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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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Carr’s Milling Industries PLC, Gıda Birimi’nin İskoçya’da yeni bir 
un değirmeni kurmak üzere yatırım yaptığını duyurdu. 17 milyon 
Euro’luk yatırımla kurulacak un değirmenin, İskoçya’da 30 yılı aş-
kın bir süredir kurulacak ilk değirmen olacağı belirtiliyor. Bu yatı-
rım, Firth of Forth’daki Kirkcaldy sahasında hayata geçirilecek.

Cumbria merkezli şirketin bu projesi; kasaba limanı içinde faaliyet 
gösteren yükleme-indirme tesisi ve tahıl deposunun yanındaki 
bir sahada konumlandırılacak yeni bir binayı ve bu bina içine ileri 
teknoloji bir değirmenin kurulmasını içeriyor. Söz konusu liman, 
Carr’s ve Forth Ports’un yatırımları sayesinde 2011 yazında, 20 yıl-
lık bir aranın ardından, kargo gemilerine ve buğday ithalatlarına 
açılmıştı.

Proje çerçevesinde kurulacak değirmen; ithal edilen ve yerel ola-
rak yetiştirilen buğdaydan çok çeşitli unlar öğütmek amacıyla 
gelişmiş, esnek bir kapasite sunacak şekilde modern ve amacına 
uygun olarak inşa edilmiş bir tesis ile kasabadaki eski Hutchisons 
Değirmeninin yerine geçecek. Bu buğdaylar arasında İskoç biskü-
vilerini tüm dünyada meşhur eden buğday cinsleri de bulunuyor.
Carr’s Milling Industries PLC Baş Yöneticisi Chris Holmes’un konu 
hakkındaki yorumları ise şöyle:  “Bu, 30 yıldır İskoçya’da inşa edilen 
ilk un değirmeni. Carr’s olarak BK’daki en modern ve teknolojik ola-
rak en gelişmiş değirmene sahip olacağız. Yani önümüzdeki uzun 
yıllar boyunca da müşterilerimize en yüksek ürün ve hizmet kalite-

Carr’s Milling Industries PLC announced its Food Unit’s new invest-
ment to build a new flour mill in Scotland. It is stated that this flour 
mill will be the first mill that will be built in Scotland for over 30 
years with an investment of 17 million Euros. This mill will be built 
on the Kirkcaldy field of Fifth of Forth. 

The project by the Cumbrian based company, involves the instal-
lation of a state of the art Mill in a new building, to be located on a 
site alongside the grain storage and handling facility now operat-
ing within the towns port. The port reopened to cargo vessels and 
wheat imports in Summer 2011, after a break of 20 years, follow-
ing investment by Carr’s and Forth Ports.

The project will ultimately replace the original Hutchisons Mill in 
the town with a modern, purpose built facility to give enhanced, 
flexible capability, to produce a wide range of flour milled from 
imported and locally grown wheat. These include the wheat varie-
ties which have made Scottish Biscuits so famous globally.

Chris Holmes, chief executive Carr’s Milling Industries PLC com-
ments: “This is the first flour mill to be built in Scotland for 30 
years. It will give Carr’s the most modern and technologically ad-
vanced mill in the UK and means that we can continue to provide 
our customers with the highest levels of product quality and ser-
vice quality for many years to come.”

İskoçya Carlisle merkezli tarım, gıda ve mühendislik grubu Carr’s Milling Industries, İskoçya’da 17 
milyon Euro’luk yatırımla yeni bir değirmen kuracağını açıkladı. Kurulacak değirmen, İskoçya’da 
son 30 yıldır kurulan ilk değirmen olacak.
Carlisle, Scotland headquartered agriculture, food and engineering group Carr’s Milling Indus-
tries announced that it will build a new mill in Scotland with an investment of 17 million Euros. 
This mill will be the first mill that is built in Scotland for the past 30 years.

Carr’s Milling 
İskoçya’da yeni değirmen kuruyor
  carr’s Milling Builds a new Mill in scotland!
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sini sunmaya devam edebileceğiz.” Yeni tesisin inşaatı, önümüzde 
15 ay içinde tamamlanacak. İsveçli Bühler, değirmen makinelerini 
ve kontrollerini sağlarken, proje müdürlüğü ve mimarlık işleri Gel-
der & Kitchen of Hull tarafından yürütülecek. Projenin mali desteği 
ise Scottish Enterprise’dan alınan Bölgesel Yardımdan sağlanacak.

Carr’s Flour Mills Ltd. Finans Direktörü George Wishart, konu hak-
kında şunları ekliyor: “Kirkcaldy’deki değirmen tesisini yenileme 
planlarımız 71 güçlü işgücü, yerel tedarik zinciri ve kasaba için 
oldukça iyi bir haber. Proje ilerledikçe ihaleye konulacak inşaat 
aşamalarında da yerel yükleniciler ile çalışmayı umuyoruz. Aynı 
zamanda proje finansmanında bize yardımcı olan ve ilerlememizi 
mümkün kılan Scottish Enterprise’ın desteğini de büyük bir tak-
dirle karşılıyoruz.”

Bölgesel yardım ile değirmenin inşaatını destekleyen Scottish 
Enterprise’ın Baş Yöneticisi Lena Wilson ise konu hakkında şunları 
söylüyor: “İskoçya’nın son 30 yıl içindeki ilk yeni un değirmenini 
yapma kararı; Fife ekonomisi, yerel tedarik zinciri ve bir bütün ola-
rak İskoçya’nın yiyecek ve içecek endüstrisi için önemli bir yatırım 
ve bu, uzun vadede istihdam sağlamamıza yardımcı olacak

Construction of the new facility will take place over the next 15 
months. Swiss Milling Engineers Buhler will supply the milling 
machinery and controls. Gelder & Kitchen of Hull, has been ap-
pointed as project manager and architect. The project is sup-
ported by a Regional Selective Assistance grant from Scottish 
Enterprise.

George Wishart finance director, Carr’s Flour Mills Ltd adds: “Our 
plans to renew the Mill facility at Kirkcaldy are good news for our 
71 strong workforce, the local supply chain and the town. We hope 
to engage with local contractors on elements of the construction, 
which will go out to tender as the programme moves forward. We 
also acknowledge the support of Scottish Enterprise, which has 
helped fund the project and enabled it to get the go ahead.”

Lena Wilson, chief executive of Scottish Enterprise, which is sup-
porting the development of the mill with an RSA grant, said: “The 
decision to develop the first new flour mill that Scotland has seen 
in 30 years is an important investment for the Fife economy, the 
local supply chain, and Scotland’s food and drink industry as a 
whole and will help to safeguard jobs in the long term.”

Flour Mills of Nigeria, Afrika’nın en yoğun nüfuslu ulusunda pazar 
payını artırma arayışında özel gıda üreticisi Rom Oil Mills’in ço-
ğunluk hissesini satın almak için paydaşların onayını isteyeceğini 
duyurdu. Yaklaşık 160 milyonluk nüfusu ile Afrika’nın ikinci büyük 
ekonomisi olan Nijerya, uzun süredir başta hızlı tüketim malları 
için olmak üzere dünyanın en az yararlanılmış sınır pazarlarından 
biri olarak görülüyor. Nijerya’nın en büyük un ve makarna üreti-
cisi, yatırımcılara gönderdiği duyuruda 12 Eylül’de yapılacak yıllık 
genel toplantısında kuzeybatı Nijerya’daki Ibadan merkezli Rom 
Oil Mills’in yüzde 90 hissesini satın almak için onay isteyeceğini 
belirtti.

Yatırımları arasında çimento ve gübre üretimi de bulunan Flour 
Mills’in un değirmenciliği pazarındaki payı yüzde 40 olmasına 
karşın, sebze ve yemeklik yağ işindeki payı açıklanmamıştır. 2009 
yılında Flour Mills, günlük 850 tonluk kapasitesi ile özel Eagle Flour 
Mills şirketinin yüzde 51 hissesini satın almıştı. Endüstrideki kay-
naklar, Nijerya’daki toplam un talebinin yıllık 2 milyon tonun üze-
rinde olduğunu ve ülkede 23 un fabrikası bulunduğunu söylüyor. 

Flour Mills of Nigeria said it will seek shareholders’ approval to ac-
quire a controlling stake in privately-held food manufacturer Rom 
Oil Mills, as it looks to boost its market share in Africa’s most popu-
lous nation. mNigeria -a nation of around 160 million people and 
home to Africa’s second-biggest economy- has long been seen as 
one of the world’s least-tapped frontier markets, particularly for 
fast-moving consumer goods. Nigeria’s biggest flour and pasta 
maker said in a notice to investors it would seek approval at its 
annual general meeting on Sept. 12 to buy a 90 percent stake in 
Rom Oil Mills, based in Ibadan, southwest Nigeria.

Flour Mills, whose interests include cement and fertilizer manu-
facturing and has a 40 percent market share in flour milling, did 
not disclose how much it was offering for the stake in the vegeta-
ble and edible oil refining business. In 2009, Flour Mills acquired 
a 51 percent stake in privately-held rival Eagle Flourmills with a 
capacity of 850 tons per day. Industry sources say total flour de-
mand in Nigeria is over 2 million tons per annum and the country 
has 23 flour plants. 

Flour Mills of Nigeria, Nijerya pazarındaki payını arttırmak amacıyla Rom Oil Mills’in yüzde 90 
hissesini satın almak için paydaşlarından onay isteyecek.
Flour Mills of Nigeria will seek approval of its shareholders to acquire 90 percent of Rom Oil 
Mills in order to increase its share in the Nigerian market.

Flour Mills oF Nigeria
rakbinin çoğunluk hisselerine talip

FlOUr Mılls oF nıgerıa ıs aFter the  MajOrıty shares!
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Archer Daniels Midland (ADM), Brezilya’nın Pará eyaletinde bir li-
man terminali satın almak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu. 
ADM Kuzey Amerika Başkanı Valmor Schaffer, konuyla ilgili şunları 
söyledi: “Bu stratejik konuma sahip limanı Brezilya’daki geniş lo-
jistik ağımıza katarak, Batı ve Kuzey Brezilya’dan tahıl ihraç etme 
kapasitemizi artıracak ve de gübre operasyonlarımızı tüm ülkede 
daha da genişletebileceğiz. Bu liman, Brezilya hasadını Avrupa, 
Orta Doğu ve hatta Panama Kanalı yoluyla Asya dâhil pazarlara 
daha iyi bağlayarak ADM’nin küresel erişimini artıracaktır.”

