adına eğitim ve bilime dayalı etkinliklerin ve işbirlikleri-
nin sürekliliğini gerçekleştirmek olacaktır.

Bu kapsamda, 2023 hedeflerine ulaşılmasında bizden beklenen 
politikaları üretmek ve sürdürebilmek ile ülkemiz ekonomisine 
ve sonraki nesillere katma değeri yüksek bir sektör armağan 
edebilmek için olmazsa olmaz şartımız işgücü eğitim çıtamızı 
yükseltmek olmalıdır.  Sektörümüzde mesleki eğitimin önemini 
gün geçtikçe daha iyi anlamaktayız.

Programın ne zaman başlaması hedefleniyor ve bu tarihi be-
lirlerken hangi kriterleri göz önüne aldınız? Bu programa taraf 
olan kuruluşlar hangileridir?
TUSAF olarak en önemli hammaddemiz olan buğdayın stratejik 
bir ürün olduğu ve her geçen gün önemini arttırdığı bilinciyle 
politikalarımızı şekillendiriyoruz. Çünkü biz un sanayicileri olarak 
Türkiye’de buğdayın ekilebilir olmasını destekleyecek politikala-
rın oluşmasından yanayız.  

Bu alandaki geçmişimiz ve zenginliğimiz, yeni araştırmaların or-
taya çıkması, bilginin paylaşılması ve teknolojik yenilikleri içeren 
yeni bilimsel araştırmaların yapılması, Anadolu’nun bize arma-
ğan ettiği mirasın daha verimli kullanılmasına ve buğday kalite-
sinin artırılmasına katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.

Dünya un ticaretinin zirvesine oturan un sanayicilerimizin he-
defi 100’ü aşkın ülkeye un ihracatını devam ettirmek, yeni pa-
zarlar yaratmak ve tarım konusunda Türkiye’ye katkı sağlayacak 
uluslararası birikim ve kültürlerin muhatap kuruluşlarla payla-
şılması adına eğitim ve bilime dayalı etkinliklerin ve işbirlikleri-
nin sürekliliğini gerçekleştirmek olacaktır.

human resources, and now it is ready. There is that required con-
sensus and capacity in the infrastructures of both the public and 
private sectors, and the universities regarding university-industry 
cooperation. Within this framework, we, at the moment, com-
pleted our works regarding the initiation of a “Milling Technology” 
training program within the body of Gaziantep University, and we 
are ready to present our project to Council of Higher Education. 
Moreover, we also completed the required preliminary works re-
garding Vocational High School that will cooperate with our Voca-
tional School of Higher Education.

In milling, training the individuals already working in the sector 
must be as important as training new employees. How do you 
think the technical staff currently working in the mills can be 
trained? 
Within this scope, we will attach more importance to international 
cooperation efforts after the establishment of the department in 
the Vocational School of Higher Education. By organizing joint 
training programs both with IOAM (International Association of 
Operative Millers) and Kansas State University, we plan to help our 
existing employees to improve and educate themselves even more.

Why do you think millers must receive education? What would 
be the advantages of trained personnel and technical teams for 
a mill regarding various subjects such as efficiency and quality?
The goals of Turkish flour industrialists that are at the top of global 
flour trade are to continue exporting flour to more than 100 coun-
tries, to create new markets and to ensure the continuity of events 
and co-operations regarding training and science in order to en-
able sharing knowledge and culture with concerned institutions 
that will contribute to the Turkish sector.

Within this scope, our sine qua non must be to raise the bar for 
work force training in order to generate the policies expected 
from us to achieve 2023 targets and to present to Turkish econ-
omy and next generations a sector with high added value by 
ensuring the sustainability of the sector, first.  In our sector, we 
are realizing the importance of vocational training more and 
more each day.

What is the targeted start date for the program and which crite-
ria did you consider while determining this date? What are the 
parties involved in this project?
As TUSAF, we shape our policies with the awareness that wheat, 
which is our most important raw material, is a strategic product 
increasing its importance more and more each day.  As flour in-
dustrialists, we support the policies that will enable the wheat 
to be cultivable in Turkey.  We think that history and richness of 
our lands, sharing of knowledge and emergence of new scientific 
researches including technological innovations will contribute to 
the efficient use and quality increase of wheat which is Anatolian 
lands’ gift to us.  The goals of Turkish flour industrialists that are 
at the top of global flour trade will be to continue exporting flour 
to more than 100 countries, to create new markets and to ensure 
the continuity of events and co-operations regarding training and 
science in order to enable sharing knowledge and culture with 
concerned institutions that will contribute to the Turkish sector.
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Beklentilerimiz doğrultusunda önümüzdeki eğitim-öğretim yı-
lında başlamasını planladığımız bölümümüzün tarafları Gazian-
tep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu, Türkiye Un 
Sanayicileri Federasyonu, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği 
ve Bulgur Sanayicileri Derneği’nden oluşmaktadır.

TUSAF olarak bu eğitim programı hakkında yaptığınız çalışma-
lar nelerdir?
29 Mart – 1 Nisan 2012 tarihlerinde Antalya Belek’te düzenlenmiş 
olan TUSAF 2012 “Buğday, Un ve Ekmek” konulu kongremizde bu 
konuyu ana gündem maddesi olarak gördük ve bu konuyu işleyen 
bir oturum düzenledik. Oturumun konuşmacıları arasında ise Ga-
ziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü 
Doç. Dr. Mehmet Civan ile Kansas Eyalet Üniversitesi’nden öğre-
tim görevlisi Doç. Dr. Hülya Doğan da vardı. 638 kişi tarafından 
düzenlenen bu oturumda eğitimin önemi vurgulandı.

Eğitimin yanı sıra, 2012/13 rekoltesi ve yeni dönem buğday pi-
yasası hakkında ne düşünüyorsunuz?  Bu konuda sizden bilgi 
almak bizi sevindirecektir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı buğday rekoltesinin 19 mil-
yon 500 bin ton olacağını tahmin ediyor. ABD ise ülkemiz rekol-
tesinin 16 milyon 500 bin ton olacağını yönünde bir tahminde 
bulunmuştur. Biz TUSAF olarak 17 milyon 500 bin ton rekolte bek-
lemekteyiz. 2011’de 19 milyon 500 bin ton olan buğday rekoltesini 
bu yıl kış aylarındaki aşırı soğuklardan, daha sonrasında ise aşırı 
sıcaklardan kaynaklanan olumsuzluklardan dolayı 2 milyon ton 
eksilme bekliyoruz. 

Geçen yıl üretilen buğdayın 2 milyon tonu yem sanayinde kulla-
nılmıştı ancak bu yıl beklenen rekolte düşüşü nedeniyle yem sa-
nayine buğday gitmeyeceğini düşünüyorum. Beklenen rekolteye 
ek olarak TMO’nun elinde 1 milyon 500 bin ton buğday bulunmak-
tadır ayrıca tüccarın elinde bulunan 1 milyon 500 bin ton ve 1 mil-
yon 500 bin ton da lisansımız olan ürünü göz önüne alacak olursak 
elimizde toplam 22 milyon ton stok oluşuyor. 17 milyon 500 bin 
ton rekolte Türkiye’ye yeter. Geride kalan 4 milyon 500 bin ton ise 
fiyat dengesizliğini kontrol edebilecek miktardadır. 

Mısır fiyatlarının buğday fiyatlarına göre düşük olması dolayısıyla 
yem sanayinin mısıra yönelecek olması buğdayı rahatlatacaktır. 
Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın açıkladığı buğday 
fiyatları bizim de öngördüğümüz fiyatlar olup, hem üreticiyi hem 
sanayiciyi memnun edecek düzeydedir.

The parties of the program that we plan to initiate in the follow-
ing academic year are Gaziantep University - Naci Topcuoğlu Vo-
cational School of Higher Education, Turkish Flour Industrialists’ 
Federation, Pasta Industrialists’ Association of Turkey and Bulgur 
Industrialists’ Association of Turkey.

What are the actions you took as TUSAF for this training pro-
gram?
In the TUSAF 2012 “Wheat, Flour and Bread” themed congress we 
held in Belek, Antalya on March 29 – April 01, 2012, we defined 
this program as our main subject and organized a panel to dis-
cuss it. Among the speakers of this panel, there were President of 
the Naci Topcuoğlu Vocational School of Higher Education Assoc. 
Prof. Dr. Mehmet Civan and Academician from Kansas State Uni-
versity Assoc. Prof. Dr. Hülya Doğan. In the panel that 638 people 
attended, the importance of education was underlined.

And leaving aside the education issue... What do you think 
about 2012/13 yield and this new period’s wheat market?  We 
would be happy to hear your thoughts.
The Ministry of Food, Agriculture and Livestock estimates the 
wheat yield as 19 million 500 thousand tons. USA estimates this 
figure to be around 16 million 500 thousand tons. And we, as 
TUSAF, are expecting a yield of 17 million 500 thousand tons. We 
estimate a 2 million tons decrease in the wheat yield that was 19 
million 500 thousand tons in 2011 due to the extremely cold days 
of the last winter and extremely hot days following that.Last year 
2 million tons of the produced wheat was used in feed industry, 
however I guess there won’t be any wheat for the feed industry 
due to the decrease in this year’s yield. In addition to the expected 
yield, TMO (Turkish Grain Board) already has a 1 million 500 thou-
sand tons of wheat stock. And when we consider the 1 million 500 
thousand tons in the stocks of the dealers and 1 million 500 thou-
sand tons of licensed products, we will have a total stock of 22 
million tons. 17 million 500 tons yield will be enough for Turkey. 
And the remaining 4 million 500 thousand tons is an amount that 
can regulate the price imbalance. 

The feed industry to prefer corn instead of wheat due to the fact 
that corn prices are lower than wheat prices will also relieve the 
wheat market. Moreover the prices declared by Ministry of Food, 
Agriculture and Livestock are the prices we estimated and they 
are at a level that will satisfy both the producers and the indus-
trialists.
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Dünyada değirmencilik sektörü, ülkelerin ekonomik yapısı, ti-
cari durumu, nüfus ve tarımsal üretimi ile beslenme alışkanlık-
ları gibi pek çok faktöre bağlı olarak oluşmuştur.

1900’lü yıllara kadar buğday öğütme büyük ölçüde düşük ka-
pasiteli taş değirmenlerde yapılırken, önce porselen, sonra çe-
lik valslerin devreye girmesiyle yeni un fabrikaları hızla artmış, 
bunlara paralel olarak temizleme sistemlerinde ve makinelerin-
de yapılan gelişmeler ile bugünkü modern öğütme teknikleri-
nin temeli atılmıştır.

Buğday üretimi ve ticareti yapan ülkelerde, değirmen sayısının, 
öğütme ve depolama kapasitelerinin artmasının yanı sıra un ve 
irmik ihracatı da, buğday satışlarının yanında hızla yükselme 
göstermiştir.

1970’li yıllardan itibaren orta kapasiteli (100 – 200 ton/gün) te-
sisler, hızla yerlerini daha büyük kapasiteli, otomasyona geçen, 
400 - 600 tonluk tesislere bırakmış ve böylece dünyada toplam 
kapasite artarken, değirmen sayısında da hızla azalma başla-
mıştır. Bugün Türkiye’de bile 1000 ton/gün öğütme kapasitesi-
ne sahip tesis sayısı 50’ye yaklaşmıştır.

In the world, the milling sector depends on various factors such as 
economical state, commercial state, population, agricultural pro-
duction and nutritional habits of countries.

While wheat was ground mainly in low capacity stone mills un-
til 1990s, the number of new flour plants increased rapidly with 
the emergence of first porcelain and then steel rollers. And 
with the improvements in the cleaning systems and the ma-
chines, the foundations of today’s modern milling techniques 
were laid.

Besides the increase seen in the number of mills, and the milling 
and storing capacities of countries that produce and trade wheat, 
the export of flour and semolina displayed a rapid increase along 
with the sales of wheat. 

As of 1970s, the medium scale facilities (100 - 200 tons/day) were 
replaced rapidly with the large scale automated facilities (400 
- 600 tons/day), and thus the total number of mills began de-
creasing as the overall capacity in the world increases. Today, the 
number of facilities with the milling capacity of 1000 tons / day is 
around 50 in Turkey.
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TÜRKİYE’DE DEĞİRMENCİLİĞİN YAPISI VE GELİŞİMİ
“Hububat ve Un Sanayinde Eğitim ve İnsan Kaynakları” konusuna 
gerçekçi ve yeterli bilgiler sunabilmek için önce Türkiye’de değir-
menciliğin yapısını ve gelişimini bilmemiz gerekir.

Türkiye’de buğday ve un üretimi, 1980 yılına kadar sadece iç 
piyasaya ürün yapan ülkemizin her bölgesine dağılmış yakla-
şık 550 adet değirmende, 50 bin ton/gün (yıllık 300 gün hesabı 
ile 15 milyon ton/yıl) kapasiteyle yapılmaktaydı. Bu dönemde 
genelde 80 randımanlı tek tip un üretilirken, büyük kentlerde 
francala adı altında lüks undan az miktarda ekmekte üretiliyor-
du.

Değirmende un üretimi, kalite ve verim kontrolü UN Ustaları tara-
fından yapılıyordu. Buğday temini ise; genelde Toprak Mahsulleri 
Ofisi’nden, biraz da serbest piyasadaki buğday tedarikçilerinden, 
buğday tüccarlarından sağlanıyordu.

Bu şartlarda doğal olarak; kalite, serbest fiyat, laboratuvar, eğitimli 
teknik eleman kullanımı, pazarlama vb. kriterler önemli de değildi. 
Yapılan resmi kontrollerde sadece kimyasal (nem, kül, protein mik-
tarları) analizler önemli olup, gıda maddeleri tüzüğüne uygunluk 
aranıyordu.

Böyle bir yapıya sahip olan un değirmenciliği, gerçek bir sanayi 
dalı olarak yeterince gelişmemişti. Un fabrikası sahipleri bu işi ba-
badan oğula devredilen bir işkolu olarak yapıyordu. Genel olarak 
“eğitimli teknik elemana, kalite kontrol ve AR-GE amaçlı laboratu-
vara” ihtiyaç duyulmuyordu.

1986 yılında uyulması mecburi olarak uygulamaya giren “TS 4500 
Buğday Unu Standardı” ile Türkiye’de un üretiminde kalite kriterle-
rinin de devreye girmesi ve az da olsa un dış satımının oluşmasıyla 
birlikte önemli gelişmeler de başladı.

İlk olarak bölgesel Un Sanayicileri Dernekleri (7 tane) kuruldu. Un 
standardına, 6 bölgede yapılan toplantılarda (sanayiciler, akade-
misyenler ve bürokratlar arasında tartışılarak) son şekli verildi. 
1981 yılında SEGEM (Sanayi Eğitimini Geliştirme Merkezi) tarafın-
dan başlatılan Değirmenci Eğitim Seminerleri, daha sonra KOSEM 
(KOSGEB eğitim merkezi) tarafından devam ettirilerek Türkiye’nin 
her bölgesindeki kentlerde 50’den fazla seminer düzenlendi.

Yeni kurulan daha modern ve yüksek kapasiteli un tesislerinde; 
hammadde ve ürün kalitesini belirleme, istenilen niteliklerde un 
üretebilmek için kalite kontrol laboratuvarları ve eğitimli eleman 
(Gıda Teknoloğu, Gıda, Kimya, Makine mühendisleri), pazarlama 
ve fırınlarda deneme yapabilecek kişilere ihtiyaç olduğu ortaya 
çıktı. Böylece teknik eleman istihdamı da başladı. 1990’dan itiba-
ren sektör ekonomi içindeki önemini Un Sanayii olarak dışsatım-
larla da artırmış oldu.

ÜLKEMİZDE DEĞİRMENCİLİK EĞİTİMİ
“Ülkemizde Değirmencilik Eğitimi” konusu bu güne kadar gere-
ğince ve yeterince tartışılıp anlaşılamamıştır. Bazı kesimler tara-
fından slogan gibi sık sık dile getirilmesine karşın ne istendiği, ne 
amaçlandığı net olarak bilinememektedir.

STRUCTURE AND DEVELOPMENT OF MILLING SECTOR 
IN TURKEY
In order to provide accurate and sufficient information about the 
“Training and Human Resources in the Grain and Flour Industry”, 
we first need to know the structure and the development of mill-
ing sector in Turkey. 

In Turkey, wheat and flour were produced in approximately 550 
mills around the country that only offer their products to the do-
mestic market with the total capacity of 50 thousand tons / day (15 
million tons / year by calculating a year as 300 days) until 1980s. 
While a single type of flour with the yield of 80 percent was gen-
erally produced during this period, bread made from luxurious 
flour was also produced in small quantities in big cities under the 
name “French Bread”.  The flour production, quality and efficiency 
controls were all performed by flour masters. And the wheat was 
supplied generally from Turkish Grain Board, and rarely from the 
wheat suppliers and the wheat merchants in the free market.

Under such conditions, the criteria such as quality, free price, use 
of trained technical personnel and marketing were not that impor-
tant. In official audits, only chemical analyses (moisture, ash, protein 
contents) were important and the only thing that was requested 
was conformity to food products law. Flour milling sector that 
has such a structure was not developed enough as a real industry 
branch. The owners of flour plants were sons taking over the busi-
ness from their fathers. Generally, there was no need for “trained 
technical employees, quality control and R&D laboratories”.