Tesis, mineraller için tasarlanmış ancak ADM bunu tahıl yığınları 
ve tarımsal ürünlere uygun hale getirmeyi planlıyor. ADM aynı za-
manda Panamax gemilerini karşılayabilecek şekilde tesisi yenile-
meye ve depolama kapasitesini iki katına çıkarmaya hazırlanıyor. 
Tüm bu hazırlıklar tamamlandığında, yeni liman yılda 3 milyon ton 
ürün kapasitesine sahip olacak.

ADM, Brezilya’nın en büyük soya küspesi ihracatçısı, ikinci en bü-
yük soya fasulyesi ihracatçısı ve de genel olarak Brezilya ekonomi-
sinin yedinci en büyük ihracatçısı konumunda. Şirketi, hali hazırda 
Brezilya’nın tüm tarımsal limanlarında faaliyet gösteriyor ve San-
tos, São Paulo’da bir liman terminaline sahip.

Archer Daniels Midland Company (ADM) announced an agree-
ment to purchase a port terminal in the state of Pará in Brazil. “By 
adding this strategically located port to our extensive logistics 
network in Brazil, we will increase our capacity to export grain 
from Western and Northern Brazil and further expand our fertiliz-
er operations throughout the country,” said Valmor Schaffer, presi-
dent, ADM South America. “This port will enhance ADM’s global 
reach, better connecting the Brazilian harvest to markets includ-
ing Europe, the Middle East, and even Asia through the Panama 
Canal.”

The facility was designed to handle minerals, and ADM plans to 
convert it to handle bulk grains and agricultural inputs. ADM also 
plans to upgrade the facility to handle Panamax vessels and dou-
ble its storage capacity. Once complete, the new port will have 
capacity to handle 3 million metric tons a year.

ADM is Brazil’s largest soybean meal exporter, the second largest 
exporter of soybeans and the Brazilian economy’s seventh largest 
exporter overall. The company currently operates in all of Brazil’s 
major agricultural ports and owns a port terminal in Santos, São 
Paulo.

Kuzey Brezilya’da yeni bir liman satın almaya hazırlanan ADM, bu liman aracılığıyla Batı ve Kuzey 
Brezilya’dan tahıl ihraç etme kapasitesini arttırmayı hedefliyor.
ADM which prepares to purchase a port in northern Brasil is aiming at increasing its capacity to 
export grain through the said port. 
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Güney Koreli değirmenciler Amerika ve Avustralya’dan 70 bin 800 
ton buğday satın aldı. Temmuz ayında yapılan açıklamaya göre 
iki ayrı Güney Kore un değirmencileri grubu, 29.300 tonu ABD, 
41.500 tonu Avustralya kaynaklı olmak üzere toplamda 70.800 ton 
buğday satın aldı.

Daehan Flour Mills Co. Ltd., Daesun Flour Mills ve Samh-
wa Flour Mills, Kasım’da teslim edilmek üzere Louis Dreyfus 
Commodities’den 12 bin 300 tonu yumuşak beyaz, 10 bin 200 
tonu kırmızı sert kış ve 6 bin 800 tonu Amerikan DNS (Dark Nort-
hern Spring) çeşidi olmak üzere toplam 29.300 ton ABD buğdayı 
satın aldı.

Ayrı bir ihalede de Daehan Flour Mills Co .Ltd., Samyang Milmax 
Corp, Daesun Flour Mills, Samhwa Flour Mills ve Korea Flour Mills 
Co. Ltd.; Incheon limanına Aralık ayının başında teslim edilmek 
üzere hep birlikte Glencore’dan 37 bin 500 tonu Avustralya stan-
dart, 4 bin tonu Avustralya sert olmak üzere toplamda 41 bin 500 
ton Avustralya buğdayı satın aldı. Her iki ihalede de buğdayın fiya-
tı hakkında herhangi bir bilgi açıklanmadı.

South Korean millers bought 70 thousand and 800 tons of wheat 
from US and Australia. According to the announcement made in 
July, two consortiums of South Korean flour millers bought com-
bined 70.800 tons of wheat of which 29.300 tons from US and 
41.500 tons from Australia. 

In a separate tender, Daehan Flour Mills Co Ltd, Daesun Flour Mills, 
Samhwa Flour Mills altogether bought a total of 29.300 tons of 
American milling wheat of which 12.300 tons soft white, 10 thou-
sand 200 tons red hard winter wheat and  6 thousand 800 tons 
American DNS (Dark Northern Spring)  from Louis Dreyfus Com-
modities to be delivered in early December.

In a separate tender, Daehan Flour Mills Co Ltd, Samyang Milmax 
Corp, Daesun Flour Mills, Samhwa Flour Mills and Korea Flour Mills 
Co Ltd altogether bought a total of 41,500 tons of Australian mill-
ing wheat of which 37 thousand 500 tons Australian standard, 4 
thousand tons Australian hard from Glencore to be delievered in 
early December to the port of Incheon. Wheat price was not an-
nounced in either tenders. 

Güney Kore’deki iki farklı un değirmencileri grubu, Amerika ve Avustralya’dan 70 bin 800 ton buğ-
day satın aldı.
Two consortiums of South Korean flour millers bought 70 thousand and 800 tons of wheat from 
US and Australia. 

S. Korean millers buy 70 T tons of milling wheat

Güney Koreli 
değirmenciler 70 bin 
ton buğday satın aldı
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Yeni Zelanda’nın önde gelen tahıl depola-
ma şirketi Grainstor’un kurduğu Farmers 
Mill şirketinin Washdyke’da kurmaya baş-
ladığı ve ileri teknolojilerle donatılacak 
yeni un değirmeninin inşaatı hızla devam 
ediyor.  Şirketin Genel Müdürü Dave Ho-
well, beton ve çelik iskeletin yapımının bir 
süredir devam ettiğini ve geriye sadece 
montaj işlerinin kaldığını söylüyor ve ekli-
yor: Yapı tamamlandıktan sonra doğrudan 
İtalya’dan ithal edilecek değirmen maki-
neleri kurulacak. Hepsi İtalya’dan en ileri 
teknolojiye sahip yepyeni makineler. Ve 
onları monte etmek için buraya tamamen 
İtalyanlardan oluşan bir ekip de gelecek.”

Bu ekip, Kasım’dan Şubat’a kadar Yeni 
Zelanda’da olacak. Howell, montajın yeni 
yılın başlarında tamamlanmasını ve Şubat 
2013’te işletmeye (yani öğütmeye) alın-
masını bekliyor. “O zamana gelindiğinde 
montajcılar İtalya’ya geri dönmüş olacak. 
Mühendislik ve operasyon personeli, iş-
letmeye alma işini yapacak.” diyen Howell, 
işletmeye alma sürecinin tüm makinelerin 
doğru ve de gereken seviyelerde çalıştı-
ğından emin olmayı içerdiğini belirtiyor.

Değirmen, bazı daha eski ekipmanlara kı-
yasla yumuşak buğdayı daha yüksek bir 
standartta öğütmek üzere tasarlanmış. 
Burada elit müşterilerin ihtiyaçlarını kar-
şılayacak özelliklere sahip üstün kaliteli 
bisküvi, unlu mamul ve ekmek unları üre-
tilecek. İki önemli müşterinin unlarını satın 
almak için hazır olduğunu belirten Howell, 
şunları ekliyor: “Normalde değirmeni inşa 
eder ve gidip müşteri bulursunuz. Biz ise 
önce müşterileri bulduk ve sonra değir-
meni inşa etmeye başladık. Ve bu nedenle 
hizmet vermeye başlamamız gereken belli 
bir tarih var ve bu da üzerimizde büyük bir 
baskı yaratıyor.”

The construction works for the new 
flour mill, which began to be built and 
equipped with the state-of-the-art tech-
nologies in Washdyke by Farmers Mill 
founded by New Zealand’s leading grain 
storage company Grainstor, continue 
rapidly.  General Manager Dave Howell 
states that the construction of concrete 
and steel frame continues for a while now 
and all that left is to assemble it. After the 
building is completed, the machinery that 
will be imported directly from Italy will be 
installed. “It’s all brand new state-of-the-
art equipment from Italy. In fact there is a 
whole crew of Italians coming over here to 
put it together.” said Howell.  This crew will 
be in New Zealand from November to Feb-
ruary. Howell expects the assembly works 
to be completed at the beginning of the 
new year and commissioning (or milling) 
to begin in February, 2013.

“By that stage, the installers would have 
gone back to Italy. The engineering and 
commissioning staff will do the commis-
sioning.” said Howell and added that the 
commissioning process requires making 
sure that all the machinery is working 
properly at the required levels. 

The mill is designed to mill soft wheat at a 
higher standard compared to some older 
equipments. In here, premium biscuits, 
baking and bread flours that will satisfy the 
needs of the high-end customers will be 
produced. Howell states that two important 
customers are ready to buy these flours, 
and adds: “Normally you build the mill and 
go and find the customers. We found the 
customers first and then went and built the 
mill. And because of that we have contract 
dates about when we need to start and that 
puts a lot of pressure on us.”

FarMers Mıll cOnstrUcts a new FlOUr Mıll ın neW zealand!

Yeni Zelanda tahıl 
depolama şirketi 
Grainstor tarafından 
kurulan Farmers Mill 
şirketi, Washdyke’de yeni 
bir un değirmeni inşa 
ediyor. 

Farmers Mill founded by 
New Zealand grain 
storage company 
Grainstor is building a 
new flour mill in 
Washdyke. 

FarMers Mıll 
Yenİ zelanda’da 
Un değİrMenİ İnşa edİyOr
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Uzun yıllardır Alman Mühlenchemie marka-
sının Türkiye Distribütörlüğünü devam etti-
ren ABP, geçtiğimiz günlerde yapığı yazılı bir 
açıklamayla Mühlenchemie’nin sahibi olan 
Stern-Wywiol grubuyla eşit ortak olduğu 
ABP Mühlenchemie Gıda Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi’nin resmi kuruluşunun yapıl-
dığını duyurdu.

ABP’den yapılan yazılı açıklamada şunlara 
yer verildi: “Mühlenchemie GmbH & Co. KG, 
Mühlenchemie Türkiye Temsilcisi olan ABP 
Ltd Co. ile 01.08.2012 tarihinde İzmir’de ortak 
girişim bir şirket kurmuştur. ABP Mühlenche-
mie adı altında kurulan şirket Türkiye’deki un 
ve unlu mamuller endüstrisine, un standar-
dizasyonu ve un geliştirmeleri konusunda 
çözümler sunacaktır. Şirket tam donatılmış 
bir unlu mamuller ve reoloji laboratuvarının 
yansıra Eylül sonunda İzmir’de kendi üretim 
tesisini de devreye alacaktır.”