With the quality criteria to enter into the equation in Turkish flour 
production with the enactment of “TS 4500 Wheat Flour Stand-
ard” as a rule that needs to be obeyed in 1986 and the initiation of 
flour export even though in small amounts, important develop-
ments occurred.  First of all, regional Flour Industrialists’ Associa-
tions (7) were founded. The flour standards were finalized in the 
meetings held in 6 regions with the attendance of industrialists, 
academicians and bureaucrats.

Miller Trainer Seminars initiated by SEGEM (Industrial Training and 
Development Center) in 1981 were continued by KOSEM (KOSGEB 
training center) and more than 50 seminars were organized in cit-
ies all around Turkey.

In new established modern flour facilities that have higher capaci-
ties, it was seen that there was a need for quality control labora-
tories and trained personnel (Food Technologists; Food, Chemical 
and Mechanical Engineers) in order to determine raw material 
and flour quality, and to produce flour in the desired quality, and 
a need for people who can market and try the product in bak-
eries. Thus employment of technical staff began. And the sector 
enhanced its importance within the national economy through 
exports as of 1990s.

TRAINING FOR MILLING IN TURKEY
In Turkey, the training for milling was not adequately argued and 
understood until now. Even though it was a problem that was fre-
quently raised by some as a slogan, the objective was not clear. 
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Bu konuda 45 yıldır çalışan emektar bir Öğretim Üyesi olarak ra-
hatlıkla söyleyebilirim ki; gerek eğitim seminerlerinde, gerekse 
Hububat Teknolojisi sempozyum ve kongrelerinde bu konular 
konuşulduğunda Un Sanayinin değerli temsilcileri, daima yetiştir-
diğimiz elemanlardan sitayişle bahsederek memnuniyetlerini dile 
getirmişlerdir. Şu anda Türkiye’nin her yerindeki un fabrikalarında, 
gıda, ziraat, kimya mühendisi ve değirmen teknisyeni arkadaşları-
mız, başarı ile çalışmaktadır.

1966-1978 yılları arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda 
Teknolojisi Bölümü’nden, 1978-2009 Ege Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Gıda Bölümü’nden mezun olan mühendislerin en fazla 
un sanayinde istihdam edildiği bilinmektedir.

Dünyada ve özellikle Avrupa’da değirmencilik eğitimi iki dalda ya-
pılmaktadır;
1. Değirmen teknisyenliği / mühendisliği: Genel olarak değirmen-
lerde uygulanan diagram teknikleri konusunda daha bilgili olu-
yorlar. 

2. Değirmen makine ve ekipmanları yapım mühendisliği: Bunlar 
değirmende kullanılan temizleme makinaları, valsler, irmik sasör-
leri, elekler ve diğer ekipman ile makinalar konusunda bilgili olu-
yorlar. 

Ancak her iki dalda da yetişen elemanlar ciddi olarak iş sıkıntısı 
çekmektedir. Zira un fabrikalarında istenen elemanlar daha çok; 
buğday kalitesi ve paçalı, un randımanın ayarlanması, istenilen un 
verim ve kalitesinin sağlanması görevlerini yapıyorlar.

Bu açıdan her değirmende bulunması gereken en önemli ele-
man (USTA), valsatör adı verilen ve istenilen un randımanına, 
buğday paçalına, iriliğine, tav durumuna göre öğütmeyi, vals 
toplarının aralıklarının gerektiği gibi ayarlanmasını yapan kişi-
dir. Bu kişi çıkan ürünü kontrol ederek gerekli ince ayarları da 
yapar.

Eleklerden ve irmik sasörlerinden sorumlu eleman yoksa (daha 
küçük tesislerde) bu işlerle de yalnız veya sorumlu eleman ile bir-
likte ilgilenir. Diğer işçiler onlara yardımcı olur.

Un fabrikaları kalite kontrol laboratuvarı kurup, eğitimli teknik ele-
man (gıda mühendisi vb.) çalıştırmaya başlayınca ustanın yaptı-
ğı işler daha kontrollü ve bilimsel olarak laboratuvar analizleri ile 
desteklendi ve başarı düzeyi daha da arttı.

As an old academician who worked on this subject for 45 years, I can 
easily say that the dear representatives of the Flour Industry always 
expressed their gratitude by talking about the people they trained 
with such a commendation whenever this subject was begun to be 
discussed in training seminars, symposiums and congresses con-
cerning grain technology.  At the moment, in flour plants all around 
the world, our dear food, agriculture, chemical engineer and mill 
technician friends are working with great success.

It is a known fact that the engineers graduated from the Food 
Technology Department of the Faculty of Agriculture in Ankara 
University between the years 1966-1978 and the Food Depart-
ment of the Faculty of Engineering in Ege University between 
the years 1978-2009 are mostly employed in the flour industry.

The training for milling in the world and especially in Europe is of-
fered in two branches:
1. Mill technicians / engineers: They are generally more informed 
about the diagram techniques applied in mills. 

2. Milling machine and equipment manufacturing engineers: 
They are informed about cleaning machines, rollers, semolina pu-
rifiers, sieves, and other equipments and machines used in mills.
 
However the individuals, who received education in both of these 
branches, have difficult time in finding job since the employees 
in the flour plants are generally asked to adjust the wheat quality 
and blending, flour efficiency and to ensure the desired flour ef-
ficiency and quality.

In this sense, the most important employee that all mills need is 
the person named roller master who ensures that the wheat is 
milled in the requested flour efficiency, wheat blending, size, tem-
per, and the intervals between roller balls are as it is supposed to 
be. This person also checks the final products and makes the small 
adjustments.

If there is no specific employee responsible from sieves and semo-
lina purifiers (in smaller facilities), the master is the one who also 
handles that task alone or with another responsible employee. 
And other workers assist the master. When flour plants began to 
establish quality control laboratories and employ trained techni-
cal personnel (food engineers etc.), the tasks performed by this 
master was supported with more controlled and scientific labora-
tory analyses and thus the success level improved.
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Parantez Uluslararası Fuarcılık tarafından 2 yılda 
bir İstanbul’da organize edilen Uluslararası Un, İr-
mik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makine-
leri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fu-
arı (İDMA)’nın beşincisi, 04-07 Nisan 2013 tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde, dünyanın 120 
ülkesinden gelecek binlerce profesyonel ziyaretçi-
yi ağırlamaya hazırlanıyor.

Dünya değirmencilik sektörü, hem katılımcılar 
hem de ziyaretçiler açısından son derece verimli 
geçen İDMA 2011 Fuarı’nın ardından yatırımlarına 
yön vermek ve son teknolojileri görmek için Nisan 
2013’ü bekliyor.

120 ÜLKEDE İDMA TANITILIYOR
Parantez Uluslararası Fuarcılık, 2013 yılında bir kez 
daha dünya hububat endüstrisinin tüm taraflarını 
bir araya getirecek olan İDMA Fuarı’nın yurtdışı ta-
nıtımı ve ziyaretçi organizasyonu için hedef ülke 
sayısını 103’ten 120’ye çıkardı. Şuan için 120 farklı 
ülkede tanıtım çalışmaları yürüten Parantez Fuarcı-
lık, daha etkili tanıtım ve ziyaretçi katılımı için ülke-
lerdeki sektörün önde gelen dernekleri, birlikleri, 
basın yayın kuruluşları ve turizm acenteleriyle iş-
birliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Asya, 
Afrika, Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey ve Güney Ame-
rika ile Avrupa ülkelerinde, 100’ü aşkın dernek, bir-
lik ve turizm acentesi, İDMA 2013 Fuarı için Paran-
tez Fuarcılık’a destek vererek ziyaretçi katılımı için 
aktif çalışmalar yürütüyor.

DEĞİRMENCİLİK SEKTÖRÜNÜN 
KALBİ İSTANBUL’DA ATACAK
2013’te 21 bin metrekarelik 3 salonda kurulacak 
İDMA Fuarı için sektörün önde gelen markaları-
nın hemen hemen hepsi yerini ayırtmış durumda. 
Fuarda son teknolojilerini ve ürünleri sergileyecek 
olan katılımcı firmalar, dünyanın 120 ülkesinden 
gelecek binlerce profesyonel ziyaretçiyle bir araya 
gelecek ve kuracağı yeni işbirlikleriyle global pa-
zardaki payını arttırma imkanı bulacak. 

The fifth of the International Flour, Semolina, Rice, 
Corn, Bulghur, Feed Milling Machinery & Pulse, Pasta, 
Biscuit Technologies Exhibition (IDMA) that is organ-
ized once in every 2 years in Istanbul by Parantez Fair 
Organization is prepared to welcome thousands of 
professional visitors from 120 countries of the world in 
Istanbul Exhibition Center between the dates of April 
04-07, 2013. 
And world milling sector waits for this date to shape 
their investments and to see the latest technologies 
after the success of IDMA 2011 both for the exhibitors 
and the visitors.

IDMA IS BEING PROMOTED 
IN 120 COUNTRIES
Parantez Fair Organization increased the number of tar-
get countries from 103 to 120 for the overseas promo-
tion and visitor organization of IDMA that will gather to-
gether all parties of the world grain industry once again 
in 2013.  Parantez Fair Exhibition that continues its pro-
motion activities in 120 different countries continues to 
cooperate with the leading associations, unions, press 
associations, broadcasting corporations and tourism 
agencies of these countries to ensure a more effective 
advertisement and higher visitor participation. Within 
this scope, more than 100 associations, unions and tour-
ism agencies in Asia, Africa, Middle East, Balkans, North 
and South America, and Europe provide their support 
to Parantez Fair Organization for IDMA 2013 and work 
actively to increase the number of visitors.

THE HEART OF THE MILLING SECTOR 
WILL BEAT IN ISTANBUL
For IDMA 2013 that will be held in 3 halls on an area of 
21 thousand square meters, almost all of the leading 
brands of the sector already reserved their places. These 
participants that will display their latest technologies 
and products in the exhibition will meet thousands of 
professional visitors coming from 120 countries of the 
world and find the chance to increase their share in the 
global market with these new relations they will estab-
lish during the exhibition. 

Dünya değirmencilik sektörünün en önemli buluşma platformu İDMA’ya bir yıldan daha az zaman 
kaldı. Değirmencilik sektörü temsilcileri yatırımlarına yön vermek için 04-07 Nisan 2013 tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde beşinci kez gerçekleştirilecek fuarı bekliyor.
We have less than one year to IDMA 2013, the most important meeting platform for the global 
milling sector. The representatives of this sector are waiting this exhibition that will be held for the 
fifth time in Istanbul Exhibition Center on April 04-07, 2013 in order to shape their investments.

Değirmencilerin gözü 
İDMA 2013’te
The milling sector’s eyes are on IDMA 2013
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Faaliyetlerine 1975 yılında depolama ve besi hayvancılığı sek-
törüne yönelik çözümlerle başlayan Silos Cordoba firması, 
Türkiye pazarındaki etkinliğini arttırmak için çalışmalarına hız 
verdi.  Türkiye pazarına büyük önem veren ve geçtiğimiz yıl biri 
İstanbul’da diğeri de Adana’da olmak üzere iki ofis açan Silos 
Cordoba, Türkiye’de açtığı ofislerle pazarın tamamına odaklan-
mayı hedefliyor.

Bugün müşteri ihtiyacını belirlemekten mühendislik, planlama, 
tasarım ve tarım işletmeciliği tesislerine; silo üretiminden tahıl 
taşıma ve tahıl taşıma sistemleri üretimine kadar çok geniş bir 
yelpazede ürün ve hizmetler sunan Silos Cordoba, özellikle çelik 
silo ve diğer alanlarda Avrupa’nın en büyük şirketlerinden biri. 

Yoğun olarak orta Avrupa, Güney Amerika, Rusya ve eski Sovyet 
ülkeleri, Tunus, Cezayir, İran, Türkiye, Irak, Suriye gibi ülkelerde 
faaliyet gösteren firmanın İstanbul ofisi, Genel Müdür Pedro Flo-
res, asistanı ve Türk ortağı İsmail Ekmekçi ile bir mühendis ve iki 
pazarlama asistanından oluşuyor.  Silos Cordoba, Adana ofisin-
deki bölge sorumlusu ve teknik elemanıyla da Güney, Güneydo-
ğu ve çevresine daha yakından ulaşmayı amaçlıyor.

Silo Cordoba that began its operations in the sector back in 1975 
with its solutions for storage and livestock sectors speeds up 
its activities in order to improve its effectiveness in Turkey. Silos 
Cordoba attaches great importance to Turkish market and thus 
opened two new offices in Turkey last year as one in Istanbul and 
the other in Adana with the goal of reaching to the entire regions 
with these new offices. Silos Cordoba that offers wide range of 
products and services from determining customer needs to engi-
neering, planning, designing grain processing facilities, and from 
silo production to grain transportation and grain transportation 
system production is one of the largest companies of Europe es-
pecially in steel silo and other fields. 

The team in the Istanbul office of the company that mainly op-
erates in countries such as European, South American, Russian 
and Old Soviet Union countries, Tunisia, Algeria, Iran, Turkey, Iraq 
and Syria is composed of General Manager Pedro Flores, his as-
sistant and Turkish partner Ismail Ekmekçi, an engineer and two 
marketing assistants. And Silos Cordoba aims to provide service 
to Southern, Southeastern regions with its regional officer and 
technical personnel in the Adana office.

Türkiye pazarına büyük önem veren ve geçtiğimiz yıl biri İstanbul’da diğeri de Adana’da olmak 
üzere iki ofis açan Silos Cordoba, şuan Türkiye ve bölge projeleriyle, özellikle de yapımı ve uygu-
laması devam eden Mersin’deki 250 bin ton kapasiteli Tiryaki Agro ve İran’daki 350 bin ton kapa-
siteli NKF projeleriyle dikkat çekiyor.
Silos Cordoba, which attaches great importance to Turkish market and thus opened two new offices 
in Turkey last year as one in Istanbul and the other in Adana, attracts attention with its ongoing Tir-
yaki Agro project with 250 thousand tons of capacity in Turkey and NKF project with 350 thousand 
tons of capacity in Iran.
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DİKKAT ÇEKİCİ PROJELERDE SILOS CORDOBA İMZASI
Firma, şuan Türkiye ve bölge projeleriyle, özellikle de yapımı ve 
uygulaması devam eden Mersin’deki 250 bin ton kapasiteli Tirya-
ki Agro ve İran’daki 350 bin ton kapasiteli NKF projeleriyle dikkat 
çekiyor. Bu iki proje, bölgenin en büyük mega projeleri olarak de-
ğerlendiriliyor.

Firma yetkilileri, projelerle ilgili yaptıkları açıklamalarda şunları 
dile getiriyor: “Çok yüksek mühendislik ve dizayn gerektiren bu 
projeler, dünyanın tüm çeşitli silo firmaları arasından ürün kalitesi 
ve başarılı, güvenilir şirket kimliği sayesinde müşterilerin takdirini 
alarak seçilen firmamızın, anlaşmaları imzalanmış, yapımı devam 
eden projelerdir. Silos Cordoba Türkiye, TMO projesiyle de yeni ba-
şarılara imza atmaya devam ediyor.

MALZEME KALİTESİNDE DE İDDİALI
Firma, sadece yaptığı projelerle değil kullandığı malzemelerin ka-
litesi konusunda da iddialı. Firma yetkilileri, kaliteye örnek olarak 
kullandıkları galvanizli çelik ürünlerini gösteriyor ve şunları dile 
getiriyorlar: “Açıkçası Silos Cordoba, bu kalitede ürün kullanan tek 
şirket olma unvanına sahiptir. 

Ayrıca özel silo dizaynı ile gerek buğday gerekse mısır gibi tahıl 
ürünlerinin uzun süreli ve sağlıklı depolanmasında, özellikle de 
böceklenmeye karşı, çok başarılı depolama sistemleri geliştirmek-
tedir. Firmamız, diğer silo firmalarından kendisini ayıran bu orijinal 
tasarımı sayesinde, yine kanola ve soya gibi yağlı ürünlerin de bu 
silolarda depolanabilmesini sağlamaktadır.”

Silos Cordoba şirketi, Türkiye pazarında gerek özel sektör gerekse 
devlet sektörüne hizmet vermeyi ve büyümeyi sürdürmeyi hedef-
liyor.

SILOS CORDOBA SIGNATURE IN IMPORTANT PROJECTS
The company attracts attention with its projects in Turkey and in 
the region, and especially with its ongoing Tiryaki Agro project 
with 250 thousand tons capacity in Mersin and NKF project with 
350 thousand tons capacity in Iran. These two projects are seen as 
the two largest mega projects of the region.

And the company representatives’ declarations regarding these 
projects are as follows: “These projects that require advanced 
engineering and designing capability are ongoing projects of 
company which are assigned to our company by being selected 
among various silo companies of the world due to our product 
quality and successful, reliable corporate identity.” Silo Cordoba 
Turkey continues to go from strength to strength with its TMO 
(Turkish Grain Board) projects.

CONFIDENT ABOUT MATERIAL QUALITY, TOO
The company is confident not just with its projects but also with 
the quality of the materials it uses in these projects. The compa-
ny representatives show galvanized steel products as examples 
to this quality and say: “Silos Cordoba is the only company using 
such high quality materials. 