Having been the Turkey distributor of Ger-
man brand Mühlenchemie for long years, 
ABP recently announced in a written state-
ment that ABP Mühlenchemie Gıda Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketi has been officially 
founded on the basis of equal partnership 
between ABP and Mühlenchemie. 

The written statement of ABP included the 
following: “On 1 August 2012 Mühlenche-
mie GmbH & Co. KG started a joint venture 
with Mühlenchemie’s current representa-
tive ABP Co. Ltd. in Izmir. Under the name 
ABP Mühlenchemie the new company will 
in future supply the milling and baking 
industry in Turkey with solutions for flour 
standardization and flour improvement. In 
addition to a fully equipped trial bakery and 
rheological laboratory, the company will set 
up a production plant of its own on the site 
in Izmir at the end of September.”

Uzun yıllardır Alman 
Mühlenchemie 

markasının Türkiye 
distribütörlüğünü 

devam ettiren ABP, 
yaptığı yazılı açıklamada 
Mühlenchemie ile ortak 

olduğunu duyurdu. 

Having undertaken 
the Turkey distributor-
ship of German brand 

Mühlenchemie for long 
years, ABP announced 
in a written statement 

its partnership with 
Mühlenchemie.
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Dünyada iyice etkisini gösteren küresel iklim değişikliği, tarımda 
global kriz endişesine dönüşmeye başladı. Başta Amerika olmak 
üzere Rusya, Ukrayna ve bazı Avrupa ülkelerinde, aşırı sıcakların 
yol açtığı kuraklık, buğday ve mısır gibi tahıl ürünlerinin fiyatları-
nın son yılların en yüksek düzeyine ulaşmasına neden oldu. 

Amerika ve Rusya gibi belli başlı tahıl ihracatçısı ülkelerde, üre-
timde azalma ihtimalinin artması nedeniyle Şikago borsasında 
buğday fiyatı Temmuz ayında yüzde 36 oranında arttı. Mısır ve 
soya fiyatları ise, 30’dan fazla ülkede, ayaklanmalara yol açan 
2007-2008 krizindeki seviyelerin de üzerine tırmandı. Gıda fi-
yatlarındaki sert yükselişin, yeni toplumsal çalkantılara ve siyasi 
krizlere yol açmasından korkuluyor.

“BÖYLE GİDERSE HERKES AÇ KALACAK”
Hava sıcaklığı ve yağış miktarı buğday ve mısır üretimi için kritik 
önem taşıyor. 2008 yazında yaşanan kuraklıkta buğdayın fiyatı 
ikiye katlanarak bin 100 dolara, 2010 yazında ise yüzde 75 yükse-
lerek 700 dolara kadar tırmanmıştı. 

Global climate change, whose effect started to be seen extremely 
in the world, began to transform into a global crisis alarm in the 
agriculture sector. The draught caused by the extreme over-tem-
peratures in Russia, Ukraine, other European countries and espe-
cially in USA caused the prices of grain products such as wheat 
and corn to reach to the highest levels of the recent years. Due 
to the increase in the possibility for the production to decrease in 
countries such as USA and Russia that are among the main grain 
exporters of the world, the wheat price in Chicago stock exchange 
increased 35 percent in July. And the prices of corn and soybean 
rose up to levels above the 2007-2008 crisis that caused rebellions 
in more than 30 countries. There is a serious concern for this sig-
nificant increase in food prices to once again cause social turmoil 
and political crises.

“IF IT GOES LIKE THIS, EVERYONE WILL STARVE”
Air temperature and amount of precipitation are critical for wheat 
and corn production. The price of wheat increased up to 1 thou-
sand 100 dollars by doubling in the drought of summer 2008, and 
up to 700 dollars with 75 percent increase in 2010. The well-recog-

Başta Amerika olmak üzere Rusya, Ukrayna ve bazı Avrupa ülkelerinde, aşırı sıcakların yol açtığı 
kuraklık, buğday ve mısır gibi tahıl ürünlerinin fiyatlarının son yılların en yüksek düzeyine ulaş-
masına neden oldu.
The draught caused by the extreme over-temperatures in Russia, Ukraine, other European 
countries and especially in USA caused the prices of grain products such as wheat and corn to 
reach to the highest levels of the recent years.

alarM FOr GlOBal

Graın crısıs!

DünYaDa 
tahıl krızİ 
endİşesİ
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Tarımsal emtia fiyatlarının 10 yılda daha da yükseleceğini söy-
leyen ünlü yatırımcı Jim Rogers, son 10 yılda dünyanın üretti-
ğinden daha fazla tükettiğine dikkat çekiyor. Rogers, stokların 
tarihin en düşük düzeylerine gerilediğini, böyle gitmesi halinde 
ise hem gelişen hem de gelişmekte olan ülkelerde herkesin aç 
kalacağını vurguluyor.

FAO’DAN GIDA KRİZİ UYARISI
Tahıllardaki fiyat artışıyla birlikte bir açıklama yapan Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü de (FAO), fiyatlardaki artışın gıda 
krizi potansiyelini yükselttiği uyarısında bulundu ve özellikle 
ABD’den biyoyakıt üretimini sınırlamasını istedi. 

FAO tarafından hazırlanan küresel bazdaki Gıda Fiyat Endeksi, 
son üç aydaki düşüşün ardından Temmuz’da yeniden yükselişe 
geçti. FAO’ya göre endeksteki yükseliş, 2007/08 döneminde gö-
rülen türden bir gıda krizi olasılığını yükseltecek şekilde gelecek 
aylarda da devam edebilir. FAO kıdemli ekonomisti ve tahıl ana-
listi Abdulrıza Abbassian, Reuters’e yaptığı açıklamada, “Fiyatla-
rın daha da yükselme potansiyeli var. Fiyatların önceki yılın sevi-
yesinin altına düşeceği bir sezon olmayacağı kesin.” dedi.

FAO, gıda krizi potansiyeli nedeniyle ABD’nin biyoyakıt üretimini 
sınırlamasını istiyor çünkü ABD’deki düzenlemeye göre ülkedeki 
mısır üretiminin yüzde 40’ı yakıt olarak kullanılan etanol üretimi-
ne ayrılabiliyor. Son 50 yılın en kurak mevsimini geçiren ABD’de 
mısır üretiminin büyük zarar gördüğüne dikkat çeken FAO Genel 
Direktörü Jose Graziano da Silva, etanole ayrılan kotanın bir kıs-
mı gıda üretimine kaydırılmazsa, küresel bir gıda krizi yaşanabi-
leceğini söylüyor. ABD’de mısır fiyatının yüzde 26 arttığına dikkat 
çeken FAO, dünya genelinde tahıl ve şeker fiyatının ise yüzde 12 
yükseldiğine dikkat çekti.

OLASI KRİZ ÜLKELERİ NASIL ETKİLER?
Dünyanın “ekmek sepeti” ABD’deki kuraklık, gıda ithalatına ba-
ğımlı gelişmekte olan ülkeler için büyük bir tehdit. Uzmanlar 
gıda fiyatlarındaki artışın büyük miktarda gıda ithal etmek zo-
runda olan düşük gelirli ülkelerin ekonomilerini istikrarsızlaştıra-
bileceği uyarısında bulunuyor. 

Şu an yaşanmakta olan fiyat artışlarının 2008’de Mısır, Etiyopya, 
Endonezya ve Filipinler gibi ülkelerde patlak veren ayaklanmala-
ra benzer bir krize zemin hazırladığını belirtiyorlar. Gıda fiyatla-
rındaki artış Arap Baharı’nın nedenlerinden biri olarak gösterili-
yor. The Economist konuyla ilgili bir araştırmasında Mısır’da gıda 
fiyatlarının 2008’den 2010’a kadarki dönemde yüzde 37 arttığına 
dikkat çekmişti. New England Complex Systems Institute da, 
MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde gıda fiyatları ve 
gösteriler arasındaki bağlantıyı konu alan bir raporunda fiyatları-
nın protestolarda önemli bir payı olduğunu vurgulamıştı. İsviçre-
li finans kuruluşu UBS da, emtia fiyatlarındaki artışın Türkiye’nin 
de içinde yer aldığı EMEA’da (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) gele-
cek aylarda yapacağı etkiyi değerlendirdi. 

EMEA’da tarımsal emtia fiyatları ve ulusal enflasyon oranları ara-
sında her zaman çok yakın bir bağ bulunmuyor. Bu durum da, 
sonuçlarının ne olabileceği konusunda hemen cevap vermeyi 

nized investor Jim Rogers states that the agricultural commodity 
prices will increase even more in the next 10 years and attracts at-
tention to the fact that the world began to consume more than it 
produces in the last 10 years. Rogers underlined the facts that the 
stocks dropped to the lowest levels of history and that everyone 
living in both developed and developing countries will starve if it 
goes like this.

FOOD CRISIS WARNING FROM FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
that made a statement about this increase in grain prices warned 
that the rise in prices increased the potential for food crisis and 
asked especially for USA to limit its biofuel production. 

Global Food Price Index prepared by FAO began increasing af-
ter the decrease in the last three months. According to FAO, this 
increase in the index may continue in the following months in a 
way that will grow the probability of a food crisis just like the one 
experienced in the season 2007/2008. “Prices have the potential 
to increase even more.“ said FAO senior economist and grain an-
alyst Abdulrıza Abbassian in his statement to Reuters. “It is sure 
that this won’t be a year that the prices will fall under the level of 
the previous year.” FAO requests USA to limit its biofuel produc-
tion, because 40 percent of the corn production in this country is 
allocated for ethanol production based on the regulations. FAO 
General Director Jose Graziano de Silva attracted attention to the 
fact that the corn production suffered extremely in USA that had 
the driest season of the last 50 years, and stated that if a part of 
the quota allocated for ethanol is not transferred to food produc-
tion, there would be a global food crisis. FAO underlined the fact 
that the corn price increased 26 percent in USA and reminded that 
grain and sugar prices increased 12 percent all around the world.

HOW WOULD THE COUNTRIES 
BE AFFECTED FROM A POSSIBLE CRISIS?
The draught in USA, which is defined as the “bread basket” of the 
world, is a huge threat against the countries that develop depend-
ent on food import.  The experts warn that the increase in food 
prices may destabilize the economies of the low income coun-
tries that have to import large amounts of food. And it is added 
that the price increases experienced right now may lead up to 
a crisis similar to the rebellions seen in countries such as Egypt, 
Ethiopia, Indonesia and Philippines in 2008. The increase in food 
prices is also shown as one of the reasons behind the Arab Spring. 
A research of The Economist about this subject attracts attention 
to the fact that the prices of food increased 37 percent in Egypt 
from 2008 to 2010. And New England Complex Systems Institute 
underlines in a report about the relationship between the food 
prices and protests in the MENA (Middle East and North Africa) 
region that the prices have significant impacts on these protests.

Swiss Finance Institute UBS also evaluated the effect of this in-
crease in commodity prices for the future months within EMEA 
(Europe, Middle East and Africa) that Turkey is also part of. In 
EMEA, there is always a close relationship between commodity 
prices and national inflation rates. And this state makes it hard to 
foresee the possible results. However it is generally thought that 
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güçleştiriyor. Ancak genel olarak emtia fiyatlarındaki artışın Rus-
ya, Ukrayna, Kazakistan ve Mısır’da negatif etki yaratacağı düşü-
nülüyor. Buna karşılık, Çek Cumhuriyeti, İsrail ve Güney Afrika’da 
riskler daha az görünüyor.  Macaristan, Polonya, Romanya ve 
Türkiye ise bu iki grubun ortasında yer alıyor ve UBS’e göre ‘ılımlı 
bir risk’ taşıyor. Ancak istatistikler küresel gıda fiyatlarındaki de-
ğişimlere her bir EMEA ülkesinin verdiği tepkinin farklı olduğunu 
ortaya koyuyor. 

Emtia fiyatlarındaki artışa karşı en hassas ülkelerin Ukrayna ve 
Kazakistan olduğu dikkat çekerken, önemli bir tarım ülkesi ol-
ması nedeniyle küresel piyasalardan bir nebze ayrışan Türkiye, 
hassasiyetin en düşük olduğu ülke. 
 
YENİ SEZONDAKİ ÜRETİM BEKLENTİLERİ
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 23 Ağustos tarihli raporunda 
yeni sezonla ilgili beklentilerini daha da düşürdü. 2009-2010 dö-
neminde 653 milyon ton olan dünya buğday üretiminin, 2010-
2011 döneminde 696 milyon tona yükseldiğini tahmin eden IGC, 
2012-13 sezonunda üretim miktarının 662 milyon tona gerileye-
ceğini öngörüyor. 2011-12 sezonunda 197 milyon ton olan buğ-
day stoklarının da 2012-13 sezonunda 182 milyon tona gerile-
mesi bekleniyor.

Pirinçte, 2010-11 sezonunda 449 milyon ton olan üretimin, 
2011-12’de 15 milyon ton artışla 464 milyon tona yükseldiği 
tahmin ediliyor. Pirinçte 2012-13 için öngörülen üretim miktarı 
ise 2 milyon tonluk artışla 466 milyon ton. Pirinç stokları ise sı-
rayla 2010-11’da 97, 2011-12’de 102 milyon ton olmuştu. 2012-
13’de pirinç stokunun 102 milyon tonda kalacağı öngörülüyor. 
2010-11 sezonunda 829 olan dünya mısır üretiminin, 2011-12 
sezonunda 875 milyon tona yükseldiği tahmin ediliyor. Ancak 
2012-13 için öngörülen dünya mısır üretiminde 37 milyon ton-
luk bir düşüş söz konusu. IGC’ye göre 2012-13 sezonunda 838 
milyon ton mısır üretimi gerçekleştirilecek. Mısırdaki stoklara ba-
kıldığında; 2010-11 sezonunda 130 milyon ton olan dünya mısır 
stoklarının 2011-12 sezonunda 134 milyon ton olduğu tahmin 
ediliyor. Dünya mısır stoklarının 2012-13 sezonunda 120 milyon 
tona kadar gerileyeceği öngörülüyor.

ABD’deki kuraklık nedeniyle meydana gelen krizin Türkiye’yi et-
kilemesine izin vermeyeceklerini belirten Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı M. Mehdi Eker, ABD’de kuraklığın özellikle mısır üre-
timini olumsuz etkilendiğini söyledi ve şunları ekledi: “Buğdayda 
herhangi bir düşme yok. Fakat ABD’de de buğday fiyatları son 
1 ayda 283 dolara kadar çıktı. Yüzde 35 oranında bir artış oldu. 

the increase in commodity prices will have a negative impact in 
Russia, Ukraine, Kazakhstan and Egypt. And the risk for Czech Re-
public, Israel and South Africa seems lower.  Hungary, Poland, Ro-
mania and Turkey are right between these two groups and have 
‘a moderate risk’ according to UBS. However, the statistics show 
that the reaction of each EMEA country to the changes in the 
global food prices is different. While Ukraine and Kazakhstan are 
shown as the countries most sensitive to the increase in commod-
ity prices, Turkey is the country that is least sensitive since it may 
slightly detach itself from global markets as an important agricul-
ture country. 
 
PRODUCTION EXPECTATIONS FOR THE NEW SEASON
International Grain Council (IGC) lowered its expectations for the 
new season even more in its 23 August dated report. IGC esti-
mated that the wheat production, which was 653 million tons in 
the season 2009-2010, increased to 696 million tons in the season 
2010-2011, and forecasts this production figure to decrease to 662 
million tons in the season 2012-2013. And wheat stocks, which 
were 197 million tons in the season 2011-2012, are forecasted to 
decrease down to 182 million tons in the season 2012-2013.

In rice, the production that was 449 million tons in the season 
2010-2011 is estimated to reach the level of 464 million tons with 
an increase of 15 million tons in the season 2011-2012. And the 
production amount forecasted for the season 2012-2013 is 466 
million tons with an increase of 2 million tons. The rice stocks were 
respectively 97 and 102 million tons in the seasons 2010-2011 and 
2011-2012. And this figure is forecasted to stay at the level of 102 
million tons in the season 2012-2013. World corn production, 
which was 829 million tons in the season 2010-2011 is estimated 
to reach 875 million tons in the season 2011-2012. However the 
forecast for the season 2012-2013 is 37 million tons of decrease in 
the global corn production. According to IGC, the corn production 
will be 838 million tons in the season 2012-2013. And when we 
look at the stocks in corn, we see that the estimate for the world 
corn stocks which was 130 million tons in the season 2010-2011 is 
134 million tons in the season 2011-2012. This figure is forecasted 
to drop back to 120 million tons in the season 2012-2013.

M. Mehdi Eker, Minister of Food, Agriculture and Livestock who 
said that they would not allow the drought based crisis suffered in 
agricultural production and product prices in USA to affect Turkey, 
continued his words by stating the fact that especially the corn 
production was adversely affected by the drought in USA and 
added:” There is no decrease regarding wheat. 

gıda, tarım ve hayvancılık Bakanı m. mehdİ eker:    

“Fırsatçılara geçİt yok”
Minister of food, Agriculture And livestock M. Mehdi eker

“ n o  p A s s  f o r  o p p o r t u n i s t s ”
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Fransız buğdayında yüzde 15 oranında, Rusya buğdayında da 
yüzde 15 oranında bir fiyat artışı meydana geldi. Dolayısıyla buğ-
dayda dünya genelinde bir düşme yok ama spekülatif maksatla 
borsalarda anormal oranlarda bir yükseklik söz konusu. 

Türkiye, bu sene Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bahar yağmur-
larının gecikmesi sebebiyle bir kısım kuraklık yaşadı. Oralarda 
buğday üretimi yüzde 10 civarında etkilendi. Ama gerek Çuku-
rova, gerek Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve gerekse Trakya ile 
diğer bölgelerde üretim oldukça iyi. Her halükarda Türkiye’nin 
ihtiyacından daha fazla bir üretimi var. Bizim buğday ihtiyacımız 
yaklaşık 18 milyon tondur. Bu seneki buğday üretimimiz ise 19,5 
milyon tonun üzerinde. Dolayısıyla ihtiyacımızdan daha fazla 
bir üretimimiz var. Şu anda Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) 
buğdayı topluyor. Sezona 1,5 milyon tonun üzerinde bir stokla 
girdik. Alım büyük bir hızla yapılıyor. TMO’nun alım fiyatı piyasa 
fiyatının üzerinde. Dolayısıyla üreticimiz açısından da endişe edi-
lecek bir durum söz konusu değil.”

However, the wheat prices raised up to 283 dollars in US in the last 
1 month.” This corresponds to an increase rate of %35. Likewise, 
an increase of %15 in French and Russian wheat occurred. Conse-
quently, there is no decrease in global rice prices in general. But 
abnormal rates of increase are observed in the stock exchanges 
for speculative purposes. Turkey suffered a partial drought this 
year due to late coming spring rains in the Middle and Eastern 
Anatolia. The wheat production in the said territories was %10 
percent effected. Contrarily, the production in Çukurova, South-
eastern Anatolia and the Thracian regions are rather good. In any 
case, Turkey’s production is more than its need. Our domestic 
wheat need is approximately 18 tons whereas our production 
exceeds 19.5 million tons this year. Accordingly, our production 
exceeds our requirements. Agricultural Products Office (TMO) 
currently collects the surplus wheat. We have started the season 
with stocks exceeding 1.5 million tons. Purchasing continues fast-
paced.  TMO’s purchase price is above the market average. Conse-
quently, there is nothing worry about our producers. 

türkİye un sanayİcİlerİ Federasyonu Başkanı erhan Özmen:

“aBd’dekİ kuraklık dünyaya 
çok sert servİs edİlİyor”

Mr. erhAn ÖzMen, chAirMAn of executive BoArd, turkish flour industriAlists’ federAtion:

“ t h e  d r o u g h t  i n  t h e  u s A  i s  h A r s h l y 
p r e s e n t e d  t o  t h e  w o r l d ”

Dünyadaki kuraklık ve tahıl fiyatlarındaki artışla ilgili bir açıklama 
yapan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Erhan 
Özmen, basında yer aldığı gibi dünyada kuraklık nedeniyle hubu-
bat üretiminde anormal düşüşler olmadığını belirtiyor ve ekliyor: 
“Fiyatlar kağıt üzerinde yükseliyor. 

Yansıtıldığı gibi dünyada çok kötü bir tablo yok. Dışarıdaki ge-
lişmelerin tamamen spekülasyon olduğunu, bir müddet sonra 
normal seyrine döneceğini düşünüyorum.”  Dünyada hububat 
üreticisi ve ihracatçısı ülkelerin ABD, Avustralya, Kanada, Rusya, 
Kazakistan, Ukrayna ile AB ülkeleri olduğunun dile getiren Özmen, 
bu ülkelerin ihtiyaçlarının çok üzerinde üretim yaptığını ve dünya 
hububat ticaretini yönettiğini söyledi.