Moreover it develops very successful storage systems especially 
against infestation in long term and healthy storage requirements 
of grain products such as wheat and corn with its special silo de-
sign. Our company, thanks to this original design that differenti-
ates it from other silo companies, enables oil products such as 
canola oil and soy oil to be stored in these silos.”

Silos Cordoba aims to provide service both to private and public 
sectors, and to continue its growth in the Turkish market.
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Hububat piyasalarına daha hızlı müdahale için Toprak Mahsul-
leri Ofisi’nin (TMO) yapısı güçlendiriliyor. Bu kapsamda, piyasa-
lara acil müdahale edilmesinin gerektiği durumlarda, TMO’nun 
yaptığı ithalatların, daha kısa sürede ve daha hızlı gerçekleşti-
rilmesi amacıyla Kamu İhale Kanunu kapsamına dışında tutul-
ması amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca çalışma 
başlatıldı.

TMO Genel Müdürü Mesut Köse, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
TMO’nun yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden norma-
lin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede 
yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbir-
ler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararı ile hububat dı-
şındaki diğer tarım ürünleri ile ilgili verilecek görevleri yürütmekle 
görevli olduğunu belirtti.

Müdahale yöntemlerinin belirlenmesinde üretimin sürdürülebilir-
liği, üretici maliyeti, yurt içi ve yurt dışı fiyatlar, tüketici fiyatları, 
tarımsal sanayinin hammadde ihtiyacı gibi birçok faktörün dikka-
te alındığını söyleyen Köse, şöyle devam etti: “1938’den bu yana 
belirli geleneksel müdahale yöntemleriyle piyasaları düzenleyen 
TMO, özellikle dünyada gıda krizi olarak adlandırılan 2007-2008 
döneminden sonra, yurt içi ve yurt dışı piyasaları çok daha yakın-
dan takip eden, piyasalara gerektiğinde müdahale eden bir yapı 
ve uygulamayı benimsenmiştir.

The structure of TMO is being strengthened to enable faster in-
tervention to the grain markets. The Ministry of Food, Agriculture 
and Livestock initiated activities to leave TMO out of the scope 
of Public Tender Act in order to enable quicker and faster import 
by TMO in situations where rapid intervention to the markets is 
needed.

In the announcement of TMO General Manager Mesut Köse re-
garding this subject, he declared the responsibilities of TMO as to 
prevent national grain prices to fall below the normal level or to 
increase extremely to the consumer public’s disadvantage, to take 
regulatory precautions for the market of these products and to 
carry out the activities regarding other agricultural products be-
sides grain with the decision of the Council of Ministers.

Köse stated that a number of factors such as the sustainability of 
production, producer cost, domestic and overseas prices, con-
sumer prices, raw material needs of the agricultural industry were 
considered while determining the intervention methods. “TMO 
that regulates the markets with certain traditional intervention 
methods since 1938 adopted a structure and practice that in-
tervenes to the markets when it is determined to be needed as 
a result of its close follow-up of both the domestic and overseas 
markets especially after the 2007-2008 period named as the food 
crisis period in the world.” said Köse. 

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yapısı, hububat piyasalarına daha hızlı müdahale için güçlendiriliyor.
The structure of the Turkish Grain Board (TMO) is being strengthened to enable faster interven-
tion to the grain markets.
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Ülkemizde hububat hasat dönemine az bir süre kalmıştır. Kurum 
olarak hasat dönemlerinde üreticiden, herhangi bir miktar sınırla-
ması getirilmeden, talep etmesi durumunda ürettiği ürünün ta-
mamı satın alınmaktadır. Bu türden alımlarda Kamu İhale Kanunu 
(KİK) kapsamında da herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.”

KİK PROSEDÜRÜ MÜDAHALEYİ GECİKTİRİYOR
Yoğun ihracat yapıldığı yıllarda oluşan hammadde ihtiyacının kar-
şılanması için yurt içi piyasaların düzenlenmesi amacıyla nadiren 
de olsa Bakanlar Kurulu kararlarıyla ithalat yapılabildiğine işaret 
eden Köse, kurum tarafından gerçekleştirilen söz konusu ithalatla-
rın uzun süreler gerektiren KİK prosedürüne tabi olması nedeniyle 
zaman zaman piyasalara müdahalelerde yeterince etkin olunama-
dığını söyledi.

Köse, bu nedenle, TMO’nun yaptığı ithalatların KİK kapsamı dışına tu-
tulmasının daha hızlı müdahale için önemli olduğuna dikkati çekti.

Avrupa Birliği’ndeki düzenleme kurumlarının yapılarına benzer 
şekilde piyasalara çok daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek 
amacıyla o kurumlarda mevcut olan bazı piyasa düzenleme fonk-
siyonlarının TMO tarafından da uygulanabilir hale getirilmesi ge-
rektiğini ifade eden Köse, TMO’nun mevcut yapısını güçlendirme-
ye yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. 

Piyasalara acil müdahale edilmesinin gerektiği durumlarda, itha-
latların çok kısa sürede gerçekleştirilerek söz konusu ürünlerin ül-
kemize getirilmesi gerektiğini vurgulayan Köse, açıklamasını şöyle 
sürdürdü: “KİK kapsamı dışında olunsa bile TMO’nun kendi ihale 
mevzuatı olduğundan ithalat yine bir prosedüre dayalı olarak ger-
çekleştirilecek, ancak bekleme ve itiraz süreleri ile ürünün ithalat 
prosedürü daha hızlı olacağından piyasalara hızlı ve etkin bir şekil-
de müdahale edilebilecektir.

TMO’nun mevcut yapısının güçlendirilmesiyle ilgili olarak yürütü-
len bütün bu çalışmalar neticesinde, mevzuatında belirlenmiş gö-
revler çok daha etkin ve süratli bir şekilde yerine getirilebilecektir.”

“In Turkey, grains will begin to be harvested soon. In harvest peri-
ods, our board purchases all of the harvested products if request-
ed by the producers without imposing any restriction. In such 
purchases, there is also no restriction defined within the scope of 
Public Tender Act (PTA).”

PTA PROCEDURE DELAY INTERVENTION!
Köse reminded that grains can be imported with the decision of 
the Council of Ministers even though rarely in order to regulate 
the domestic markets to meet the raw material need seen in years 
with high export volumes. And he stated that sometimes they 
couldn’t be effective enough in their interventions to the markets 
since such import activities carried out by the Board are subject to 
long PTA procedure.

He also attracted attention to the importance of leaving the im-
port of TMO out of the scope PTA for a faster intervention.

Köse stated that some of the market regulating functions seen in 
the regulatory boards of the European Union must be adopted by 
TMO in order to enable fast and effective intervention to the mar-
kets, and recorded that efforts to strengthen the current structure 
of TMO continue. 

Köse underlined the fact that in cases where immediate inter-
vention to the markets is needed, the required products must 
be brought to Turkey by concluding the import actions as soon 
as possible. “Even though it is kept outside the scope of PTA, the 
import activities will again be carried out based on a procedure 
since TMO has its own tender legislation. However intervention 
will be much faster and effective since this import procedure of 
the product will be much faster due to shorter waiting and objec-
tion periods.” said Köse.

“As a result of all of these efforts made to strengthen the current 
structure of TMO, TMO will be able to carry out all those tasks de-
fined in its regulation in a much more effective and faster way.”
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Tahıl üretimindeki kayıplara dikkat çeken Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada 
tahıl üretiminde hasatta dane, hastalık ve zararlı, yanlış depola-
ma gibi etkenlerden kaynaklanan kayıpların önemli boyutlara 
ulaştığını söyledi.

Yaptığı yazılı açıklamada 2010-2011 sezonunda gerçekleştirilen 
32,4 milyon tonluk tahıl üretiminin 2,5 milyon tondan fazlasının 
üretimde ve kullanımda kaybedildiğini söyleyen Bayraktar, yazılı 
bir açıklama yaparak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre, 32 milyon 428 bin 550 tonluk üretimin 1 milyon 659 bin 
659 tonunun üretimde kaybedildiğini, 30 milyon 768 bin 891 
tonluk kullanılabilir üretime karşın 4 milyon 840 bin 653 ton it-
halat yapıldığını, 31 milyon 184 bin 199 ton yurtiçi kullanım, 17 
milyon 776 bin 236 ton tüketim olduğunu bildirdi.  Bayraktar, ta-
hılda tohumluk kullanımının 2 milyon 143 bin 455 tonu, yemlik 
kullanımın 10 milyon 147 bin 467 tonu, endüstriyel kullanımın 

327 bin 256 tonu, kullanımda kaybın 873 bin 667 tonu, ihracatın 
3 milyon 505 bin 336 tonu, stok değişiminin 898 bin 428 tonu 
bulduğunu kaydetti. 

BUĞDAYDA KAYIP 1 MİLYON 600 BİN
Bayraktar, durum buğdayında 189 bin 750 tonu üretimde, 97 bin 
808 tonu kullanımda olmak üzere 287 bin 558 ton; diğer buğ-
daylarda 892 bin 320 tonu üretimde, 459 bin 950 tonu kullanım-
da olmak üzere 1 milyon 352 bin 270 ton; arpada 435 bin tonu 
üretimde, 170 bin 375 tonu kullanımda olmak üzere 605 bin 375 
ton; mısırda 129 bin 300 tonu üretimde, 125 bin 421 tonu kul-
lanımda olmak üzere 254 bin 721 ton kayıp meydana geldiğini 
vurguladı. 

TZOB Başkanı Bayraktar, pirinçte 5 bin 160 ton üretimde, 16 bin 
602 ton kullanımda; çavdarda 4 bin 752 ton üretimde, 10 bin 824 
ton kullanımda; yulafta 1.631 ton üretimde, 6 bin 67 ton kulla-

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2010-11 sezonunda 32,4 
milyon tonluk tahıl üretiminin 2,5 milyon tondan fazlasının üretim ve kullanım sırasında kaybe-
dildiğini söyledi.
The General President of the Union of Turkish Chambers of Agriculture (TZOB), Şemsi Bayraktar 
stated that more than 2.5 million tons of the 32.4 million tons of grain production in 2010-11 
season were lost during production or use.
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nımda; diğer tahıllarda (tritikale, kaplıca, darı, kuşyemi, mahlut 
ve sorgum) bin 746 ton üretimde, 3 bin 221 ton kullanımda kayıp 
meydana geldiğini belirtti.

TAHILDA YETERLİLİK DERECESİ
Bayraktar açıklamasına şöyle devam etti: “Yeterlilik derecesi 
mısırda yüzde 79,58’de, pirinçte yüzde 90,7’de, yulafta yüzde 
94,28’de, diğer buğdaylarda yüzde 99,98’de, diğer tahıllarda yüz-
de 97,69’da kalırken, durum buğdayında yüzde 114,29’a, arpada 
yüzde 104,68’e, çavdarda yüzde 104,36’e çıkıyor. 

Toplam buğdayda yeterlilik oranı yüzde 102,23’ü bulurken, tahıl-
da bu oran pirinç hariç yüzde 98,82, pirinç dahil yüzde 98,67’de 
kalıyor. Kuru baklagillerden kuru fasulyede 8 bin 765, kırmızı 
mercimekte 22 bin 222 ton, yeşil mercimekte 1717 ton, nohutta 
18 bin 743 ton üretim ve kullanım kaybı yaşanıyor.  

Bu ürünlerde üretim 1 milyon 235 bin 306 ton iken, ithalat 304 
bin 552 tonu buluyor. 250 bin 777 ton da ihracat yapılıyor. No-
hutta yüzde 110,54 olan yeterlilik derecesi, diğer ürünlerde 
100’ün altında kalıyor. Yeterlilik derecesi toplam kuru bakla-
gilde yüzde 95,76, kırmızı mercimekte yüzde 91,34, kuru fasul-
yede yüzde 81,87 iken, yeşil mercimekte yüzde 58,51’e kadar 
iniyor.”

The General President of the Union of Turkish Chambers of Ag-
riculture (TZOB), Şemsi Bayraktar, who attracted attention to the 
losses in grain production, said that the losses caused by factors 
such as kernel, diseases, pesticides and wrong storage conditions 
reached significant levels. Bayraktar, who said that more than 2.5 
million tons of the 32.4 million tons grain produced in 2010-2011 
season were lost during production or use, made a written state-
ment and provided detailed information based on the data of 
Turkish Statistical Institute (TUIK): Out of 32 million 428 thousand 
550 tons of production, 1 million 659 thousand 659 tons are lost in 
production, and despite of the 30 million 768 thousand 891 tons 
of usable yield 4 million 840 thousand 653 tons are imported. The 
domestic use is 31 million 184 thousand 199 tons and domestic 
consumption is 17 million 776 thousand 236 tons. Bayraktar also 
recorded that 2 million 143 thousand 455 tons are used as seed, 
10 million 147 thousand 467 tons are used as feed, 327 thousand 
256 tons are used in industry, 873 thousand 667 tons are lost in 
use, 3 million 505 thousand 336 tons are exported and that stock 
exchange reaches up to 898 thousand 428 tons. 

THE LOSS IN WHEAT IS 1 MILLION 600 THOUSAND!
Bayraktar attracted attention to the losses in wheat by stating the 
287 thousand 558 total loss in durum wheat as 189 thousand 750 
tons loss in production and 97 thousand 808 tons in use, the 1 mil-
lion 352 thousand 270 tons total loss in other wheat varieties as 
892 thousand 320 tons in production and 459 thousand 950 tons 
in use, the 605 thousand 375 tons total loss in barley as 435 thou-
sand tons in production and 170 thousand 375 tons in use, and 
the 254 thousand 721 tons total loss in corn as 129 thousand 300 
tons in production and 125 thousand 421 tons in use.  TZOB Gen-
eral President Bayraktar stated that there are 5 thousand 160 tons 
of loss in rice during production and 16 thousand 602 tons of loss 
during use, 4 thousand 752 tons of loss in rye during production 
and 10 thousand 824 tons of loss during use, 1,631 tons of loss in 
oat during production and 6 thousand 67 thousand during use; 
and 1 thousand 746 tons of loss in other grains (triticale, kaplica, 
millet, canary grass, mahlut and sorghum) during production and 
3 thousand 221 tons during use.

SELF-SUFFICIENCY LEVEL IN GRAIN
“While the self-sufficiency level stayed at 79.58 percent in corn, 
90.7 percent in rice, 94.28 percent in oat, 99.98 percent in other 
wheat varieties and 97.69 percent in other grains; it increased up 
to 114.29 percent in durum wheat, 104.68 in barley and 104.36 
in rye. While the self-sufficiency level adds up to 102.23 percent 
in overall wheat, this figure is 98.82 percent in grains excluding 
rice and 98.67 percent including rice.” said Bayraktar. “Losses ob-
served during both production and use are 8 thousand 764 tons 
in haricot beans, 22 thousand 22 tons in red lentil, 1717 tons in 
green lentil, 18 thousand 743 tons in chickpeas. While the produc-
tion is 1 million 235 thousand 306 in these products, import is 304 
thousand 552 tons. And the export is 250 thousand 777 tons. The 
self-sufficiency level, which is 110.54 percent in chickpeas, is be-
low 100 in other products. While the self-sufficiency level is 95.76 
percent in all dry legumes, 91.34 percent in red lentil and 81.87 
percent in haricot bean, this figure drops down to 58.51 percent 
in green lentil.”
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INFOTECH Group kimdir?
Bulgaristan Sofia’da resmi olarak 1997 yılında kurulan INFOTECH 
Group, tahıl depolama sürelerini uzatacak sistemler üreten bir 
firma. Alanında 20 yılı aşan fiili bir tecrübeye sahip olan firma, 
yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyor. Ürettiği tüm sistemlerde mü-
hendisliği ön planda tutan firma, geleneksel bir yapıyı benimse-
miyor ve ‘hep yenilik, her zaman bilim’ anlayışıyla çalışmalarını 
sürdürüyor. Türkiye pazarına 2005 yılında giren INFOTECH Gro-
up, bu yıl Bursa’da kurduğu ofisiyle müşterilerine daha hızlı ve 
kaliteli hizmet vermeyi hedefliyor.

Tahıl depolama hususunda her türlü yanlışı çözmeye yönelik ça-
lışmalar yapan INFOTECH Group, kendi entegre tesislerinde sa-
dece Isı Kontrol Sistemlerini üretiyor. Tahıl soğutmada ise dünya 
liderinden Alman Frigortec firmasının Türkiye distribütörlüğünü 
yapıyor.

TAHIL ISI KONTROLÜ NEDİR?
Hasat yapıldıktan sonraki aşamada tahılı (buğday, arpa, mısır, 
çeltik, ayçiçeği vs.) depolara döktüğünüzde, yani ürün artık stok-
lama ve bekleme süresine geçtiğinde, hala canlı bir varlık olduğu 
için nefes alıp vermeye devam eder. Sayısız tanelerin bir arada 
bulunduğu depolarda, bu hava alış verişinden dolayı nem olu-
şur. Nemin ve gıdanın yan yana bulunduğu her ortam, parazitle-
rin ve yeni yaşam faktörlerinin oluşmasına yardımcı olur. 

Tahıl bu konuda aynı insan gibidir ve herhangi bir hastalık duru-
munda sıcaklığı derece olarak yükselişe geçer. Siz, bu yükselişten 
onun rahatsızlandığını anlar ve hemen tedavi etmeniz gerektiği-
ni bilirsiniz.

Who is INFOTECH Group?
INFOTECH Group that was founded in Sofia, Bulgaria back in 1997 
is a company manufacturing systems that will extend the grain 
storage periods. The company that has more than 20 years of ex-
perience in this field exports its goods to more than 40 countries. 
The company that prioritizes engineering in all of the systems it 
manufactures adopts a traditional structure and continues its op-
erations with “always innovation, always science” mentality. INFO-
TECH Group that entered into the Turkish market in 2005 plans to 
provide higher quality service faster with the office it opened in 
Bursa this year.

INFOTECH Group that works on solving all the problems regard-
ing grain storage manufactures only Temperature Control Sys-
tems in its own integrated facilities. And in grain cooling, the com-
pany distributes the products of a global leader, German Frigortec 
company, in Turkey.

WHAT IS GRAIN TEMPERATURE CONTROL? 
When you place the grains (wheat, barley, corn, brown rice, sun-
flower etc.) to the warehouses in the phase following harvest, in 
other words when it’s time to stock and hold the product, one 
should not forget that they keep on breathing since they are living 
things just like us. In these warehouses where numerous products 
are kept together, moisture is formed due to air exchange. And as 
every environment where moisture and food coexists, these ware-
houses help the formation of parasites and new life forms. Grains 
are just like people, their temperature rises in case of any disease. 
And you can understand that they got sick based on this rise of 
their temperature and start treating them right away. 
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ISI KONTROL SİSTEMLERİ 
TAHILA NASIL BİR FAYDA SAĞLAR?
Hasta olup doktora gittiğimizde, eğer şikayetimizi iyi bir şekil-
de anlatabilirsek hekim hastalığımızı daha net bir şekilde tespit 
edebilir ve reçeteyi yazmak da tedaviyi yapmak da daha kolay 
olur değil mi? 

Binlerce ton tahılın içinde bulunduğu depo veya siloların içini 
göremezseniz ve ‘bölge bölge, metre metre içeride ne tepkime-
ler oluyor’, ‘sıcaklık kaç derece, düştü mü, yükseldi mi’ derseniz ve 
bu sorularınıza sağlıklı cevaplar alamazsanız tahılınız büyük risk 
altında demektir. Bizim ürettiğimiz dijital bazlı Isı Kontrol Sistem-
leri, vatandaşın ürününü net dereceler ile ölçerek izleme tablo-
suna veya bilgisayara online veriler göndererek kişiyi bilgi sahibi 
eder. Bu sayede vatandaş doğru reçeteyi yazıp doğru tedaviye 
başlayabilir. Isı kontrol sistemi olmayan bir depo, gece farlarını 
yakmayan araca benzer. Bu yüzden de deponuzda neler olup bit-
tiğini göremezsiniz.

ISI KONTROL SİSTEMLERİNİN İŞLEVİ NASILDIR?
Isı Kontrol Sondaları, genellikle tahıl depolarının veya çelik silola-
rın çatılarına monte edilmektedir. Sondada bulunan ısı sensörle-
rinin olduğu büyük bölüm, tahılın içerisinde kalır ve böylece belli 
aralıklarla online bir şekilde her sensörden ısı değeri sorgulanır. 
Bu sorgulama sonucu da izleme tablosuna veya bilgisayardaki 
programa aktarılır. 

Bilgisayarda depolanan bu veriler, kişi silmediği sürece yıllar 
boyu muhafaza edilebilir. Geçmişe dönük silo, sonda, sensör ve 
benzeri bazında her türlü rapor alınabilir.

TAHILIN ISINDIĞI NASIL FARK EDİLİR?
Öncelikle tahılla uğraşan herkesin, tahıl konusundaki bilgi biriki-
mini en üst safhalara taşıması gerekir. Kısacası “TAHILI TANIMAK” 
gerekir. Tahıl öyle 5 dakikada, 1 saatte veya bir anda hızlı kızışma 
sağlamaz. Isı yükselişi ağır ağır başlar ve günler sürer. Bunu nor-
mal ısı dalgalanmalarından ayırt etmek gerekir. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, tahılın farklı noktaları ara-
sındaki keskin sıcaklık farklılıklarıdır. Yani deponun diğer alanla-
rındaki tahılın ortalama sıcaklık değerleri ile kızışma başlayan 
bölgedeki ortalama sıcak değerleri arasındaki keskin farklılıklar, 
‘tehlike geliyor’ işaretidir. Böyle bir durumda müdahalede bulun-
mazsanız, tüm tahılınız risk altına girer.

MÜDAHALE NASIL YAPILMALIDIR?
Böyle bir durumda tahıla birkaç şekilde müdahale edilebilir. Ör-
neğin; kızışmanın tespit edildiği depodaki ürünün farklı bir yere 
aktarılması ya da depo veya siloda fan mevcutsa, bu fanların 
çalıştırılarak havalandırma suretiyle tahılın sıcaklık derecesinin 
düşürülmesi bu müdahale şekillerindendir. Bir de dünyada geliş-
miş ülkelerin kullandığı tahıl soğutma ve iklimlendirme cihazları 
mevcut. Bunlar kullanılarak da depolardaki tahıllar arzu edilen ısı 
ve nem değerlerinde depolanabilir.

Tahılımıza, ekmeğimize sahip çıkalım…

WHAT KIND OF BENEFITS DOES TEMPERATURE CON-
TROL SYSTEMS PROVIDE TO GRAINS?
When we get sick and go to a doctor, the doctor detects our con-
dition more clearly if we can clearly state our complaints. So it 
would be much easier for the doctor to write a prescription and 
start the treatment. 

And similarly, if you cannot see the inside of the warehouses or 
silos containing thousand tons of grain and  take healthy answers 
to your questions such as ‘what kind of reactions happen in each 
region, in each square meter’, ‘what is the temperature, did it fall 
or rise’, then it means that your grains are under a big danger. The 
Digital Control Systems we manufacture informs the people by 
making clear measurements, reflecting the results of these meas-
urements to monitoring table or sending them to computers as 
online. Thus one can write the correct prescription and begin the 
required treatment. A warehouse without a Temperature Control 
System is just like a car with headlights off at night. That’s why, you 
need to see what’s going on in your warehouse.

HOW DOES THE TEMPERATURE 
CONTROL SYSTEM WORK?
Temperature Control Probes are generally mounted to the roofs 
of grain warehouses or steel silos. The large part of the probe that 
includes heat sensors stays inside the grain and thus the temper-
ature value is delivered by each sensor regularly as online. And 
these values are transferred to the monitoring table or a comput-
er program. These data stored in computers can be kept for years 
unless they are not deleted by the user. All kinds of retroactive 
reports can be taken based on silo, probe, sensor etc.

HOW CAN WE UNDERSTAND 
THE RISE IN THE TEMPERATURE OF THE GRAIN?
First of all, everyone dealing with grains must improve his/her 
knowledge about grains as much as possible. In short, “ONE MUST 
KNOW GRAIN”. Grain is not something that can heat up in 5 min-
utes, 1 hour or instantly. The temperature starts rising slowly and 
it may take days. One should distinguish this from normal ther-
mal fluctuations. The point that needs to be considered here is 
the extreme temperature difference between different points of 
the grain. In other words, extreme differences between the aver-
age temperature of the grain in other areas of the warehouse and 
the average temperature of the grain in the area where tempera-
ture rise began are ‘danger’ signs. If you do not intervene at such a 
point, you may risk all your grains.

HOW SHOULD WE INTERVENE?
In such a case, there are few options. For example the products in 
the warehouse where such an increase in temperature is detected 
can be transferred to a new location or the temperature of the 
grains can be tried to be decreased with the help of the fans in 
the warehouse, if available. And also, there are grain cooling and 
air-conditioning devices that developed countries use. These can 
also be used to store the grains in the requested temperature and 
humidity rates.
Let’s protect our grain and thus our bread…
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Dünya üzerinde büyük bir kitle için önemli birer gıda maddesi olan bakliyat ürünlerinin dünya 
genelindeki üretimi, 2000 - 2005 arasındaki 5 yılda sürekli büyürken, 2005 yılından bu yana dü-
şüşe geçmiş ve 2007 yılında, 2000 yılı üretimine kadar gerilemiştir. 2008’den itibaren ise yeniden 
bir artış yaşanmaya başlamıştır. Dünyada en fazla yetiştirilen bakliyat türü olan kuru fasulyenin 
üretim miktarı 2009 yılında yaklaşık 21 milyon ton iken 2010 yılında 23,2 milyon tona ulaşmıştır. 
Kuru fasulye üretimini, yine aynı dönemde 10,9 milyon ton ile nohut, 10,2 milyon ton ile bezelye 
takip etmektedir. 
While the production of pulses, which are very important nutrition sources for a large group of peo-
ple in the world, had grown constantly between the years 2000 and 2005, it began to decrease as of 
2005 and even dropped back to its 2000 level in 2007. And as of 2008, a new increase trend has been 
seen. The production amount of white beans that is the most widely produced pulse in the world 
reached to the level of 23.2 million tons in 2010 while this figure was approximately 21 million tons 
in 2009. White bean production was followed by chickpeas with 10.9 million tons and peas with 
10.2 million tons within the same year. 
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Bakliyat grubunu oluşturan ürünler, ilk çağlardan beri insanlar 
tarafından kültürü yapılarak üretilen besin gruplarından birisi 
olup, beslenmede büyük önem taşımaktadırlar. Bakliyat grubu 
içerisinde yer alan ve dünya genelinde insan beslenmesinde 
öneme sahip olan ürünler mercimek, nohut, kuru fasulye, bakla, 
bezelye ve börülcedir. Bu altı ürün yemeklik tane baklagiller ola-
rak da bilinmektedir. Dünya üzerinde büyük bir kitle için önemli 
birer gıda maddesi olan bakliyat ürünlerinin dünya genelindeki 
üretimi, 2000 - 2005 arasındaki 5 yılda sürekli büyürken, 2005 
yılından bu yana düşüşe geçmiş ve 2007 yılında, 2000 yılı üreti-
mine kadar gerilemiştir. Dünya genelindeki bu gerileme bakliyat 
üretiminde dünyanın ilk 10 ülkesi olan Türkiye’de de yaşanmış, 
2005-2009 yılları arasında toplam bakliyat üretimi yaklaşık 350 
bin ton düşmüştür.

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

2000’li yılların başında 55 milyon ton olan dünya bakliyat üreti-
mi, FAO verilerine göre 2007 yılında yaklaşık 48 milyon ton, 2008 
yılında ise 47 milyon tonun üzerinde gerçekleşmiştir. 2000 - 2005 
arasındaki 5 yılda sürekli büyüyen bakliyat üretimi, 2005 yılından 
bu yana düşüşe geçmiş ve 2007 yılında, 2000 yılı üretimine yak-
laşmıştır. 

Bakliyat üretimindeki bu düşüşün çeşitli nedenleri vardır. ABD’de 
sübvansiyonların arttırılması sonucu Kanada’da üreticilerin risk 
almak istemeyip mercimek üretimlerini kısmaları ve Kuzey 
Amerika’da üreticilerin kuru fasulye yetiştirmeye istekli olmama-
ları, Avustralya ve Türkiye’de görülen kuraklık ve fiyatların düşük 
seviyelerde seyretmesi bu nedenler arasında sayılmaktadır.

Dünya bakliyat üretimindeki azalmada, verimlilikte görülen 
azalmanın da etkisi bulunmaktadır. Dünya bakliyat üretiminde 
verim 2007 yılında yüzde 5 azalmıştır. Bu azalma özellikle Afrika 
ülkelerinden kaynaklanmaktadır (- %15,6).  Gelişmiş ülkelerin 
üretim verimliliği,  gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha fazla-
dır. Amerika kıtasında verimlilik hekta r başına yaklaşık 1.168 kg 
iken, Afrika kıtasında 475 kg’dır. 2008’den sonraki yıllarda yeni-
den artışa geçen dünya bakliyat üretimi 2009 yılında yaklaşık 
50 milyon ton düzeyini yakalamış, 2010 yılında ise 53 milyon 
tonu aşmıştır.

Throughout history, the productions of pulses constitute one of 
the nutrition groups which are cultivated and produced by peo-
ple. The productions which are in the pulses group and are impor-
tant worldwide for people, are lentil, chickpea, dry bean, broad 
bean, pea and kidney bean. These six products are also known as 
edible pulses. While the worldwide production of pulses - which 
are one of the most important foodstuffs for a big mass in the 
world – increased constantly in 5 years between 2000 and 2005, 
it started to decrease since 2005 and it declined to the degree of 
the year 2000 in 2007. This worldwide decline occurred in Turkey - 
which is one of the top 10 pulses producer countries - and its total 
pulses production decreased roughly 350,000 tons.

WORLD PULSES PRODUCTION
Although the pulses production is worldwide, the countries gen-
erally have specialized in one or two kind of pulses productions. 
The dry bean production is more widespread in the Asian and 
American countries; the chickpea production in the Asian, African 
and American countries; the broad bean production in the Asian, 
African and European countries; the lentil production in the Asian 
and American countries; the kidney bean production in the Afri-
can countries; the pea production in the European and American 
countries.

According to the data of FAO, the world pulses production which 
is 55 million tons in the beginning of 2000s was approximately 48 
million tons in 2007 and was more than 47 million tons in 2008. 
The broad bean production which increased constantly in 5 years 
between 2000 and 2005 started to decrease since 2005 and it de-
clined to the degree of the year 2000 in 2007. 

There are a lot of reasons behind this decline in the pulses produc-
tion. That the Canadian producers reduced the lentil production 
not to take risk because of the increased subventions in USA; that 
the North American producers didn’t will to produce dry beans; 
the drought in Turkey and in Australia; the low price are among 
the reasons. 

The decrease in fertility had also effect on the decline of the world 
pulses production. In 2007, the fertility in the world pulses pro-
duction decreased 5 per cent. This decrease resulted from the 
African countries (-15.6%). The fertility of the developed coun-
tries is more than the developing countries. While the fertility per 
hectare in the American continent is approximately 1.168 kg, it is 
475 kg in the African continent. Global pulses production, which 
once again showed an upward trend in the years following 2008, 
reached to the level of approximately 50 million tons in 2009 and 
exceeded 53 million tons in 2010.



86

BAKLİYAT ÜRETİMİNDE ÜRÜNLERE GÖRE DURUM
Dünyada en fazla yetiştirilen bakliyat türü kuru fasulye olup, 
börülceyle birlikte kuru fasulyenin toplam üretimi 2009 yılında 
yaklaşık 21 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında 23,2 
milyon ton olarak açıklanan kuru fasulye üretimini, yine aynı 
dönemde 10,9 milyon ton ile nohut, 10,2 milyon ton ile bezel-
ye takip etmektedir. Bakla ve mercimek ise bu ürünlerden sonra 
gelmektedir. 2010 yılında bakla üretimi 935 bin ton, mercimek 
üretimi ise 3,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

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

Hindistan
Hindistan’da bakliyat ekim alanlarında yüzde 4 gerileme söz ko-
nusudur ve kişi başı bakliyat tüketiminde de azalma beklenmek-
tedir. 2010 yılında kişi başı yıllık ortalama bakliyat tüketiminin 
10 kg olduğu tahmin ediliyor. Ortalama yıllık kişi başı bakliyat 
tüketimi 1958-1959 yılları arasında 27,3 kg iken son yıllarda tü-
ketim yüzde 53 azalarak 12,7 kg olmuştur. Tüketimde öngörülen 
azalmanın nedeni; üretimdeki azalma ve artan fiyatlardır. Başlı-
ca neden olarak, Hindistan Ulusal Gıda Güvenlik Birimi’nin bak-
liyat üretimini arttıracak önlemler almaması gösterilmektedir.  
Birimin, 1967 yılında başlayan “Yeşil Devrim” sırasında buğday, 
pirinç ve darı üretimine odaklanması nedeniyle bu ürünlerin ve-

SITUATION IN THE PULSES PRODUCTION, 
ACCORDING TO THE PRODUCTIONS 
The most cultivated pulses production in the world is dry bean 
and in 2009 its production with the kidney bean production was 
roughly 21 million tons. In 2010, the dry bean production was 23,2 
million tons; it was followed, in the same period, by the chickpea 
production with 10,9 million tons and by the pea production with 
10,2 million tons. The broad bean and the lentil followed these 
products. In 2010, the broad bean production was 935 thousand 
tons and the lentil production was 3,3 million tons. 

PRODUCTION OF PULSES ACCORDING TO COUNTRIES
With its 25% pulses production rate in the worldwide production, 
India ranges first among the countries; this country is followed by 
Canada, Myanmar, People’s Republic of China and Brazil. The place 
of Turkey in the worldwide pulses production changes between 8 
and 10.

India
In India, there is a 4% decline in the cultivation areas of pulses. A 
decline is expected in the pulses consumption per capita in India. 
It is estimated that in 2010, average pulses consumption per capi-
ta is 10 kg per year. While the annual per capita consumption was 
27.3 kg between 1958 and 1959, the consumption in the recent 
years has become 12.7 kg by decreasing 53%. The expected rea-
son in the consumption is the decrease of the production and the 
increase in prices. The fact that the Indian National Food Security 
Unit hasn’t taken measure to increase the production of pulses 
is pointed out as a primary reason. During the “Green Revolu-



87

riminin, bakliyatın pahalanmasına yol açmıştır.   1967 yılından bu 
yana kümülatif yıllık büyüme bakliyatta yüzde 1,14 olmuş fakat 
buğdayda yüzde 2,8, pirinçte yüzde 2,23, yağlı tohumlarda yüz-
de 1,88 ve darıda yüzde 1,7 oranlarında büyümüştür. Bu bakım-
dan Hindistan Ulusal Gıda Güvenlik Birimi, 2011 yılında bakliyat 
üretimini; ekili alanları ve verimi arttırmak yoluyla 2 milyon ton 
arttırmayı amaçlamıştır.  