“Dünyada geçen yıl 695 milyon ton buğday üretilmiş. Bu yıl 30 
milyon ton gerileyerek 665 milyon tona düşmüş. Tüketim de 
geçen sene 689 milyon tondu, bu sene 682 milyon ton tahmin 
ediliyor. 200 milyon ton devir stoku var. Devir stoku 190 milyon 
tona düşecek.” diyen Özmen, bir önceki yıl dünyada müthiş bir 
buğday üretimi olduğu için bu yılki düşüşü çok makul bulduğu-
nu ifade ediyor. 

Mr. Erhan Özmen, Chairman of Executive Board, Turkish Flour In-
dustrialists’ Federation Mr. Erhan Özmen, Chairman of Executive 
Board, Turkish Flour Industrialists’ Federation (TUSAF), who has 
made a statement regarding the cereal price increase due to the 
drought in the world emphasized that abnormal decreases in ce-
real production are not suffered due to drought in the world as 
appears in the press and added that:” The prices rise on paper.
 There is no such dramatically situation as portrayed and the de-
velopments abroad are thoroughly speculations. I believe that 
everything will start back running in its course soon.” Özmen fur-
ther stated that the grain producer and exporter companies are 
USA, Canada, Russia, Kazakhstan, Ukraine and UE countries and 
that these countries provide surplus production and rule the 
world grain production. 

“695 million tons of wheat were produced in the world last year 
and this year the said rate fell to 665 million tons with a recession 
of %30. The consumption was 689 millions last year whereas this 
year, it is estimated to be 682 million tones. 200 million tons of 
turns over stocks are available. The turnover stock shall fall back 
to 190 million” says Özmen and expresses that it is very natural 
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Özmen, açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Dünya gün-
demine bomba gibi düşen ABD’deki kuraklık olayı, dünyaya çok 
sert servis yapılıyor. Mısır, soya, buğday üretimde anormal bir 
düşüş yok. Tabii borsalar bunu çok ciddi şekilde bedellendiriyor.

Artık dünya spekülasyonu çok iyi yapıyor. Önce üretim rakam-
ları çok şişirildi, sonra kuraklık haberleri çok sert şekilde servis 
yapıldı. Üretim rakamları çok mu geriledi? Rakamlara bakıyor-
sunuz yüzde 3-5’ler, maksimum yüzde 10’lar seviyesinde revi-
ze ediliyor. Sonuçta baktığınızda ne dünyaya yetmeyecek bir 
buğday rakamı var, ne de dünya bir hububat noksanlığıyla karşı 
karşıya kalacak.”

Tarımsal emtia fiyatlarının borsada kağıt üzerinde yükseldiğini 
ileri süren Özmen, “Son 7 ayda buğday yüzde 50, mısır yüzde 90 
yükseldi deniliyor. Bu fiyatlardan alan da yok satan da yok. Çünkü 
bu fiyatlar şişirilmiş, kağıt üzerinde gelişen fiyatlar. Böyle yansıtıl-
dığı gibi dünyada çok kötü bir tablo yok. Dışarıdaki gelişmelerin 
tamamen spekülasyon olduğunu, bir müddet sonra normal seyri-
ne döneceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Özmen, hububatta spekülasyon yapılmasının bedelini ithalatçı 
konumundaki gelişmekte olan ülkelerin ödediğine de dikkati 
çekti.

“STOKLAR TÜRKİYE’NİN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ”
Türkiye’nin geçen yıl 21,8 milyon ton buğday üretimi gerçek-
leştirdiğini, un ihracatında dünya birincisi, makarna ihracatında 
dünya ikincisi olduğunu hatırlatan Erhan Özmen, iç tüketimine 
yeterli buğdayı üreten Türkiye’nin, un ve makarna sanayicilerinin 
ihtiyacını karşılamak için yıllık 4 milyon ton buğday ithal ettiğini 
hatırlattı.

Türkiye’nin çok akıllıca hareket ederek bu yıl müdahale alım fiyat-
larını 16 Haziran’da açıkladığını ifade eden Özmen, şunları söyledi: 
“Böylece piyasadaki fazla buğdayların Toprak Mahsulleri Ofisi’ne 
yönlendirilmesini sağladı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bir ay evvel müdahale 
alım fiyatlarını açıklaması ve stokların 2 milyon 300 bin tona çık-
ması Türkiye’nin elini güçlendirdi. Özellikle buğdayla ilgili spe-
külatif hareket bekleyen düşüncelerin önünü tıkadı, ihracatçı 
ülkelerin ‘Türkiye’ye pahalı fiyattan buğday satarız’ beklentisini 
boşa çıkardı.”

“YIL SONU UN İHRACATI HEDEFİ 2 MİLYON TON”
Un sanayicileri için buğdayda istikrarlı piyasanın önemini vurgu-
layan TUSAF Başkanı Özmen, Türkiye’nin yıl sonunda 2 milyon ton 
un ihraç ederek 1 milyar dolarlık ihracat geliri elde etmeyi hedef-
lediğini kaydetti.

Özmen, “Artık iklim değişiklikleri çok sert yaşanıyor. Dünyadaki 
spekülasyonlar da göz önünde bulundurularak TMO’nun buğday 
stokunun her zaman 2 milyon tonun üzerinde tutulması gereki-
yor. Ayrıca dünya iyi analiz edilerek Türk çiftçisi ekime yönlendiril-
melidir.” dedi.

for the prices to fall as the previous years’ production was rather 
abundant. Özmen further spoke that “The drought in the USA is 
very harshly presented to the world. 

There is no decrease in corn, soya bean and wheat protection. 
Certainly, the stock exchanges play it well. Today, the world is very 
good at speculation. First, the prices were artificially inflated and 
drought news were presented very harshly. Have production fig-
ured highly recessed? The figures are revised at the level of %3 to 
5 and maximum %10. Consequently, there is neither shortage of 
wheat nor the world shall face cereal lack. 

Özmen, who claimed that the prices of the agricultural goods rise 
on paper in the stock markets said that” It is said that the wheat 
prices raised up to  %50 and corn up to %90 in the last 7 months. 
However, there are neither sellers sell nor buyers buy from the 
said prices since these prices are inflated and develop on paper. 
He also suggested that there is no such dramatically situation as 
portrayed and the developments abroad are thoroughly specula-
tions. I believe that everything will start back running in its course 
soon.”

Özmen pointed out that the developing countries in the status of 
importer pay the costs of speculations regarding cereals.

“INVENTORIES STRENGTHEN THE HAND OF TURKEY”
Erhan Özmen reminded that Turkey has actualized the produc-
tion of 21,8 million tonnes of wheat and stands in the first rank 
in flour and second rank in the pasta exportation and that Turkey 
produces sufficient  wheat for domestic consumption besides im-
porting 4 million tonnes of wheat to afford the needs of flour and 
pasta industrialist. 

Özmen who further stated that it was a reasonable move for Tur-
key to announce the intervention purchasing prices on June 16th 
and added: ” Thus, directing the  transfer of the wheat surplus in 
the market to TMO was provided. That the announcement of in-
tervention purchasing prices by the Ministry of Food, Agriculture 
and Livestock was made one month earlier and increase of stocks 
to 2 million and 300 thousand tons accordingly, strengthened 
Turkey’s hand. This, especially, stonewalled the mentality which 
was in expectation of speculative movements and invalidated the 
expectations of exporting countries to sell wheat at high prices 
to Turkey.” 

“YEAR-END EXPORT TARGET IS 2 MILLION TONNES”
TUSAF Chairman Özmen, who emphasized the significance of a 
stable wheat market for flour industrialists, also noted that Turkey 
aimed at generating export revenues corresponding to 1 billion 
dollars by importing 2 million tons of flour by the end of the year. 

Özmen finally said that:” Today, drastic climate changes occur. 
Considering the speculations in the world, too, TMO is required to 
keep its wheat stocks above 2 million tons at all times. Addition-
ally, the world should be well analyzed and Turkish farmers must 
be encouraged to keep planting. 
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UlUSlararaSı Tahıl 
Ve Un tİcaretİnde 
depolama ve lojİstİk

stOraGe and lOGıstıcs

ın ınternatıOnal Graın and FlOUr trade

Tüm dünyada giderek daha stratejik bir ürün haline gelmeye başlayan buğdayın ve daha genel 
kapsamıyla tahılların üretimi, küresel ısınmanın neden olduğu iklimsel dalgalanmalar yüzün-
den gittikçe istikrarsız bir yapı sergiliyor. Küresel boyutta gıda krizlerine dahi yol açabilen 
üretimdeki bu istikrarsızlık, mevcut üretimin daha iyi korunmasını çok daha önemli hale getiriyor. 

Grain production or wheat production in general scope, has been gradually getting more strategic 
crop in all over the world that has been gradually performing an unstable structure as the results of 
climatic fluctuations caused by global warming. This unsteadiness in production that causes even 
food crisis at global extent, makes much more important to protect the current production much better.
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Tahıl depolama konusunda yeterli kapasiteye sahip olmayan 
Türkiye’de, özel sektöre ve kamuya ait yaklaşık 16,8 milyon ton 
kapalı depo kapasitesi bulunuyor. Bu 16,8 milyon tonluk kapalı 
depolama kapasitesinin 4 milyon tonu Toprak Mahsulleri Ofisi’ne 
(TMO) ait. TMO, 4 milyon tonluk kapalı depo kapasitesinin yeterli 
olmadığı durumlarda, depo kiralama veya açık yığın şekilde depo-
lama yapma yoluna gidiyor. 

Açık yığın şeklinde yapılan depolamalarda kayıpların arttığına 
dikkat çeken Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Mesut Köse, Türkiye’de tahıl depolamasındaki en 
büyük sorunun, depolama konusundaki bilgi eksikliği ve yetersiz 
kapalı depo kapasitesi olduğunu vurguluyor. TMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Köse, Değirmenci Dergisi’nin tahıl depolaması, TMO’nun 
depolama konusundaki çalışmaları, lisanslı depoculuk sistemi ve 
yanlış depolamanın yol açtığı kayıplarla ilgili sorularını yanıtladı.

In Turkey that doesn’t have enough capacity to store grains, the 
indoor storage capacity is almost 16.8 million tons including both 
the private and public warehouses. And 4 million tons of this 16.8 
million tons indoor storage capacity belongs to TMO. TMO, in cas-
es that this 4 million tons storage capacity is not enough, rents 
warehouses or stores grains at outdoors in bulks. 