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

Çin
Son yıllarda  yağlı tohumlar üretimine ağırlık veren Çin’de, fasul-
ye ekim alanlarında daralma söz konusudur. Global kriz ile birlik-
te bakliyat ürünlerinin fiyatı düşünce, üretici ürünü satamamıştır. 
Bu nedenle yeni sezonda bakliyat ekiminde azalma beklenmek-
tedir. 2008’in son iki ayında Çin’in fasulye ihracatının yüzde 22.7 
oranında gerilemesi dikkat çekicidir.

Kanada
Geniş ekim alanlarına sahip Kanada, son yıllarda bakliyat çeşitleri 
üretimine büyük önem vererek ekim alanlarını devamlı artıran 

tion” which started in 1967, the Unit focused on the production 
of wheat, rice and corn; and the fertility of these products caused 
to an increase in the prices of the pulses. The cumulative annual 
growth since 1967 has been 1.14% for pulses, but 2.8% for wheat, 
2.23% for rice, 1.88% for oily seeds, 1.7% for corn. In this respect, 
the Indian National Food Security Unit intends to increase the 
production of pulses 2 million tons in 2011 by increasing the cul-
tivated areas end the fertility. As a result, the production of pulses 
has showed a little growth (0.9%) in the past five years. So, the im-
portation has become an important subject because of the deficit 
of pulses in the country. Parallel to the increase in the population, 
a 10.76% increase in the import of pulses comes into question.

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

Canada
Canada which has vast cultivation areas has attached tremendous 
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ülke olmuştur. Dünya piyasasında bakliyatın başlıca ana çeşitleri 
olan fasulye, bezelye, nohut ve mercimekte Kanada çok önemli 
bir üretici durumundadır. Kanada’nın 2008-2009 sezonu fasulye 
üretimi 240 bin ton, ihracatı 220 bin ton olarak; aynı dönemde 
nohut üretimi 150 bin ton, ihracatı 85 bin ton olarak gerçekleş-
miştir.  

2008-2009 sezonunda ürettiği 3 milyon 200 bin ton bezelyenin 2 
milyon 300 bin tonunu ihraç eden Kanada’da mercimek tüketimi 
çok sınırlı olduğu için aynı dönemde üretilen 681 bin ton mer-
cimeğin (yeşil ve kırmızı toplam) 575 bin tonu ihraç edilmiştir. 
2009-2010 dönemi için de Kanada’nın kuru fasulye ve bezelye 
ekim alanlarında bir azalma, buna karşılık nohut ve mercimek 
alanlarında artış olduğu tahmin edilmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri’nde endüstri için bakliyat ihracatı özel 
bir önem taşımaktadır. 2007-2008 sezonunda ABD’de fasulye üre-
timi 727 bin ton, ihracat hacmi 561 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 
Ürettiği fasulyenin yüzde 77’sini ihraç eden ABD, aynı sezonda 
154 bin ton olan mercimek üretiminin 132 bin tonunu ihraç et-
miştir. Yaklaşık 70 bin ton nohut üretiminin de ise üçte biri ihraç 
edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2009-10 sezonunda 
bakliyatın her çeşidi ile ilgili ekim alanlarında artış olduğu tah-
min edilmektedir. 

DÜNYA BAKLİYAT TİCARETİ
Dünya bakliyat ticareti 2007 yılında değer bazına 5,1 milyar Do-
lar olarak gerçekleşmiştir. Miktar olarak da son beş yılda yüzde 6 
artan dünya bakliyat ticareti, 2007 yılında 10,2 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir. Dünya bakliyat ihracatında yüzde 37 ile bezelye 
en büyük paya sahiptir. Dünya bakliyat ticaretine ithalat ve ih-
racat bazında bakıldığında ise; 2007 yılı verilerine göre ihracat 
miktar olarak 10.283 bin ton düzeyinde gerçekleşmiştir. 
2006 yılında yemeklik tane baklagillerin dünya ihracatı değer 
bazında dikkate alındığında; 1.298 milyon Dolar ile kuru fasul-
yenin en yüksek ihraç değerine sahip olan ürün olduğu ve kuru 
fasulyeyi 880 milyon Dolarlık değeriyle bezelyenin takip ettiği 
görülmektedir. 

Miktar olarak bezelye kuru fasulyeden daha yüksek paya sahip 
olmasına rağmen, ortalama bezelye ihraç fiyatlarının kuru fasul-
yeden oldukça düşük oluşu, değer olarak kuru fasulyeyi ön plana 
çıkarmaktadır. Bezelyeden sonra en yüksek ihraç değerine sahip 
ürünler mercimek, nohut ve bakla şeklinde sıralanmaktadır.

Dünya bakliyat ithalatı da 2006 yılında miktar olarak 9.416 bin 
ton, değer olarak da 3.650 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Değer olarak dünya ithalatına konu olan en önemli ürün kuru 
fasulye olup, bu ürünü yine bezelye takip etmektedir.
Dünya bakliyat üretiminin yüzde 80-85’i iç piyasalarda tüketil-
mekte, yüzde 10-15’lik kısım ise uluslararası ticarete konu ol-
maktadır. Dünya bakliyat ihracatında en önemli ülke Kanada’dır. 
Özellikle 1990’lı yıllardan sonra bakliyat üretimini önemli ölçüde 
artıran Kanada üretim artışına paralel olarak önemli bir ihracatçı 
olmuştur. 2006 yılı verilerine göre Kanada’nın dünya ihracatında-
ki payı yüzde 25,4’dür.

importance in recent years to the production of pulses types and 
has become a country which has increased constantly its cultiva-
tion areas. In the world, Canada is an important producer of dry 
bean, pea, chickpea and lentil which are the main types of pulses.In 
2008-2009 season, Canada’s dry bean production was 240,000 tons, 
its export was 220,000 tons; and in the same season the chickpea 
production was 150,000 tons, its export was 85,000 tons.  Canada - 
which exported 2,300,000 tons of 3,200,000 tons of pea it produced 
in the 2008-2009 season – exported 575,000 tons of 681,000 tons of 
lentil (red and green) it produced in the same season, because of the 
limited consumption of lentil. It is estimated that in 2009-2010 peri-
od, there is a decrease in Canada’s dry bean and pea cultivation areas, 
and an increase in its chickpea and lentil areas 

United States of America
In United States of America, the exportation of pulses for indus-
try has a special importance. In 2007-2008 season, America’s 
dry bean production was 727,000 tons, its export volume was 
561,000 tons. 

USA - which exported 77% of the dry bean it produced - exported 
132,000 tons of 154,000 tons of lentil it produced in the same sea-
son.  One third of its total chickpea production that was about 
70,000 tons was exported. It is estimated that in 2009 season, 
there was an increase in the cultivation areas in America concern-
ing all kind of pulses. 

WORLD PULSES TRADE
The world’s pulses trade was 5.1 billion dollar on the basis of val-
ue in 2007. The world’s pulses trade quantity increased 6% and 
in 2007 its quantity was 10.2 million tons.  The pea has the big-
gest portion in the world’s pulses exportation with its rate of 37%. 
When the world’s pulses trade is observed on the basis of exporta-
tion and importation, according to the data of 2007 the exporta-
tion was 10.283 tons. 

When the world’s exportation of edible pulses in 2006 are consid-
ered on the basis of value, the dry bean was the product that had 
the peak exportation value and it was followed by the pea with its 
value of 880 million dollars.  That the pea’s quantity is more than 
the dry bean’s quantity features the dry bean on the basis of value. 
The products that follow the pea in the matter of having the peak 
exportation value are lentil, chickpea and broad bean. The world’s 
pulses exportation was 9.416.000 tons as a quantity and 3.650 mil-
lion dollars as a value in 2006.

The dry bean was the product that is a world’s exportation subject 
in the matter of value and it is followed by the pea again. 80-85% 
of world’s pulses production is consumed in the internal market 
and a quantity of 10-15% is a subject of international trade. 
Canada is the most important market in the world’s pulses ex-
portation. Canada which has increased significantly its pulses 
production especially after the 1990s, has become an important 
exporter, parallel to the increase of the production.  

According to the data of 2006, the portion of Canada in the 
world’s exportation is 25.4%. The USA ranges second as a big ex-
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Kanada’dan sonra ABD ikinci büyük ihracatçı olup, bu ülkeleri 
sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya ve Türkiye takip et-
mektedir. Dünya ihracatında 5. sırada yer alan Türkiye’nin payı 
yüzde 6,7’dir.2006 yılı verilerine göre Hindistan en büyük ithalat-
çı ülke olup, dünya ithalatının yüzde 10’unu gerçekleştirmiştir. 
Hindistan’ı yüzde 6’lık payı ile Pakistan, yüzde 5’erlik payları ile 
İspanya ve ABD takip etmektedir. Türkiye’nin ise dünya ithalatın-
daki payı miktar olarak yüzde 1,7’dir.

TÜRKİYE’DE BAKLİYAT ÜRETİMİ
Bakliyat üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan 
Türkiye’de, bakliyat üretim alanlarında son yıllarda ciddi bir da-
ralma söz konusu. 2005 yılında 1 milyon 433 bin ton olan toplam 
bakliyat üretimi 2011 yılında 1 milyon 131 bin tona gerilemiştir. 
En yüksek düşüş ise, kuraklığın da etkisiyle 2008 yılında yaşan-
mıştır. 2008’de Türkiye’nin toplam bakliyat üretimi son yılların en 
düşük seviyesi olan 855 bin tona gerilemiştir. 

porter following Canada and these countries followed by the Peo-
ple’s Republic of China, Australia and Turkey in the given order. 
The portion of Turkey which ranges fifth in the world’s exporta-
tion, is 6.7%. According to the data of 2006, India was the biggest 
importer country and its import rate was 10% in the world’s total 
importation. India is followed by Pakistan with the portion of 6%, 
Spain and the USA with the portion of 5%. Turkey’s portion as a 
quantity in the world’s importation is 1.7%.

PULSES PRODUCTION IN TURKEY
In Turkey which is among the top 10 countries in the world in 
the pulses production, there has been a significant decrease in 
the pulses cultivation areas. The total pulses production that was 
1.433.000 tons in 2005, decreased, in 2011, to 1.131.000 tons. The 
biggest decrease was in 2008 as a result of the drought. In 2008, 
Turkey’s total pulses production decreased to 855.000 tons that is 
the lowest rate in the recent years. 
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Bakliyat olarak tabir edilen altı yemeklik tane baklagil içerisinde 
üretim miktarı ve ekilen alan itibariyle ilk sırada yer alan nohutta, 
2005 yılında 5 milyon 578 bin dekar olan ekilen alan, 2010 yılın-
da 4 milyon 464 bin dekara gerilemiş; üretim ise aynı dönemler-
de 600 bin tondan 487 bin tona düşmüştür.

Türkiye’de 2005 yılında 4 milyon 399 bin dekarlık ekim alanıyla 
nohudu takip eden ikinci önemli bakliyat ürünü olan mercimek-
te de benzer bir düşüş yaşanmıştır.  Mercimek ekim alanı yaklaşık 
2 milyon dekarın üzerinde bir gerileme göstererek 2011 yılında 
2 milyon 148 bin dekara; üretim miktarı ise 570 bin tondan 405 
bin tona düşmüştür. 

Aynı dönemler arasında kuru fasulye ekim alanı 1 milyon 412 bin 
dekardan 946 bin dekara; üretimi de 210 bin tondan 200 tona 
gerilemiştir.  Türkiye’de bakliyat üretimi ülke geneline yayılmış ol-
makla beraber Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve geçit böl-
geleri ile Marmara Bölgesi’nin güneyi üretimin en yoğun olduğu 
bölgelerdir.  Genel olarak; kırmızı mercimek Güneydoğu’da, yeşil 
mercimek, nohut ve kuru fasulye Orta Anadolu ve geçit bölgele-
rinde, bakla Ege ve Güney Marmara’da, bezelye ise Orta Anadolu 
ve Marmara’da en fazla yetiştirilmektedir.

For chickpea, which ranks first among the six edible legumes 
which are defined as pulses, cultivation areas which were 5 mil-
lion 578 thousand decares in 2005 decreased to 4 million 464 
thousand decares in 2011 and in the same period, production de-
creased from 600 thousand tons to 487 thousand tons.  

There was a similar decline in the lentil which ranges second as 
an important pulses production following the chickpea with its 
4.399.000 decares of cultivation areas in 2005 in Turkey. The len-
til cultivation areas decreased more than 2 million decares and in 
2011 it decreased to 2.148.000 decares; its production quantity 
decreased from 570.000 tons to 405.000 tons.  

In the same periods, the dry bean cultivation areas decreased 
from 1.412.000 decares to 946.000 decares; and its production 
decreased from 210.000 tons to 200.000 tons. Pulses production 
in Turkey is spread throughout the country but South-eastern 
Anatolia, Central Anatolia and transition regions and the South 
of Marmara region are areas where production is the most wide-
spread. Generally;  red lentil is produced in the South-eastern 
Anatolia, green lentil, chickpea and dry beans are produced in 
Central Anatolia and transition areas, broad beans in the Aegean 
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TÜRKİYE’NİN BAKLİYAT İTHALATI
Türkiye’de bakliyattaki üretim düşüşüne bağlı olarak ihracat 
azalırken, ithalat artıyor. Türkiye özellikle 1997 yılından itiba-
ren önemli miktarlarda bakliyat ithal etmiştir. 1994 yılına kadar 
Türkiye’nin bakliyat ithalatının hemen hemen tamamını kuru fa-
sulye oluştururken, 1994 yılından itibaren yeşil mercimek, 1997 
yılından itibaren de nohut ve kırmızı mercimek ithalatı önemli 
ölçüde artış göstermiştir. 

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

Türkiye’nin bakliyat dış ticaretinde ithalat ilk kez 2008 yılında 
ihracatın üzerinde gerçekleşmiş ve 2008 yılında Türkiye 146 mil-
yon dolarlık açık vermiştir.  2009 yılında 102 milyon dolara kadar 
gerileyen Türkiye’nin bakliyat ithalatı, 2010-11 yıllarında yeniden 
artışa geçmiş, 2010 yılında 240 milyon dolar, 2011 yılında ise 280 
milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’nin 2007 yılı ithalatının yüzde 48,8’ini kuru fasulye, yüzde 
8,72’sini kırmızı mercimek, yüzde 14,7’sini yeşil mercimek, yüzde 
5,5’ini de nohut ithalatı oluştururken; 2008 yılı ithalatının yüzde 
66,9’unu kırmızı mercimek, yüzde 16,9’unu kuru fasulye, yüzde 
6,4’ünü yeşil mercimek, yüzde 2,7’sini de nohut ithalatı oluştur-
muştur. 

Region and Southern Marmara and pea in Central Anatolia and 
Marmara the most. 

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

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

In Turkey’s foreign trade of pulses, importation first exceeded ex-
portation in 2008, when Turkey had a deficit of 146 million dollars.  
And Turkey’s pulses import, which decreased to 102 million dol-
lars in 2009, increased back in 2010-11, and reached 240 million 
dollars in 2010 and 280 million dollars in 2011.
In 2007, 48,8% of Turkey’s importation was composed of dry 
beans, 8,72% was red lentil, 14,7% was green lentil and 5,5% was 
chickpea. In 2008, 66,9% of importation was red lentil, 16,9% was 
dry beans, 6,4% was green lentil and 2,7 % was chickpea. 
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2008 yılında Türkiye’nin bakliyat ithalatının maksimum düzeyde 
gerçekleşmesinde, söz konusu yılda kırmızı mercimek üretiminin 
önemli ölçüde azalması etken olmuştur.

TÜRKİYE’NİN BAKLİYAT İHRACATI
Özellikle 1980 yılından itibaren üretimde görülen artışlar neti-
cesinde Türkiye’nin bakliyat ihracatı da önemli ölçüde artış gös-
termiş, 1990 yılında 300 milyon doların üzerine çıkan ihracat de-
ğeriyle Türkiye dünyanın en büyük bakliyat ihracatçısı olmuştur. 
Daha sonraki yıllarda dalgalanma gösteren ve genel olarak bir 
azalma seyri gösteren bakliyat ihracatı, 2004 yılı itibariyle 167 
milyon Dolar, 2005 yılında 158 milyon dolar, 2006 yılında 248 
milyon dolar, 2007 yılında 189 milyon dolar, 2008 yılında ise 187 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatçı Birliklerinin kayıt-
larına göre 2009/10 döneminde Türkiye’nin organik bakliyat ih-
racatı da söz konusudur. Ancak Türkiye’de konvansiyonel olarak 
üretilen bakliyat ürünleri de genel olarak organiğe yakın bir şe-
kilde üretilmektedir. 