TMO General Manager and Chairman attracts attention to the 
increase in the losses arising from these outdoor bulk storages, 
and underlines the fact that the biggest issue in grain storage in 
Turkey is the lack of sufficient knowledge and unavailability of 
enough indoor storage capacity. 

TMO Chairman Köse answered the questions of Millers Magazine 
about grain storage, TMO’s projects regarding grain storage, li-
censed warehousing system and losses caused by storage faults.

türkİye’de 
tahıl depolaması 
ve lİsanslı depoculuk

Graın stOraGe and lıcensed warehOUsınG ın tUrkey
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TMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mesut Köse: “Ülkemizde tahıl 
depolamasında en büyük sorun, 
depolanacak ürünün muhafazası 
ile ilgili yeterli bilgi birikimine 
sahip olunmaması nedeniyle 
uygun depo seçiminin tam 
olarak yapılamaması ve uygun 
olmayan bu depolarda ürün 
depolanmasıdır. Diğer bir sorun 
ise; yüksek miktarda hububat 
üretimi yapılan ülkemizde bu 
ürünleri depolayacak yeterli 
kapalı depo kapasitesinin mevcut 
olmayışıdır.”

Chairman of the Turkish Grain 
Board (TMO), Mesut Köse: “The 
biggest issue in grain storage 
in Turkey is the failure to 
choose the suitable warehouse 
and to store the grains in 
these unsuitable warehouses 
due to the lack of sufficient 
knowledge. And another issue is 
unavailability of indoor storage 
capacity enough to store high 
grain production volumes of 
Turkey.”

Sayın Köse, öncelikle bize tahıl depola-
ması ve Türkiye’deki yaygın depolama 
yöntemleri hakkında bilgi verir misiniz?
Günümüzde, gelişmiş ülkelerde beslenme 
için gerekli olan gıda maddelerinin önemli 
bir kısmı modern tarım teknikleri kullanıl-
mak suretiyle elde edilmektedir. Elde edilen 
ihtiyaç fazlası ürünler ise tüketime sunulun-
caya kadar gerekli şartlar oluşturularak mu-
hafaza edilmektedir. 

Muhafaza süresince, ürünün miktar ve ka-
lite yönüyle bir değişime uğramaması için 
gereken tüm önlemler alınarak, ürünün en 
az kayba uğratılması amaçlanır. İşte bu nok-
tada, insanlığın temel ihtiyaç maddesi olan 
tahılın depolanması da aynı kriterler göz 
önünde bulundurularak yapılmaktadır.  

İyi bir tahıl depolaması için gerekli temel 
kriter; öncelikle haşereden ve hastalıklar-
dan ari, sağlıklı ürünün depolanmasıdır. 
Ürünlerin sağlıklı olarak korunabilmesi ise; 
ancak standartlara uygun olarak yapılmış, 
dış ortam şartlarından ürünü koruyabilen, 
havalandırma sistemi ve ısı ölçüm sistem-
leri bulunan ve gerektiğinde ürün nemini 
gidermekte kullanılabilecek kurutma sis-
temlerine sahip depolarla sağlanabilir.  

Dünyada hububat depoları genel olarak ya-
tay ve düşey tipte inşa edilmektedir. 

Mr. Köse, can you first briefly inform us 
about grain storage and the popular 
storage methods in Turkey?
Today, in developed countries, a signifi-
cant part of the food substances required 
for nutrition is obtained through the use 
of modern agricultural techniques. And 
the surplus of these obtained products is 
conserved by providing the required condi-
tions until they are offered to consumption. 

During this storage period, the goal is to 
ensure minimum loss of product by tak-
ing all the required precautions to prevent 
possible changes in the product in respect 
of both amount and quality. At this point,  
grain, which is the most basic need of peo-
ple, is stored by considering the very same 
criteria.  

The main criterion required to be fulfilled 
for a good grain storage is pest- and dis-
ease-free healthy product storage.  And 
healthy storage can only be achieved with 
warehouses that are built in line with the 
standards, that protect the product from 
outdoor conditions, that are equipped 
with ventilation systems and temperature 
measurement systems, and that have dry-
ing systems that can be used to dehumidify 
the product when required.   In the world, 
grain warehouses are generally built as ei-
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Ülkemizde de genel olarak aynı tip depolar kullanılmaktadır. De-
polar içerisinde düşey tipte olanlar beton ve çelik silolardır. Yapım 
maliyetlerinin ekonomikliği ve kısa sürede inşa edilmeleri nede-
niyle dökme ürün depolamada çelik silolar yaygın olarak kullanıl-
maktadır.  

Ülkemizde özel sektör ve kamuya ait yaklaşık 16,8 milyon ton ka-
palı depo kapasitesi mevcuttur. Bu miktarın yaklaşık 7 milyon tonu 
düşey silolar, 9 milyon tonu yatay depolar, geriye kalan 0,8 milyon 
tonu ise kamunun elinde bulunan değişik tipte depolardan oluş-
maktadır. Beton ve çelik silolarda; buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır 
dökme olarak, çeltik ve kabuklu bakliyat ise zorunlu hallerde kısa 
süreli olmak kaydıyla dökme olarak depolanabilmektedir. Yatay 
depolarda ise buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, nohut, mercimek 
gibi ürünler dökme olarak; pirinç, çeltik, un, kırmızı ve yeşil iç mer-
cimek vb. ürünler ise çuvallı olarak depolanmaktadır. 

Tahılda depolama neden önemlidir? Yanlış depolamanın tahıl-
da yol açacağı sorunlar nelerdir ve tahıllarda yaşanan kayıp-
ların ne kadarı depolama koşullarından kaynaklanmaktadır?
Tarladan sofraya kadar geçen süreç içerisinde ekonomik bir de-
ğeri olan ve temel besin maddesi olarak kullanılan hububat, gıda 
güvenliği açısından da stratejik bir öneme sahiptir. Sermaye, girdi 
masraflarının yüksekliği, iklimsel problemler, toprak ve su yeter-
sizliği gibi zorluklarla birlikte hızlı nüfus artışı bu önemi daha da 
artırmaktadır. 

Yakın tarihimize baktığımızda Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerin-
de çıkan ayaklanmaların temelinde gıda fiyatlarının kısa vadede 
hızla artması ve ülke insanlarının gıdaya ulaşabilirliklerinin kısıtlı 
olması yatmaktadır. Hububat hasadının iki-üç ay gibi kısa bir süre-
de yapılması ve buna karşın tüketimin bir yıla ve hatta daha uzun 
bir süreye yayılması nedeniyle hasatla birlikte piyasaya arz edilen 
ürünün tüketilene kadar uygun şartlarda depolanarak muhafaza 
edilmesi ve depolama kayıplarının en aza indirilmesi gerekmek-
tedir.

Ürünlerin uygun olmayan depolarda stoklanması halinde ürünün 
miktar ve kalitesinde kayıpların yaşanılması kaçınılmazdır. 

ther horizontal or vertical. And the same types of warehouses are 
used in Turkey, too. Among these warehouses, the vertical ones 
are concrete and steel silos. 

Due to their affordable construction costs and short construction 
periods, these steel silos are widely used in storing bulk product. 
In Turkey, the indoor storage capacity including both the private 
and the public warehouses is almost 16.8 million tons. Almost 7 
million tons of this amount comes from vertical silos, 9 million 
tons comes from horizontal warehouses and the remaining 0.8 
million tons comes from various different types of public ware-
houses.

In concrete and steel silos; wheat, barley, rye, oat, corn can be 
stored in bulks, and unshelled rice and unshelled legumes can be 
stored in bulk but only for short term in case of necessity. And in 
horizontal warehouses; products such as wheat, barley, rye, oat, 
corn, chickpea and lentil are stored in bulks, and products such as 
rice, unshelled rice, flour, red and green lentil are stored in sacks. 

Why storage is important in the grain sector? What are the 
problems that the faults in the storage period can cause in the 
grains and what percent of the problems seen in grains are 
caused by storage faults?
The period that passes until the grain, which has an economical 
value as a main food substance, reaches to the table from the 
field also has a strategic importance in terms of food safety. Rapid 
population increase along with challenges such as the high capi-
tal and input costs, climate problems, insufficient amount of land 
and water increase this importance even more. 

When we look at the recent history, we see rapid increase of food 
prices in short term and limited access to food at the basis of the 
rebellion in the Middle East and North Africa countries. 

Due to the fact that consumption is spread throughout a year 
and even for a longer period al though grains are harvested in a 
short period like two-three months, it is required to store these 
grains in suitable conditions until they are consumed and to 
minimize storage losses.

In case that products are stored at unsuitable warehouses, it is 
inevitable to see losses in both the quality and amount of prod-
ucts. And thus, problems in grains such as bad smell, mould 
growth, germination, rotting, breakdown, burning and infection 
can be seen.

In product storage, points like the variety and the quality values 
of the product, warehouse type, technical properties of the ware-
house, storage period and climate conditions of the place that the 
warehouse is located are all important.

In Turkey which is divided into various regions each depicting 
different climate characteristics, the storage and preservation is 
even more significant. When these regions are considered, one 
can say that due to the possible problems that may arise in long 
term product preservation in regions with high relative humid-
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Bu durumda tahılda istenmeyen koku, kızışma, küflenme, çimlen-
me, çürüme, tutukluk, yanma ve haşerelenme gibi arızalar ortaya 
çıkabilmektedir.

Ürün muhafazasında; ürünün cinsi ve kalite değerleri, stoklandığı 
depo tipi, deponun teknik özellikleri, stoklanma süresi, deponun 
bulunduğu yerin iklimsel özellikleri gibi hususlar önem arz etmek-
tedir. Değişik iklim özelliklerine sahip bölgelere ayrılan ülkemizde, 
depolama ve muhafazanın önemi bir kat daha artmaktadır.

Bölgelerimiz dikkate alındığında; nispi nem ve sıcaklığın yüksek 
olduğu bölgelerde uzun süreli ürün muhafazasında sorunlar or-
taya çıkabilmekte, bu nedenle havalandırma imkânlarının kısıtlı 
olduğu bu bölgelerde ürün muhafazasına ayrı bir önem verilmesi 
gerekmektedir.

Genel olarak, depolama kayıpları ürünün depoya giriş ve çıkış 
sürecindeki rutubet kayıplarından ve manipülasyon esnasındaki 
tozuma, dökülme ve saçılmalar gibi hususlardan kaynaklanmak-
tadır. Ancak; bunların dışında ürün uygun şartlarda muhafaza 
edilmez ise miktar ve kalite kayıpları nedeniyle büyük miktarda 
zayiatlar söz konusu olabilmektedir.

Kurumumuzun depolama kayıplarına bakıldığında, son 12 yılda 
(2000-2011) oluşan ortalama kayıp oranı % 0,22’dir. Bu oran kapalı 
depolarda % 0,18 ve açık yığınlarda % 0,32’dir. Kapalı depoların 
yeterli olmadığı durumlarda TMO tarafından açık yığınlara da ürün 
alımı yapılmaktadır. Bu durum depolamadaki kayıpları bir miktar 
artırabilmektedir.

Türkiye’de tahıl depolamasında en sık karşılaşılan yanlışlar, 
sorunlar nelerdir? Üretim aşamasından işlemeye kadarki tüm 
süreçte, doğru bir tahıl depolaması için hangi sistemler tercih 
edilmeli ve nelere dikkat edilmelidir?
Ülkemizde tahıl depolamasında en büyük sorun, depolanacak 
ürünün muhafazası ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahip olunma-
ması nedeniyle uygun depo seçiminin tam olarak yapılamaması 
ve uygun olmayan bu depolarda ürün depolanmasıdır. Diğer bir 
sorun ise; yüksek miktarda hububat üretimi yapılan ülkemizde bu 
ürünleri depolayacak yeterli kapalı depo kapasitesinin mevcut ol-
mayışıdır. 

Üretimden tüketime kadar olan süreçte sağlıklı bir depolama için 
depolanacak ürünün cinsi, depolama süresi, deponun kurulacağı 
yer ve iklimsel faktörler dikkate alınarak hangi tip depo yapılma-
sı gerektiği ve bu depoda olması gereken özellikler belirlenerek 
buna göre depo seçimi yapılmalıdır.

Depo seçimi yanında, depolanacak ürünün muhafaza için uygun 
şartlara haiz olup olmadığının bilinmesi ve buna göre muhafazayı 
olumsuz etkileyen rutubeti yüksek, yabancı maddesi fazla, çim-
lenmiş ve sühuneti yüksek ürünlerin gerekli iyileştirmeler yapıl-
madan depolanmaması gerekmektedir. 

TMO’nun tahıl depolama kapasitesi, yıllık ortalama tahıl de-
polama miktarı ve tahıl depolarının bulunduğu bölgeler hak-
kında neler söyleyebilirsiniz?

ity and temperature, a special attention shall be paid to product 
preservation in these regions where the ventilation opportunities 
are limited.

Generally storage losses are caused by the humidity losses dur-
ing the product’s entrance and exit to the warehouse and by dust 
emission, spillage and scattering etc. during manipulation. How-
ever, besides these, if the product is not preserved at suitable con-
ditions, there is also a possibility for significant losses to occur due 
to decrease both in amount and quality.

When we look at the storage losses of our institution, we see an 
average loss rate of 0.22% for the last 12 years (2000-2011). This 
percentage is 0.18% for indoor warehouses and 0.32% for out-
door bulks.

And in the event that indoor warehouses are insufficient, TMO 
purchases outdoor bulks, too.  This causes storage losses to rise 
to some extend. 

What are the most common mistakes and problems regarding 
grain storage in Turkey? Which systems shall be preferred and 
what points shall be considered for a successful grain stor-
age in the period between production phase and processing 
phase?
The biggest issue in grain storage in Turkey is the failure to choose 
the suitable warehouse and to store the grains in these unsuitable 
warehouses due to lack of sufficient knowledge. And another is-
sue is unavailability of indoor storage capacity enough to store 
high grain production volumes of Turkey. 

For a healthy storage in the period between production and con-
sumption; a suitable warehouse shall be selected by determining 
the type of warehouse and its properties in line with the variety of 
the product, storage period, location and climate.

Besides selecting a suitable warehouse, it is required to know 
whether the product is suitable for storage or not, and to avoid 
storing products with high humidity, products that contain a lot 
of foreign substances, germinated products and products with 
high temperature before making the required improvements. 

What can you say about the grain storage capacity of TMO, the 
average annual grain storage amount and the regions that the 
grain warehouses are located?
Our institution that was founded back in 1938 owns indoor ware-
houses with a total capacity of 4 million tons. 4% of these ware-
houses are in Black Sea Region, 9% are in Aegean Region, 14% 
in Eastern Anatolia Region, 17% in Southeastern Anatolia Region, 
21% in Marmara Region. And the majority of these, 35%, are in 
Central Anatolia Region where grain production is highest. 

In other words, 73% are located in regions with high grain produc-
tion volumes: Central Anatolia, Marmara and Southeastern Ana-
tolia regions. TMO accepts grains primarily to indoor warehouses 
and rents warehouses in case these indoor warehouses are not 
enough. 
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1938 yılında kurulmuş olan kurumumuzun 4 milyon ton civarında 
kapalı depo kapasitesi bulunmaktadır. Bu depoların; % 4’ü Kara-
deniz Bölgesi’nde, % 9’u Ege Bölgesi’nde, % 14’ü Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde, % 17’si Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, % 21’i Mar-
mara Bölgesi’nde ve % 35’lik önemli bir kısmı ise hububat üretimi-
nin en yoğun olduğu İç Anadolu Bölgesi’ndedir. 

Yani kapalı depoların % 73’ü hububat üretiminin yoğun olduğu 
İç Anadolu, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer 
almaktadır. TMO hububat alımlarını öncelikle kapalı depolara 
yapmakta, kapalı depoların yetersiz kaldığı durumlarda ise depo 
kiralama yoluna gitmektedir. Bunun mümkün olmaması halinde 
ise ürün açık yığınlara depolanmaktadır. TMO kendisine arz edilen 
ürünün tamamını almakla birlikte, ülkemizin hububat (buğday, 
arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik) üretim miktarı, iç ve dış piyasa şart-
ları, ithalat ve ihracat durumuna bağlı olarak 8 milyon tona (1998 
yılı) ulaşan miktarda alım yapmıştır. Alım miktarı yıllara göre değiş-
mekle birlikte genel olarak alımların % 60 kapalı depolarda, % 40 ise 
açık yığınlarda muhafaza edilmektedir.

Türkiye’de pek çok kişinin henüz tam anlamıyla bilmediği bir 
“Lisanslı Depoculuk” kavramı var. Nedir lisanslı depoculuk ve 
TMO lisanslı depoculuk hizmetiyle tahıl üreticilerine nasıl bir 
çözüm sunuyor? Lisanslı depoculuk hizmetinden faydalanma-
nın koşulları nelerdir?
Lisanslı depoculuk, depolamaya uygun nitelikteki hububat, bak-
liyat, pamuk, tütün, fındık, yağlı tohumlar, bitkisel yağlar, şeker 
gibi standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin 
standartları belirlenerek emniyetli ve sağlıklı koşullarda lisanslı 
depo işletmelerine ait depolarda depolanması ve ürün ticareti-
nin, depolanan bu ürünleri temsil eden ürün senetleri üzerinden 
yapılması anlamına gelmektedir. Bilindiği üzere bu işlemlerin dü-
zenlenmesi amacıyla 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Kanunu 17/02/2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girmiştir.

Lisanslı depoculuk sistemi; 
1. Ürünlerin kalitesine göre sınıflandırılarak depolanması, fiziki 
ürün hareketi yerine ürünü temsil eden ürün senetlerinin ticarete 
konu edilmesi, fiziki ürün ticareti nedeniyle ortaya çıkan ürün ka-
yıplarının önüne geçilmesi ve talep sahiplerinin istediği kalitedeki 
ürüne ulaşabilmesine imkân sağlanması,

2. Lisanslı depoculuk sistemi ile hasat dönemlerinde tarım ürünle-
rindeki arz fazlalığı nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi 
ve piyasanın dengelenmesi,

3. Özellikle finansman sıkıntısı çeken ürün sahiplerinin, lisanslı de-
polara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetleri aracı-
lığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlamaları,

4. Tarım ürünleri ticaretinin, herkesçe kabul gören standartları be-
lirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edil-
mesi, güvenli bir piyasanın oluşturulması,

5. Tarım ürünleri üreticileri açısından kolay pazarlanabilen, iyi mu-
hafaza edilen ve nakliye masrafları en aza indirilmiş bir sistemle 
istikrarlı ve daha yüksek bir gelir seviyesi elde edilmesi,

6. Yatırımcılar için dövize, altına, hisse senedi vb. alternatif yeni bir 

And if that’s not possible, the products are stored outdoors in 
bulks. TMO  purchases the whole amount of products offered to 
itself. It purchased amounts up to 8 million tons  (1998) depend-
ing on our country’s cereals (wheat, barley, rye, oat, corn, paddy) 
production amount,  the  domestic and international market and 
import-export conditions. 

While the purchase amount differs according to years, 60% of 
these are generally stored at indoor warehouses and 40% at out-
doors in bulks.

In Turkey, there is a “Licensed Warehousing” concept that 
many don’t know the true meaning yet. What is this “Licensed 
Warehousing” and what kind of a solution TMO offers to grain 
producers with this licensed warehouses service? And what 
are the conditions that need to be fulfilled to be able to ben-
efit from this service?
Licensed warehousing means performing the activities of deter-
mining of the standards of storable basic and processed agricul-
tural products that can be standardized such as grain, legume, 
cotton, tobacco, hazelnut, oily seeds, vegetable oils and sugar; 
storing these in suitable conditions; and trading these products 
through bills of product that represent these stored products. In 
order to regulate these actions, Agricultural Products Licensed 
Warehousing Law No. 5300 entered into force by being published 
on the Official Gazette dated 17.02.2005.

Licensed Warehousing System 
1. It is a system that enables  storage of products according to 
their quality, that focuses on product bill trading rather than the 
physical product movement, that avoids  product losses  suffered 
due to trading the products physically, that allows the demanding 
parties to access the products at the desired quality level.