Özellikle gelişmiş ülkelerden kaynaklanan organik bakliyat ta-
lepleri artış göstermekle beraber, bu talepteki artış diğer organik 
olarak üretilen ürünlere nispetle düşük kalmaktadır.

Türkiye’nin bakliyat ihracatında genel olarak Ortadoğu ülkeleri, 
Batı Avrupa ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri ve Güney Asya ülkeleri 
ilk sıraları almaktadır. 2008 yılı itibariyle Türkiye’den bakliyat ihra-
catı gerçekleştirilen ülke sayısı 80’in üzerinde olup, Türkiye’nin en 
önemli pazarları Sri Lanka, Irak, Kuveyt, Mısır, İngiltere, Suudi Ara-
bistan, Almanya ve Ürdün’dür. Doğu Avrupa ülkeleri, Güney Ame-
rika ülkeleri, Rusya Federasyonu ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
Türkiye için potansiyel arz eden ülkeler olarak görülmektedir. 

The tremendous decrease in red lentil production in 2008 was an 
important factor which contributed to Turkey’s pulses importa-
tion reaching a maximum level in that year. 

TURKEY’S PULSES EXPORTATION
Especially since 1980, Turkey’s pulses exportation has increased 
significantly as a result of the increases observed in the produc-
tion, and in 1990 Turkey became the biggest pulses exporter in 
the world with its exportation value which was more than 300 mil-
lion dollars. The pulses exportation that fluctuated and generally 
decreased in the following years, was 167 million dollars in 2004, 
158 million dollars in 2005, 248 million dollars in 2006, 189 million 
dollars in 2007, 187 million dollar in 2008. According to the re-
cordings of the Unions of Exporters, in 2009/10 period, there is an 
organic pulses exportation. However, the pulses products that are 
produced conventionally are also produced like the organic way.  
While the demand of organic pulses having its source in the de-
veloped countries has increased, the increase of this demand is 
low in comparison with the other organically cultivated products.
The Middle-East countries, the West European countries, the 
North African countries and the South Asian countries range first 
generally in the Turkey’s pulses exportation. In 2008, the number 
of countries which imported pulses products from Turkey was 
more than 80, Turkey’s most important markets are Sri Lanka, Iraq, 
Kuwait, Egypt, England, Saudi Arabia, Germany and Jordan. The 
East European countries, the South American countries, Russia 
and the Middle Asia Turkish Republics are considered as potential 
markets.

Kaynak-Source: DTMBİM Kayıtları / Under-secretariat of Foreign 
Trade, Directorate of Information Processing
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LEGUMES PRODUCTION IN THE WORLD
Legumes production is spread all around the world and coun-
tries are generally specialized in one or two types of legumes. 
For example white bean production is heavily carried out in 
Asian and American countries, chickpea in Asian, African and 
American countries, and lentil production in American and 
Asian countries.

Total production of white bean, chickpea and lentil in the world 
is over 35 millions. The most produced legumes product in the 
world is white bean with a production of 22.5 millions. Chickpea 
is ranked as second with a production of 8.4 million and it is fol-
lowed by chickpea with 4.1 millions.

When we look at the countries the country ranked as the first 
in the world legumes production is India with a share of nearly 
25% and it is followed by Canada, China, Brazil and Nigeria. The 
place of Turkey in the world legumes production varies between 
8th and 10th in accordance with the years.

LEGUMES IMPORT OF TURKEY
Between 2000 and 2007, legumes import of Turkey was annually 
78 million dollars on average. .
In 2008, legumes import was 333 million dollars, 
In 2009 legumes import was 102 million dollars,
In 2010 legumes import was 240 million dollars,
And in 2011 legumes import was 280 million dollars.

Legumes import is highly based on lentil and bean types. How-
ever, during the drought times and periods when production is 
low, the product which is produced low is also imported. 

For example in 2011 as there was a loss in the chickpea harvest 
by 30-40% in 2011, chickpea import increased.

LEGUMES EXPORT OF TURKEY
It is observed that between 
2010 and 2011, Turkey made 
export to 80 countries in to-
tal. The export list continues 
with countries such as Sri 
Lanka, Iraq, Kuwait, Egypt, 
Saudi Arabia, England, Ger-
many, Holland, Jordan, Lib-
ya, Syria and Iran. The most 
exported products are red 
lentil and chickpea.

In June, July and September, 
2012 if there isn’t any losses 
in chickpea as in 2012, and 
no drought is faced with the 
other products and that’s 
why the yield doesn’t de-
crease, export numbers of 
2012 will be much better 
than 2011.

DÜNYA BAKLİYAT ÜRETİMİ
Bakliyat üretimi dünya geneline yayılmış olmakla beraber, ül-
keler genel olarak bir veya iki tür bakliyat ürünü üzerinde ihti-
saslaşmışlardır. Örneğin; kuru fasulye üretimi Asya ve Amerika 
ülkelerinde, nohut üretimi Asya, Afrika ve Amerika ülkelerinde, 
mercimek üretimi Amerika ve Asya ülkelerinde ağırlıklı olarak 
yetiştirilmektedir. 

Dünya kuru fasulye, nohut, mercimek üretiminin toplamı 35 
milyon tonun üzerindedir. Dünyada en fazla yetiştirilen bakliyat 
türü,  22,5 milyon ton ile kuru fasulyedir.  8,4 milyon ton üretimi 
olan nohut ikinci sıradadır. Nohudu 4,1 milyon ton üretim mikta-
rı ile mercimek takip etmektedir.

Ülkeler itibariyle bakıldığında dünya bakliyat üretiminde ilk sı-
rayı, yaklaşık % 25’lik pay ile Hindistan almakta, bu ülkeyi Kana-
da, Çin, Brezilya ve Nijerya takip etmektedir. Türkiye’nin dünya 
bakliyat üretimindeki yeri ise yıllara göre 8 ile 10. sıralar arasında 
değişmektedir.

TÜRKİYE BAKLİYAT İTHALATI
2000 - 2007 yılları arasında Türkiye bakliyat ithalatı yıllık ortala-
ma 78 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
2008 yılı bakliyat ithalatı 333 milyon dolar, 
2009 yılı bakliyat ithalatı 102 milyon dolar,
2010 yılı bakliyat ithalatı 240 milyon dolar,
2011 yılı bakliyat ithalatı ise 280 milyon dolar değerinde gerçek-
leşmiştir.

Bakliyat ithalatı ağırlıklı olarak mercimek, fasulye çeşitlerinde 
gerçekleşmektedir. Ancak kuraklığın yaşandığı veya ürünün az 
üretildiği dönemlerde, az üretilen ürünün ithalatı da artmaktadır. 

Örneğin; 2011 yılında nohut rekoltesinde % 30-40 kayıp olduğu 
için nohut ithalatı artışa geçmiştir. 
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TÜRKİYE BAKLİYAT İHRACATI
Türkiye’nin 2010 – 2011 yıllarında toplam 80 ülkeye ihracat yaptığı 
gözükmektedir. Sri Lanka, Irak, Kuveyt, Mısır, Suudi-Arabistan, İn-
giltere, Almanya, Hollanda, Ürdün, Libya, Suriye, İran gibi ülkelerle 
ihracat listesi devam etmektedir. İhracatta kırmızı mercimek ve 
nohut en büyük kalemlerdir. 2012 yılının Haziran-Temmuz ve Eylül 
aylarında çıkacak olan yeni mahsul ürünlerde, özellikle nohutta 
2011’deki gibi bir üretim kaybı olmaz, diğer ürünlerde de kuraklık 
yaşanmaz ve verim düşüşü meydana gelmezse 2012 ihracat ra-
kamları, 2011’den çok daha iyi olacaktır.

GENEL DEĞERLENDİRME
Bakliyat üretiminin Anadolu’da çok eski yıllara dayanan bir geçmi-
şi vardır. Bu üretim alışkanlığının sürekliliğini ve verimini sağlama-
mamızın, Anadolu’daki üreticimiz için ciddi bir gelir kaynağı ola-
cağı kesindir. Yıllar itibarı ile azalan üretimimizin arttırılması için 
gerekli desteklerin tamamlanması ve kararlılık ile artışının sağlan-
ması bu işle ilgili her bireyin görevi olmalıdır. Bakliyat, ülkemizin 
gerek bölgesindeki gerekse Akdeniz’e kıyısı olan yakın ülkelere 
ihracatını gerçekleştirebileceği bir üründür. Bu yüzden iç piyasa 
gereksinimimizi karşılayacak üretime sahip olduktan sonra ihraca-
ta yönelik çalışmaları hızlandırarak yurt dışı piyasalarında bulunan 
ürünlerimizi arttırmalıyız. 

SEKTÖR PROBLEMLERİ
-  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Mehdi Eker’e teşek-
kür ediyoruz çünkü 2007 yılında Cumhuriyet tarihinde ilk defa 
bakliyat ürünlerine Bakanlığımız destek açıklamıştır. Kilogramda 
0,10 TL üretim desteği, üretimin artışında ciddi bir ivme sağlamak-
la birlikte yeterli olmamaktadır. Bunun göstergesi bakliyat ithala-
tının halen devam etmesidir. İthal edilen ürünler ile ilgili üretim 
artışının sağlanması için özel çaba ve tohum desteği gerekmekte-
dir. Genel anlamda ülkemizin bakliyat üretim yetersizliği, bakliyat 
ihracatının önündeki en büyük problem olarak görülmektedir. 
-  Ülkemizde bakliyat tüketiminin nüfus artışına paralel olarak 
artmadığı gözlenmektedir. Ülkemizde tüketim alışkanlıkları hızla 
değişim göstermektedir. Bu yüzyılın hızlı şehir yaşamında farklı 
alternatifler, hızlı hazırlanan gıdaların tercihi artmakta, zamansız-
lığın verdiği baskı ile öğünler geçiştirilmektedir. Tüketim artışını 
sağlamak amacıyla, bakliyat ürünlerinin sağlıklı yaşam kalitesine 
ulaşmak için gerekli ve şart olduğunun tanıtımlar ile anlatılması 
ve bunun ülke projesi olması için derneğimiz gerekli girişimleri 
yapmaktadır.
-  Borsa tescil ücretlerinin sektör üzerindeki maliyetleri,
-  Yüksek enerji fiyatları ve ithal ambalaj malzemeleri maliyetleri de 
sektörün sorunları arasındadır.
-  Gıda satış yerleri ile ilgili düzenleme ve yönetmelikler yürürlük-
tedir. Buna karşılık ciddi anlamda perakendede açıkta mal satışı 
devam etmektedir. Paketli ürünlerin alınması hem tüketici hakları 
açısından hem de standart ve kaliteli ürün alımı açısından son de-
rece önemlidir.
-  Bakliyat ürünlerinde KDV toptan kanal için % 1, perakende satışı 
için % 8’dir. Bakliyat üreten ve paketleyen firmalarımız aynı zamanda 
bulgur ve pirinç de üretip paketleme yaparak markaları ile tüketicile-
re sunmaktadırlar. Bulgurun KDV’si 28/11/2011 tarihi itibarı ile toptan 
kanalda % 1’e düşürülmüştür. Pirincin KDV’sinin % 8’den %1’e düşü-
rülmesi taleplerimiz ve çalışmalarımız dernek olarak sürmektedir.

GENERAL ASSESSMENT
Legumes production has a production in Anatolia, dating back 
to many years ago. Enabling the continuity and efficiency of this 
production behavior will certainly will be a significant source of 
income for the Anatolian producers. In order to increase the pro-
duction decreasing as per year, supports should be provided and 
enabling increase with determination should be a responsibility 
for each individual. Legumes is a product which can be exported 
both to the region of Turkey and to the countries with a coast on 
Mediterranean.  For that reason, after we reach the production to 
meet our internal market needs, we should increase our products 
in the foreign markets by pushing on the studies devoted to ex-
port.

SECTORAL PROBLEMS
-  We’d like to thank the minister of Food, Agriculture and Live-
stock, Mr. Mehdi Eker as our ministry has provided support for 
the legumes products for the first time during republic history. 
Production support of 0.10 TL per kilogram provides a significant 
step in the production increase; however it is not enough. It is 
because the legumes import still continues. In order to increase 
in the imported products, a special effort and seeds support are 
necessary. Generally, lack of legumes production in our country 
seems to be the biggest problem in the legumes export.
-  It is seen that legumes consumption in our country doesn’t in-
crease in parallel with the population increase. Consumption pat-
terns in our country show a rapid change. Because of the differ-
ent alternatives in this era’s fast city life, fast-food is preferred and 
meals are avoided with the pressure of lack of time. In order to 
increase consumption, that the legumes consumption is neces-
sary and a must in order to increase the healthy life quality should 
be promoted and explained, and our association performs the re-
quired initiatives in order to make it a country project.
-  Costs of the stock market registration expensed on the country ,
-  High energy rates and the costs of imported package materials 
are among the problems of the sector.
-  Regulations and orders concerning the food sales points are 
in force. On the other hand, outdoor goods sales in retailing still 
continue. Buying packaged products is highly important both 
in terms of consumer rights and purchasing standard and high-
quality products.
-  VAT for legumes products is 1% for the wholesale channel and 
8% for retailing. The companies that produce and package leg-
umes also produce and package bulgur and rice and present 
them to the customer. VAT of bulgur was decreased by 1% as of 
28/11/2011. As an association, our requests and studies concern-
ing the decrease of rice VAT from 8% to 1% still continues.

IMPORTANCE OF LEGUMES FOR A 
HIHG-QUALITY AND LONG LIFE
-  In our day, negative condition imposed by the modern life and 
changing and unnatural food habits influence human health neg-
atively.
-  While technological innovations extend the human life, it also 
drives humanity into inactiveness.
-  In order to have a high-quality and long life, we may increase 
the life quality by developing strategies in accordance with the 



97

KALİTELİ VE UZUN YAŞAM İÇİN BAKLİYATIN ÖNEMİ 
-  Günümüzde modern yaşamın dayattığı olumsuz koşullar, deği-
şen ve doğallıktan uzaklaşan beslenme alışkanlıkları insan sağlığı-
nı olumsuz yönde etkilemektedir.
-  Teknolojinin beraberinde getirdiği yenilikler, bir yandan insan 
ömrünü uzatırken, bir yandan da insanoğlunu hareketsizliğe it-
mektedir.
-  Kaliteli ve uzun bir yaşam sürdürebilmek için yaşam tarzına ve 
beslenme alışkanlıklarına göre stratejiler geliştirerek yaşam kali-
tesini arttırabiliriz. 
-  Geleneksel ve doğal besinlerin yerini, enerjisi bol hazır ve hızlı 
tüketilen besinler aldı. Halbuki bitkisel protein ve karbonhidrat 
açısından zengin olan baklagilleri tüketmemiz sağlıklı bir bedene 
ve dolayısı ile kaliteli bir yaşama sahip olmamızı sağlayacaktır.
-  Kaliteli ve uzun yaşamın vazgeçilmez unsuru baklagillerin tü-
ketimi, son yıllarda kötü beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak 
azalmıştır. Günün yoğunluğu içerisinde çoğu insanın, özellikle de 
genç nüfusun zamandan tasarruf edip hazır yiyeceklere yönelme-
leri, belki de gelecekte hayatlarının önemli bir zaman dilimini yok 
etmelerine neden olacaktır.
-  Hayat boyu sürecek doğru bir beslenme alışkanlığı edinmeli ve 
yeni çıkan moda beslenme akımlarından vaz geçmeliyiz. Yaşlan-
mayı durduramayız ama yavaşlatabiliriz, en büyük sorumluluğu-
muzun sağlığımıza karşı olduğunu ve bunu sabote etmeye hakkı-
mızın olmadığını unutmamalıyız.
-  “Sağlığımız için, haftada en az 3-4 defa BAKLİYAT tüketmeliyiz.” 

PAKDER HAKKINDA / ABOUT PAKDER:
Kısa adı PAKDER olan Tarım Ürünleri, Hububat Bakliyat işleme ve Paketle-
me Sanayicileri Derneği, 2001 yılında kurulmuştur. PAKDER, pirinç bulgur ve 
bakliyat ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması konusunda 
iştigal eden üyelerden oluşmaktadır. Paketli bakliyat sektörünün tek derne-
ğidir. PAKDER üyeleri, Türkiye’nin paketli pirinç, bulgur ve bakliyat talebinin % 
80’ine cevap vermektedir.
Agricultural Products, Cereals Legumes processing and packaging industria-
lists organization PAKDER was founded in 2011. PAKDER comprises of mem-
bers dealing with the processing, packaging and marketing of rice, bulgur 
and legumes. It is the only organization of packaged legumes sector. The 
members of PAKDER meet the 80% of the packaged rice, bulgur and legumes 
demands of Turkey.

life style and food habits.
-  Fast foods rich in energy have replaced the traditional and 
healthy foods. However, consuming legumes rich in vegetable 
protein and carbohydrate will enable us to have a healthy body 
and thus a high-quality life.
-  Legumes consumption which is the indispensible element of a 
high-quality and long life has decreased in recent years, depend-
ing on the bad food habits. Many people, especially the young, 
prefer fast food in consideration with saving time and this may 
cause them to suppress a significant time period from their lives.
-  We should adopt a lifelong eating habit and give up the new 
food trends. We cannot stop aging but can slow it down. At the 
least, we shouldn’t forget that our biggest responsibility is our 
health and we don’t have rights to sabotage it.
-  “We should eat LEGUMES at least 3-4 times a week for our health” 



98

Satake, bakliyat işleme teknolojileri konusunda dünya çapında 
kendini kanıtlamış bir firma. Bakliyat teknolojilerindeki başarısı-
nı daha iyi ve basit teknolojiler arayışına ve müşteri beklentileri-
ni takip etmeye bağlayan firma, teknoloji geliştirirken bölgesel 
farklılıkları da göz önünde bulundurmayı unutmuyor. 
Satake Europe’dan Dominique LEROY ve Steve MATKIN, bakliyat 
işleme teknolojileri, günümüz trendleri ve Satake’nin konuyla il-
gili çalışmaları hakkında dergimizin sorularını yanıtladırlar.

Satake kendini dünya çapında kanıtlamış ve bakliyat işleme 
teknolojilerinde uzmanlaşmış bir marka. Satake’nin dünya 
bakliyat teknolojileri pazarındaki yeri ve hedef kitlesi hakkın-
da bilgi verebilir misiniz? Satake’yi bakliyat teknolojileri ala-
nında başarılı kılan nedir?
Satake’nin konumu, belirli bir ürün grubuna ve dünyadaki yerine 
göre farklılık göstermektedir; ancak genel anlamda konu bakli-
yat temizlik prosesi olduğunda Satake’nin dünyadaki payının % 
60 olduğunu öngörebiliriz. Asya ve Amerika’daki konumumuz 

Satake is a company that proved itself globally in the field of leg-
ume processing technologies. The company, which attributes 
its success in legume technologies to the fact that it constantly 
searches for better but yet simpler technologies and follows cus-
tomer expectations closely, doesn’t forget to consider regional 
differences either. Dominique LEROY and Steve MATKIN from 
Satake Europe answered our questions regarding legume pro-
cessing technologies, current trends and Satake’s latest projects.

Satake is a trademark proved itself worldwide and specialized 
in legume processing technologies.  Could you give informa-
tion about Satake’s position in world market of legume tech-
nologies and its target group? What makes Satake successful 
in the field of legume technologies? 
Satake’s position varies depending on the specific product and 
the part of the world, but typically we can estimate Satake’s 
share as more than 60% of the world market when it comes to 
the cleaning process of legume.  In Asia and Americas our posi-

Leroy ve Matkin: “Yatırımcılar, ekipman satın alırken, en temiz, kabuğu soyulmuş 
ürünler elde etmenin yanı sıra, daima uzun süreli düşünmelidir. Bu ekipmanların 
zaman içerisinde nasıl aşınacağı, hangi tür bakımların gerekli olacağı, parçaların ve 
servisin maliyeti ve bunların tedarikçi tarafından ne kadar süreyle karşılanacağı son 
derece önemli unsurlardır.”
Leroy ve Matkin: “As well as trying to achieve the cleanest hulled products investors 
should always look at long term when buying new equipment. How will these equip-
ment wear in time, which maintenance is required, the cost of parts & service and 
how many years they will be supported by the supplier.”
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daha da güçlüdür; ancak kesin rakamlar vermek zordur.
Başarımızın kaynağının, daha iyi ve daha basit teknolojiler ara-
yışında olmamız ve müşterilerimizin geri bildirimlerini sürekli 
dinlememiz olduğuna inanıyoruz. Ekipman yelpazemizi, müşte-
rilerimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak geliştirilmek-
teyiz. 

Bize bakliyat işleme ve işleme sırasında kullanılan teknolojiler 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Satake, eksiksiz toz temizleme ve kabuk soyma projeleri geliş-
tirmektedir. Ancak tedariklerimizin büyük bir kısmı tek makine 
çözümleri olup, Aşınma veya Sürtünme, Taş Ayıklama ve Renk 
Düzenleme gibi prosesin önemli kısımlarına odaklanmaktadır. 
Yüksek performanslı ekipmanlar sunmak, uzun bir deneyimi, 
ürün bilgisini ve pazar gerekliliklerini sürekli takip etmeyi gerek-
tirmektedir. Şu anda Satake grubunun bir parçası olan ESM-USA, 
1931 yılında, renk ayırıcıyı üreten ilk ülke idi ve o tarihten bu yana 
ihtiyaçları karşılamaya yönelik prosesörlerle meşgul olmaktadır.

Bakliyat teknolojisindeki en yeni gelişmeler ve güncel trend-
ler hakkında ne söyleyebilirsiniz? Satake’nin yeni teknolojilere 
katkısı nedir? 
Aslında pirinç işleme için tasarlanmış Satake kabuk soyma maki-
neleri, hassas bir proses ve düşük ürün kırılması sağlamaktadır. 
Basit kullanım, minimum aksama süresi ve bakım da anahtar il-
kelerdir. 
Günümüz trendleri, daha temiz ve daha güvenli ürünlerin üreti-
mini sağlama yönündedir. Yüksek çözünürlüklü fotoğraf makine-
leri ve yüksek hızlı analiz algoritması sayesinde Satake’nin renk 
ayırıcıları, ürünü “sa-tı-la-maz” kılan hataları ortadan kaldırabilir. 
Konu bakliyat tohumları olduğunda karşımıza çıkan sorunlar ge-
nellikle hastalıklı ve yabancı tahıllar olmakta, konu yiyecek ola-
rak bakliyat olduğunda ise taşlar, hatta şeffaf cam gibi güvenli 
olmayan unsurlar sorun olmaktadır. Böcek ilacının kullanılmadı-
ğı organik yiyeceklerde, yabancı tohumlar ana sorunu oluştur-
maktadır ve bütün bunlar, renk ayırıcıları vazgeçilmez bir alet 
halini almıştır.

Bakliyat işleme sürecinde verimlilik, otomasyon ve enerji ta-
sarrufu gibi konular hakkındaki neler söyleyebilirsiniz? 
Verimlilik ve kapasite, öncelik verdiğimiz iki ana konudur. Renk 
ayırıcılar çok fazla enerji gerektirmemektedir; bu nedenle te-
mizlik işleminde bu modern ekipmanı kullanmak, bakliyat işle-
me tesisinin toplam enerji tüketimini azaltmaya önemli ölçüde 
katkıda bulunmaktadır. Satake Taş Ayırıcılar, birçok kapasiteyi ve 
çeşidi karşılamak için yüksek verimlilik ve geniş bir kapasite sun-
maktadır. Benzersiz 3. taş ayırma teknesi, asgari oranda iyi ürün 
atığı sağlamaktadır.

Fabrikalarını geliştirmek veya yeni bakliyat fabrikası yatırımı 
yapmak isteyen yatırımcıların günümüz şartları göz önünde 
bulundurulduğunda, teknoloji seçimimde nelere dikkat edil-
meleri ve yatırımlarına nasıl yön vermeleri gerekir?
Yatırımcılar, ekipman satın alırken, en temiz, kabuğu soyulmuş 
ürünler elde etmenin yanı sıra, daima uzun süreli düşünmelidir. 
Bu ekipmanların zaman içerisinde nasıl aşınacağı, hangi tür ba-
kımların gerekli olacağı, parçaların ve servisin maliyeti ve bunla-

tion is even stronger but it is hard to get exact figures. We believe 
that our success is due to our research for better and easier tech-
nologies and our constant listening of our customers’ feedback. 
Our equipment lines are developed with the customers in mind.

Could you give information about the legume processing and 
the technologies applied during the process?
Satake have supplied complete pulse cleaning and hulling pro-
jects however most of our supply will be individual machine 
solutions and will focus on critical parts of the process like 
Abrasion or Friction hulling, Destoning and Colour-Sorting. To 
offer high performance equipment requires long experience, 
knowledge of the products and constant listening of the market 
requirements. ESM-USA now part of the Satake group was the 
first company to produce colour-sorters back in 1931 and ever 
since tied up with processors to answer their needs. Joining the 
Satake-Group in the 1990’s has reinforce our resources to meet 
the always stricter market requirements

What can you say about the latest innovations in legume tech-
nologies and current trends?  How is Satake’s contribution to 
the new technologies? 
Satake hulling machinery originally designed for rice processing 
ensures a gentle process and reduced product breakage. Simple 
operation and minimal down time and maintenance is also a key 
principle. 
The trend is to aim at cleaner and safer products and produc-
tion. Thanks to high resolution cameras and high-speed analysis 
algorithm Satake’s colour-sorters can remove the defects which 
can make a product “un-sell-able”. When we are talking Legumes 
seeds the defects are generally diseased and foreign grains and 
when we are talking Legumes for food we remove un-safe de-
fects like stones and even pieces of transparent glass.  With or-
ganic food where no pesticide can be used, foreign seeds are a 
major problem and colour-sorters have become the indispensa-
ble tool. 

How do you consider the matters such as efficiency, automa-
tion and energy saving throughout the legume processing 
period? 
Efficiency and capacity are our two main priorities. Colour-sort-
ers do not require much energy so using these modern equip-
ment in the cleaning process considerably helps reducing the 
total energy consumption of the legume processing plant. The 
Satake Destoners offer a high efficiency and wide capacity range 
to handle most capacities and varieties. The unique 3rd deston-
ing deck ensures minimal rejection of good product.

Considering the current conditions of the investors wishing 
to develop their factories or make investment in new legume 
factory, what should be paid attention in choosing the tech-
nology and how should the investments be directed? 
As well as trying to achieve the cleanest hulled products inves-
tors should always look at long term when buying new equip-
ment. How will these equipment wear in time, which mainte-
nance is required, the cost of parts & service and how many 
years they will be supported by the supplier.  Another point to 
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rın tedarikçi tarafından ne kadar süreyle karşılanacağı son dere-
ce önemli unsurlardır. Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta, 
gereken uygulama için ekipmanın uygunluğudur. Her gün tarla-
ya gitmeniz gerekiyorsa, bir Formula 1 güzel ancak bir traktöre 
kıyaslandığında işe yaramaz olacaktır.

Teknoloji geliştirme açısından bölgesel alışkanlıkların ve fark-
lılıkların rolü nedir? Bölgesel farklılıklar teknoloji geliştirme 
sürecinizi nasıl etkilemektedir?
Bakliyatlar, her bölgede aynı şekilde işlenmemektedir. Satake’nin 
dünya çapındaki tecrübesi, müşteriye teklif yapılmadan önce, 
bu farklılıkların göz önünde bulundurulmasını garanti etmek-
tedir. Ayrıca kapasite gereksinimleri de büyük oranda farklılık 
göstermektedir. Bu nedenle küçük çiftçilerin yanı sıra çok uluslu 
grupların ihtiyaçlarını karşılayan, eksiksiz bir ekipman yelpazesi 
geliştirdik.  

Satake’nin AR-GE çalışmaları ve AR-GE için ayırdığı bütçe hak-
kında bilgi verebilir misiniz? Önümüzdeki dönemde Satake’nin 
sektöre sunmayı planladığı yeni teknolojiler ve yeni yatırımlar 
var mıdır? Gelecek dönem hakkındaki beklentilerinizi ve he-
deflerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? 
Japonya’daki merkez ofisimizde Crystal Building (Kristal Bina) 
isimli AG-GE araştırma merkezimiz, çok sayıda çalışana sahip 
ve oldukça iyi bir şekilde donatılmış bir laboratuara ev sahipliği 
yapmakta; ürün test etme ve tasarım, tam kapasite ile sağlan-
maktadır. Ayrıca Houston, Teksas’taki Amerika ofisimizde, bazı 
renk ayırıcılar için bir AR-GE merkezimiz yer almaktadır. Daima 
daha verimli ve daima kullanıcı dostu ekipmanlar sağlamak 
için sürekli çabalıyoruz. Yüksek teknolojiler için basit çalıştırma 
imkânı sağlamak; böylece kaliteye ulaşmak istiyoruz.

look at is the pertinence of the equipment to the required appli-
cation. A formula1 will be nice but useless compared to a tractor 
if you need to go in the field every day.

What is the role of regional habits and the disparities in con-
sumption in terms of technology developing? How do the re-
gional disparities affect your technology developing process? 
Legumes will not be processed in the same way from region to 
region. Satake’s world wide experience will ensure that these 
disparities are considered before a proposal is offered to our 
customers.

Capacity requirements will also vary widely this is why we have 
developed a complete range of equipment matching the need 
of multinational group as well as small farmers.

Could you give information about Satake’s R&D studies and 
budget allocated for R&D? Are there new technologies, new 
investments etc that Satake is planning to introduce to the 
sector in the upcoming period? Could you give information 
about your expectations and targets for the next term? 
The R&D research centre named the Crystal Building at our head 
office in Japan houses a large staffed very well equipped labo-
ratory and product testing and design can be achieved at full 
capacity.  We also have R&D in our US Office in Houston, Texas 
for some of our colour-sorters.

We constantly try to provide equipment always more efficient 
but yet always more user-friendly.  We want to make high tech-
nology easy to operate so it can serve the quality.
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Ekmek gibi tahıl esaslı gıdaların fazlaca tüketildiği Fas’ta, kuskus, 
irmik ve diğer unlu mamuller de yoğun rağbet gören gıdalar-
dandır. Bu tüketim alışkanlığı, Fas’ı dünya buğday tüketiminde 
önemli bir noktaya taşımaktadır.

Kendi iç talebine karşılayamayacak oranda buğday üreten ve 
ihtiyacını buğday ithalatı yoluyla gidermeye çalışan Fas, gerek 
buğday gerekse değirmen teknolojileri ihracatçıları açısından 
potansiyel bir pazar olarak değerlendirilmektedir.

FAS’TA EKONOMİ
Fas, 1980’li yıllardan itibaren IMF ve Dünya Bankası ile işbirliği 
içinde başarılı bir ekonomik reform sürecine girmiş, bu çerçe-
vede de dış ticaret rejiminin liberalleştirilmesi, yeni yatırım ka-
nunu, özelleştirme programı ve bankacılık sisteminin iyileştiril-
mesine gidilmiştir. Fas ekonomisinin son 10 yılda tarım ve fosfat 
sektörlerine olan bağımlılığı azalarak imalat ve hizmet sektör-
lerinin GSYİH’daki payları artmıştır. Ancak, tarım sektörü halen 
GSYİH’nin beşte birine yakın bir büyüklüğü temsil etmektedir. Bu 
nedenle GSYİH, büyük oranda doğal koşullara bağlı kalmaya de-
vam eden tarım sektörünün performansına göre yıllar itibariyle 
değişkenlik göstermektedir. 

Fas ekonomisi son yıllarda önemli bir büyüme kaydetmiş ve 
2002-2008 yılları arasındaki ortalama büyüme rakamı yüzde 5’ler 
seviyesinde gerçekleşmiştir. 2002 yılında bin 300 Dolar seviye-
sindeki kişi başına milli gelir de, bu gelişmeye paralel olarak artış 
göstererek, 2009 yılı sonunda 3 bin Dolar düzeyine ulaşmıştır. Bu 
büyüme önemli oranda, mevsimsel olarak kimi zaman iyi giden 
tarım rekoltesine ve daha sürekli bir biçimde iç talep artışına 
bağlı olarak gerçekleşmiştir. 

Dış borç yükünün fazla olmaması nedeniyle yaşanan küresel 
ekonomik krizden göreceli olarak daha az etkilenen Fas’ta, orta 
vadede ekonominin güç kazanması beklenmektedir.

TARIM SEKTÖRÜ VE EKONOMİDEKİ YERİ
Fas’ta tarım sektörü emek yoğun olup, iş gücünün yüzde 40’ını 
istihdam etmektedir. Tarım sektörü, son yıllarda GSYİH içindeki 
payı yüzde 11-18 oluşturmaktadır. Sektörün performansı bir ön-
ceki kış elde edilen yağmur miktarına bağlıdır. Ülkede 1,2 milyon 
hektarı sulanan alan olmak üzere, 8.7 milyon hektar ekili alan bu-
lunmaktadır. Bu alanın yaklaşık 1 milyon hektarında, ihracata yö-

In Morocco where grain based foods like wheat are consumed 
largely; couscous, semolina and other flour products are among 
other foods in great demand. This consumption habit places Mo-
rocco into an important spot in world wheat consumption.

Morocco, which imports wheat to fulfill its wheat demand since its 
own wheat production cannot fulfill the internal demand, is seen 
as a potential market by both wheat and milling technologies ex-
porters.

ECONOMY IN MOROCCO
As of 1980, Morocco entered into a successful economic reform 
period by cooperating with IMF and World Bank. And within 
this scope, the country liberalized its foreign trade regime and 
improved its investment law, privatization program and bank-
ing system. The Moroccan economy became less dependent on 
agricultural sector and phosphate sector within the last decade, 
and the shares of the manufacturing and service sectors in GDP 
increased. However, the agricultural sector still represents one 
fifth of the GDP. Thus GDP varies from year to year based on the 
performance of this sector that continues to depend mainly on 
natural conditions. 

Despite of these, the Moroccan economy achieved a significant 
growth in the recent years and reached an average growth rate of 
5 percent per year within the period of 2002 - 2008. Per capita in-
come, which was only 1 thousand 300 dollars in 2002, increased in 
line with this growth and reached the level of 3 thousand dollars 
at the end of 2009. This growth is achieved mainly due to the ag-
ricultural yield that went well and the constant increase observed 
in the domestic demand. 

And it is expected for the economy of Morocco to gain strength 
in medium term as a country that affected relatively less from the 
global economic crisis since its foreign debts are not that high.

AGRICULTURAL SECTOR 
AND ITS PLACE IN THE ECONOMY
In Morocco, agricultural sector is a labor-intensive sector employ-
ing 40 percent of the total work force in the country. The agricul-
tural sector’s recent share in GDP is around 11-18 percent. The 
performance of the sector depends on the precipitation of the 
previous winter. In the country, the total area of cultivated lands 

Fas’ta 1,2 milyon hektarı sulanan alan olmak üzere, 8.7 milyon hektar ekili alan bulunmaktadır. 
Bu alanın yaklaşık 1 milyon hektarında, ihracata yönelik üretim yapan modern ve büyük ölçekli 
çiftlikler bulunmakta ve bu çiftlikler, ülkenin tahıl üretiminin yüzde 15’ini karşılamaktadır. An-
cak sektörün yağışlara bağımlı olması, verimliliğinin yıldan yıla değişkenlik göstermesine neden 
olmaktadır. Bu yüzden Fas, birçok üründe olduğu gibi tahıl üretiminde kendi kendine yeterliliği 
yakalayamamakta ve ithalata başvurmaktadır.
In Morocco, the total area of cultivated lands is 8.7 million hectares including 1.2 million hectares 
of irrigation lands. On almost 1 million hectares of these lands, there are large scale modern farms 
focused on production for export. These farms produce 15% of the country’s total grain production. 
However since the sector is dependent on precipitation, the productivity varies from year to year. 
Thus Morocco cannot become self-sufficient in grain production as in many other products, and 
resorts to import.
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nelik üretim yapan modern ve büyük ölçekli çiftlikler bulunmak-
tadır. Söz konusu modern çiftlikler, tahıl üretiminin yüzde 15’ini 
karşılamaktadır. Ülkede yetiştirilen başlıca tarım ürünlerini tahıl, 
baklagiller, zeytin ve narenciye olarak sıralayabiliriz. Ancak sek-
törün yağışlara bağımlı olması, tarım sektörünün verimliliğinin 
yıldan yıla değişkenlik göstermesine neden olmaktadır. Özellikle 
düşük mekanizasyon oranı, düşük gübre kullanımı ve sık sık ku-
raklık yaşanması tarım sektörünü olumsuz etkileyen en önemli 
faktörlerdir. Bu yüzden Fas, yağ ve şeker gibi ürünlerde olduğu 
gibi tahıl üretiminde kendi kendine yeterliliği yakalayamamakta 
ve ithalata başvurmaktadır.

HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Hububat üretiminin yıllık yağış miktarına bağımlı olduğu Fas’ta, 
buna bağlı olarak da son 10 yılda çok iniş - çıkışlı bir hububat üre-
timi olduğu gözükmektedir. Keza bu sezon da, Uluslararası Hubu-
bat Konseyi (IGC) ve ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi kuraklık 
nedeniyle ülkedeki hububat üretiminin, özellikle de buğday üreti-
minin önemli oranlarda düşeceğini tahmin ediliyor. 

Buğday üretimindeki düşüşün bir önceki sezondan 2 milyon 600 
bin ton daha az olacak şekilde, 3 milyon 200 bin tonda seyrede-
ceğini öngören USDA, buna karşılık tüketimin 8 milyon 600 bin 
tonda kalacağını tahmin ediyor.

Son 10 yıla bakıldığında Fas’ta buğday üretiminin yeterlilik ora-
nına en fazla yaklaştığı dönemin 2006/07 sezonu olduğu gö-
zükmektedir. Buğday üretiminin 6 milyon 327 bin tonla son 10 
yıldaki en üst rakama ulaştığı 2006/07 sezonunda, tüketim ise 7 
milyon 200 bin ton civarında seyretmiştir.

Fas’ta pirinç, yulaf ve darı üretimi ve tüketimi son derece azdır. 
Buğdaydan sonra en çok tüketilen tahıl ürünü buğday ve mısır-
dır. 2011/12 sezonunda 2 milyon 340 bin ton arpa üretimi ger-
çekleştiren Fas’ta, arpa tüketim miktarı ise yine aynı sezonda 3 
milyon 100 bin tondur. 2012/13 sezonu için öngörülen arpa üre-
tim ve tüketim rakamları ise sırasıyla 1 milyon 100 bin ton ile 2 
milyon 100 bin tondur.

Yılda ortalama 200 bin ton mısır üretimi gerçekleştiren Fas’ta, 
mısır tüketimi, buğday ve arpadan sonra üçüncü sırada yer al-
maktadır. 2011/12 sezonunda 2 milyon 50 bin ton olan mısır tü-
ketiminin 2012/13 sezonunda da 2 milyon 100 bin ton civarında 
seyredeceği tahmin edilmektedir.

is 8.7 million hectares including 1.2 million hectares of irrigation 
lands. And on almost 1 million hectares of these lands, there are 
large scale modern farms focused on production for export. These 
farms produce 15% of the country’s total grain production. The 
main agricultural products growing in this country can be listed as 
grains, legumes, olives and citrus fruits. However since the sector 
relies on precipitation, the productivity of the agricultural sector 
varies from year to year. Especially the low mechanization rate, 
low use of fertilizers and frequent droughts are among the factors 
negatively affecting the agricultural sector. Thus Morocco cannot 
become self-sufficient in grain production as in products like oil 
and sugar, and resorts to import.

CEREAL PRODUCTION AND CONSUMPTION
In Morocco where grain production is dependent on annual 
precipitation, the grain production has an up-and-down graph-
ic within the last decade. And this season, International Grain 
Council (IGC) and U.S. Department of Agriculture - Foreign Agri-
cultural Service expect the grain production and particularly the 
wheat production to decrease significantly due to the drought 
observed in the region.  USDA, which estimates the wheat pro-
duction to be 3 million 200 thousand tons with a 2 million 600 
thousand tons decrease compared to the previous season, ex-
pects the consumption to stay around the level 8 million 600 
thousand tons.

When the last decade is examined, it can be seen that the period 
that Morocco almost achieved to be self-sufficient with its wheat 
production is the season 2006/07. In this season that the wheat 
production reached the highest amount of the decade with 6 
million 327 thousand tons, the consumption was 7 million 200 
thousand tons. Morocco’s rice, oats and sorghum production and 
consumption rates are really low. And the products that are con-
sumed the most after wheat are barley and corn. In Morocco that 
produced 2 million 340 thousand barley in the season 2011/12, 
barley consumption was 3 million 100 thousand tons for the same 
season. And the barley production and consumption figures ex-
pected for the season 2012/13 are 1 million 100 thousand tons 
and 2 million 100 thousand tons, respectively.

In Morocco where almost 200 thousand tons of corn is produced 
each year, corn consumption takes the third place after wheat and 
barley. Corn consumption, which was 2 million 50 thousand tons 
in the season 2011/12, is estimated to be around 2 million 100 
thousand tons in the season 2012/13.
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DEĞİRMENCİLİK, UN SANAYİ 
VE UNLU MAMULLER PAZARI
Fas’ta gıda işleme sektöründe, un yani buğday işleme önemli bir 
yere sahiptir. Un üretimi özellikle iç tüketim için yapılmaktadır. 
Fas’ta 100-120 civarında endüstriyel un değirmeni olduğu, bu 
değirmenlerin toplam üretim kapasitesinin 7 milyon 900 bin ton 
civarında olduğu ve bu toplam kapasitenin de yaklaşık yüzde 
60’nın kullanıldığı tahmin edilmektedir. Fas Değirmenciler Fe-
derasyonu, sektörün 2009 yılı cirosunun yaklaşık 20 milyar dolar 
olduğunu ve sektörün 10 bin kişiyi istihdam ettiğini açıklıyor.

Ülkedeki unlu mamul tüketimine bakıldığında ekmek, irmik ve 
kuskusun tüketimde önemli bir yere sahip olduğu gözükmekte-
dir. Fas’ta kullanılan kuskus, Türkiye’deki kuskusa tat ve görüntü 
açısından pek benzemez. Taneleri çok daha küçüktür. Buğday 
unu ve irmik başta olmak üzere mısır, arpa ve diğer tahılların 
inceltilmesi ile mutfak için hazır hale getirilir. Kuskusun 3 boyu 
mevcuttur ve en incesi (irmik inceliğinde) en makbul olanıdır. 

Fas’ta makarna sektörü ise son yıllarda değer kazanmaya başla-
mıştır. Ülkedeki makarna ithalatı 2009 yılında 9,1 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Ülkede makarna, irmik ve kuskus üre-
timi yapan 45-50 civarında fabrika olduğu ve bunların toplam 
kapasitelerinin ise 310 bin ton/yıl olduğu tahmin edilmektedir.  
Pazardaki Mido Food Co. Şirketi, sahip olduğu yaklaşık % 20’lik 
pay ile Fas makarna sektörünün hakimi durumundadır. Yabancı 
makarna üreticilerinin ülkeye farklı çeşit ve ebatlarda makarna 
ihraç etmesi mümkündür.

Fas’ta bisküvi sektörü de her geçen yıl büyümekte ve değer ka-
zanmaktadır. Üreticiler arasında yoğun bir rekabet bulunmak-
tadır. Bimo (Biscuiterie Industrielle du Moghreb) ülkedeki en 
önemli bisküvi üreticisi firma olup, pazarın yaklaşık % 45’ine 
hakim durumdadır. Diğer önemli üreticiler ise Henry’s Maroc ve 
Gaumar Maroc’dur.  Yerel üretimin yanı sıra, Fas 2009 yılında yak-
laşık 15,3 milyon dolar tutarında tatlı bisküvi ve gofret ithalatı 
gerçekleştirmiştir. Zengin ürün çeşidi ve lezzet sunan Türk bis-
küvi üreticileri, bu ürünleriyle Fas pazarında rekabet edebilecek 
hatta üstünlük sağlayabilecek durumdadır.

FAS’TA DIŞ TİCARET
Fas dış ticaret rejimini liberalleştirmeye devam etmektedir. 2009 
yılında çıkılan Finans Yasası sanayi ürünlerinin gümrük vergile-
rinde indirime giderek 2009 yılında maksimum % 35 olan sana-
yi ürünleri gümrük vergisini 2012 yılına kadar % 25’e indirmeyi 

MILLING, FLOUR INDUSTRY 
AND FLOUR PRODUCTS MARKET
In the Moroccan food processing sector, flour, in other words, 
wheat processing has an important place. Flour is produced gen-
erally for domestic consumption. It is estimated that there are 
100-120 industrial flour mills in Morocco, the total production 
capacity of these mills is 7 million 900 thousand tons and almost 
60% of this overall capacity is used. Moroccan Millers Federation 
declares the 2009 revenue of the sector as almost 20 billion dol-
lars and the total number of people employed in the sector as 10 
thousand.

When the flour product consumption of the country is examined, 
it is observed that couscous and semolina are important in con-
sumption. The couscous in Morocco is not similar to the couscous 
in Turkey both in terms of appearance and flavor. It is much small-
er. They are prepared by grinding corn, barley and other grains, 
both especially wheat flour and semolina. Couscous is offered in 
three sizes and the finest one (like semolina) is the most valuable 
one. 

And the pasta sector in Morocco has begun to gain value in the re-
cent years. The pasta import in the country was 9.1 million dollars 
in 2009. It is estimated that the country has around 45-50 plants 
producing pasta, semolina and couscous, and their total capacity 
of these plants is 310 thousand tons / year. Mido Food Co. leads 
the Moroccan pasta market with almost 20% share. And it is pos-
sible for foreign pasta producers to export pasta in different varie-
ties and sizes to the country.

And the biscuit sector in Morocco grows and gains value each 
year. There is an intense competition among the producers. BIMO 
(Biscuiterie Industrielle du Moghreb) is the most important bis-
cuit producer of the country and its market share is almost 45%. 
Other important producers are Henry’s Maroc and Gaumar Maroc.  
Besides local production, Morocco imported almost 15.3 million 
dollars worth sweet biscuits and waffles in the year 2009. Turkish 
biscuit producers offering rich varieties and flavors are in a posi-
tion that can compete in and even lead the Moroccan market. 

FOREIGN TRADE IN MOROCCO
Morocco continues to liberalize foreign trade. Finance Law enact-
ed in 2009 aims to decrease the customs duty for industrial prod-
ucts, which was maximum 35% in 2009, down to 25% until 2012.
And export increases in line with the economic growth. In 2010, 
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amaçlamaktadır. İthalat ekonomik büyümeye koşut olarak art-
maktadır. 2010 yılında Fas, hedef pazarlar arasında en çok ya-
bancı yatırım çeken 21. ülke olmuştur. Dünya Bankası tarafından 
183 ülke için yapılan bir araştırmada da; Fas, dış ticaret süreçle-
rinde hedef pazarlar içerisinde en iyi performans gösteren 21. 
ülkedir. Fas’ta 2006 yılında 12 milyar Dolar civarında olan ihracat, 
2008 yılına kadar artış eğilimi göstermiş ve 2008’de 20,5 milyar 
Dolar’la rekor düzeyde gerçekleşmiştir. İthalat da 2006 yılından 
itibaren ihracata paralel olarak artış kaydetmiş ve 2008 yılında 40 
milyar Dolar’a yükselmiştir. 2009 yılına gelindiğinde ise ulusla-
rarası krize bağlı olarak, hem ithalat hem ihracat önemli oranda 
azalmıştır. 2010 yılında ise, dünya piyasalarında görülen iyileş-
meye paralel olarak ihracat da yüzde 30,8 oranında yükselmiştir.

DIŞ TİCARETTE HUBUBAT VE UNUN YERİ
Makine ve aksamları, elektrikli makine ve cihazlar ile hububat 
ürünleri Fas’ın ana ithalat kalemleri arasında yer almaktadır. 
Özellikle buğday ve mısır, ithalatta önemli bir paya sahiptir. 2010 
yılı ithalat rakamlarına bakıldığında buğdayın 760 milyon Dolar-
lık değer ile ülkenin toplam ithalatında yüzde 2,3 pay aldığı gö-
zükmektedir. Aynı yıl mısırın ithalattan aldığı pay ise 430 milyon 
Dolar ile yüzde 1,3’tür Dünyanın önemli tahıl tüketicileri arasın-
da yer alan Fas, her yıl ortalama 2 ile 3 milyon ton buğday ve 
1,5 milyon ton civarında da mısır ithal etmektedir. USDA’nın ve-
rilerine bakıldığında; 2011/12 sezonunda Fas’ın ithal ettiği buğ-
day miktarı 3,5 milyon tondur. 2012/13 sezonunda da buğday 
ithalatının 5 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. Bu ithalat 
miktarına karşı yapılan ihracat ise 2011/12 sezonunda sadece 
150 bin tondur. 

Fas’ta buğdaydan sonra en fazla ithalatı yapılan tahıl ürünü mı-
sırdır. Fas’ın, 2011/12 sezonunda ithal ettiği mısır miktarı USDA 
verilerinde 1 milyon 800 bin ton olarak açıklanmakta, 2012/13 
sezonunda da 1 milyon 900 bin ton olacağı tahmin edilmektedir. 
Fas’ın gerçekleştirdiği toplam ithalatta Fransa yüzde 15,3, İspan-
ya yüzde 11,8, Çin yüzde 8,4, ABD yüzde 6,9, İtalya yüzde 5,9, Al-
manya yüzde 4,6 paya sahiptir. Türkiye ise yüzde 2,1 ile 10. sırada 
yer almaktadır.

Morocco became the 21st country that attracted the highest 
foreign investment among the target markets. In the study con-
ducted by World Bank for 184 countries, Morocco was announced 
as the 21st country with the highest performance among the tar-
get markets regarding foreign trade processes. The export, which 
was around 12 billion dollars in 2006, increased and reached a 
record level of 20.5 billion dollars in 2008. And import recorded 
an increase in line with export since 2006 and increased up to 40 
billion dollars in 2008. However in 2009, both import and export 
decreased due to the international economic crisis. And in 2010, 
export increased 30.8 percent in line with the recovery in the 
world markets.

THE PLACE OF CEREALS AND FLOUR IN FOREIGN TRADE
Machineries, electrical machines and devices are among the main 
import items of Morocco besides grain products. Especially wheat 
and corn have significant shares in import. In the 2010 import fig-
ures, it is seen that wheat gets a share of 2.3 percent in the total 
import of the country with a value of 760 million dollars. And the 
share of corn for the same year is 1.3 percent with 430 million dol-
lars. Morocco, which is among the important grain consumers of 
the world, imports an average of 2 to 3 million tons of wheat and 
1.5 million tons of corn each year. The data of USDA indicate that 
the wheat amount imported by Morocco in the season 2011/12 
is 3.5 million tons. And it is estimated for this figure to rise up to 
5 million tons in 2012/13. And the export is 150 thousand tons in 
the season 2011/12. 

The grain product that is imported the most after wheat is corn. 
The amount of corn that Morocco imported in the season 2011/12 
is declared as 1 million 800 thousand tons in USDA data, and this 
figure is expected to be around 1 million 900 thousand tons in the 
season 2012/13.  In the overall import of Morocco, France has a 
share of 15.3 percent, Spain has a share of 11.8 percent, China has 
a share of 8.4 percent, USA has a share of 6.9 percent, Italy has a 
share of 5.9 percent and Germany has a share of 4.6 percent. And 
Turkey is ranked 10th with a share of 2.1 percent.
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