2. The system has the goals of preventing price reductions result-
ing from surplus supply of agricultural products at harvest peri-
ods and regulating the market;

3. Getting loans and finance from banks through bills of product 
that are received by financially struggling product owners in re-
turn of products placed to the licensed warehouses;

4. Making agricultural trade with products whose standards are 
determined, encouraging the production of high quality prod-
ucts, establishing a safe market;

5. Achieving a more stable and higher income level with a system 
that facilitates marketing, improves storage and minimizes trans-
portation costs for the producers;

6. Providing a new instrument of investment for investors as an 
alternative to foreign currency, gold, stock certificate, interest etc.;

7. Trading agricultural products through bills of product or elec-
tronic bills of product without the need to show and deliver the 
physical goods and samples, and recording the trade of agricul-
tural products by this way;

8. Moving to futures and options markets in agricultural products.
Producers, and merchants and industrialists who are dealing with 
commodity trade can benefit from these licensed warehousing 
services without the requirement to fulfill any condition.
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yatırım aracı sağlanması,

7. Tarım ürünlerinin, fizikî mal ve numune gösterilmesine ve tes-
limine gerek olmaksızın ürün senetleri veya elektronik ürün se-
netleri aracılığıyla ticaretinin yapılması ve bu yolla tarım ürünleri 
ticaretinin kayıt altına alınması,

8. Lisanslı depoculuk sistemiyle tarım ürünlerinde vadeli işlem ve 
opsiyon piyasalarına geçilmesi, hususları hedeflenmiştir. Lisanslı 
depoculuk hizmetlerinden, üretici ve emtia ticareti ile uğraşan ta-
cir ve sanayiciler hiçbir koşul aranmaksızın yararlanabileceklerdir.
TMO’nun lisanslı depoculuk hizmeti dışında depolamaya yö-
nelik projeleri var mıdır?
TMO’nun Ana Statüsüne, 17/8/2006 tarih, 2006/T-27 sayılı YPK 
Kararı ile “Görev alanındaki ürünlerin piyasasını düzenlemek 
için, ürünlerin kapalı depolarda muhafazasını sağlamak ama-
cıyla diğer kişi ve kuruluşlar tarafından inşa edilmiş ve/veya 
inşa edilecek depoları uzun sürelerle kiralamak; bu amaçla ya-
pılacak depolara kiralama garantisi vermek” şeklinde ilave ya-
pılmıştır. 

Bu çerçevede; uzun süreli kiralama garantisi kapsamında özel 
sektöre hububat için 130 bin ton, fındık için ise 150 bin ton ka-
pasiteli modern depolar yaptırılarak ülkemiz hizmetine sunul-
muştur.

Ülkemizin ve kurumumuzun depo açığının giderilmesi amacıyla, 
kamu kaynağı kullanılarak 1,5 milyon ton kapasiteli depo yap-
tırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda belirlenen 13 noktada, 
300 bin ton kapasiteli ilk parti depoların yapım işlemlerine önü-
müzdeki günlerde başlanacaktır. 52 farklı noktada 1,2 milyon ton 
kapasiteli depo yapım projemiz de devam edecektir.

Lisanslı depoculuk konusunda bir de TMO-TOBB ortaklığında 
kurulan LİDAŞ var. Bize LİDAŞ’ın amacı ve verdiği hizmeti de 
anlatır mısınız? 
Kurumumuzun lisanslı depoculuk sistemi içersinde kurulacak di-
ğer şirketlere örnek teşkil etmesi amacıyla, 05/02/2010 tarihinde 
TMO iştirakiyle TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 
(LİDAŞ)  kurulmuştur. 

TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (LİDAŞ) 
13/07/2011 tarihinde Polatlı’da 40 bin tonluk depo için lisans ala-
rak faaliyete geçmiştir.  LİDAŞ, 2012 döneminde Polatlı’daki 40 bin 
tonluk depoya ilaveten Ahiboz’da 30 bin tonluk ve Lüleburgaz’da 
20 bin tonluk depolar için de lisans alarak toplam depo kapasi-
tesini 90 bin tona çıkarmıştır. TMO bu noktalarda 2012 dönemi 
alımlarını lisanslı depolar üzerinden ürün senedi ile yapmaktadır.

Üreticilerin lisanslı depoya getirdikleri ürünler, yetkili sınıflandırıcı 
tarafından analiz edilerek sınıflandırılmış ve kalitesine göre lisans-
lı depoda depolanmıştır. Lisanslı depo kalitesine göre depolanan 
ürünler için ürün senedi tanzim etmektedir. Lisanslı depolarda-
ki ürün için tanzim edilen ürün senetleri, ciro edilmek suretiyle 
TMO’ya veya piyasada satılabilmektedir. Üreticiler ürün senedi 
karşılığı TMO’dan avans kullanabildikleri gibi bankalardan da kredi 
kullanabilmektedirler. Üretici dışındaki kesimler ise yine ürün se-
nedi karşılığında bankalardan kredi kullanma imkânına sahiptirler.

Does TMO  have have other storing projects  but for licenced 
warehousing?
Thus “Renting warehouses that are constructed and/or will be 
constructed by other people or enterprises for long term in order 
to enable preservation of products at indoor warehouses and giv-
ing such warehouses guarantee for renting in order to regulate 
the market of the products in its field of activity” phrase has been 
added to the Articles of Incorporation of TMO with the 17.08.2006 
dated Higher Planning Council decision no. 2006/T-27.

TMO enabled the public sector to built modern warehouses with 
a total capacity of 130 thousand tons for grain and 150 thousand 
tons for hazelnut and offered to serve our country within the 
scope of long-term leasing guarantee.  For the purpose of remov-
ing the warehoouse deficit of both our country and our institu-
tion, it is proposed to  have a warehouse with a capacity of 1,5 
million tons  built by utilizing public resources.  The construction 
process of the warehouses with the capacity of 300 thousand tons 
as an initial step shall start at 13 locations in the following days. 
Accordingly, our project of building warehouses with the total 
capacity of 1,2 million tons at 52 different locations will continue. 

There is also an organization called LIDAŞ founded with the 
partnership of TMO and Turkish Union of Chambers and Com-
modity Exchanges (TOBB) for licensed warehousing. Can you 
briefly tell us the objective of LIDAŞ and the services it provides? 
In order to set an example for other companies that will be found-
ed within the scope of our institution’s licensed warehousing sys-
tem, Agricultural Products Licensed Warehousing Inc. (LIDAŞ) was 
founded on 05.02.2010 with the partnership of TMO and TOBB. 

TMO-TOBB Agricultural Products Licensed Warehousing Inc. 
(LIDAŞ) commenced its operations in a warehouse with a capac-
ity of 40 thousand tons in Polatlı after obtaining its license on 
13.07.2011. 

In 2012, LIDAŞ increased its total storage capacity to 90 thousand 
tons by obtaining license for its Ahiboz warehouse with 30 thou-
sand tons capacity and its Lüleburgaz warehouse with 20 thou-
sand tons capacity in addition to Polatlı warehouse with 40 thou-
sand tons capacity.

In these locations, TMO makes its 2012 purchases using bills of 
product through these licensed warehouses.

The products that the producers delivered to the licensed ware-
houses are analyzed, classified by the authorized sorters and 
stored in licensed warehouses according to their quality. And li-
censed warehouses prepare bills of product for these stored prod-
ucts according to their quality. Bills of product prepared for the 
products in the licensed warehouses can be sold to TMO or the 
market through endorsement. 

As producers can take advance payments from TMO in return of 
these bills of product, they can also take out loans from the banks. 
And others besides the producers also have the chance to take 
out loans from banks in return of these bills of product.
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LİDAŞ, hububat dışında, fındıkla ilgili olarak Düzce’de 10 bin ton 
ve Ünye’de 25 bin ton depo için lisans almak üzere çalışmalarını 
devam ettirmektedir.

Lisanslı depoculuk konusuyla ilgili önümüzdeki dönemde ya-
pacağınız başka çalışmalar, yatırımlar var mı? Bu konudaki he-
definizi öğrenebilir miyiz?
TMO, 2012 yılında yapmış olduğu uygulamalar ile gelecek yıllarda 
lisans alarak faaliyet gösterecek olan diğer lisanslı depoculuk şir-
ketlerinin önünü açarak faaliyetlerini desteklemiş olacaktır.

TMO piyasadaki arz-talep durumuna göre zaman zaman yurt-
dışından buğday ithalatı da gerçekleştirmektedir. TMO itha-
latını gerçekleştirdiği buğdayın lojistiğinde (Türkiye’ye taşın-
masında) hangi yolu kullanıyor ya da lojistikte nelere dikkat 
ediyor?
TMO, piyasa regülasyonu görevini sağlamak amacıyla ülke üreti-
minin yetersiz ya da kalite probleminin olduğu yıllarda uluslarara-
sı ithalat ihaleleri ile ürün alımını gerçekleştirmektedir. İthalat iha-
leleri ve ithalata bağlı taşıma ihaleleri Kamu İhale Kanunu (4734 
sayılı kanun) çerçevesinde yapılmaktadır. Taşımalar ise deniz yo-
luyla yapılmaktadır.  İthalat ihaleleri belirlenen ürün spektlerine 
göre uluslararası ihale ile yapılmaktadır. 

Yurtdışı alımlarında ve bu alımların ülkemize taşınması aşamasın-
da yüklemelere nezaret etmek, ürünün kalitesini ve ürün yüklene-
cek geminin ambarlarının temiz ve yüklemeye uygun olduğunu 
tespit etmek amacıyla da uluslararası gözetim firmalarından ihale 
usulü ile hizmet satın alınmaktadır. Ayrıca yüklemelere nezaret 
etmek amacıyla da kendi personelinden oluşan bir komisyon 
oluşturmakta, oluşturulan bu komisyon bizzat yükleme limanın-
da ürünün istenilen kalitede olup olmadığına, yükleme yapıla-
cak geminin uygunluğuna nezaret etmektedir.

Son olarak eklemek istediklerinizi alabilir miyiz?
Lisanslı depoculuk ile ilgili detaylı açıklamaları konuşmamız içe-
risinde belirtmiş bulunuyorum. Gelecekte lisanslı depoculuğun 
daha da gelişeceğini, ülkemizin sağlıklı ve modern depolara ka-
vuşacağını ve piyasa istikrarına katkı sağlanacağını düşünüyorum.

Besides grains, LIDAŞ continues its operations to obtain licenses 
for its Düzce warehouse with the capacity of 10 thousand tons 
and its Ünye warehouse with the capacity of 25 thousand tons.

Are you planning any future projects and investments in the 
subject of licensed warehousing? Can we learn your goals re-
garding this subject?
With the steps taken in 2012, it is aimed to support the activities of 
the future licensed warehouses.

TMO sometimes imports wheat based on the supply-demand 
balance in the market. In the logistics of the wheat that TMO 
imports (in shipment to Turkey), which transportation meth-
od it uses and what are the points it considers in logistics?
TMO purchases products through international import tenders 
in years that Turkey faces problems regarding quality or shortage 
of production in order to fulfill its duty of regulating the market. 
These import tenders and import related transportation tenders 
are performed in line with the Public Tender Law No. 4734. And 
sea route is preferred for the transportation of these products. 

International import tenders are made based on product specifica-
tions.  In order to supervise loading in foreign purchases and trans-
portation of these purchases to Turkey, to ensure the quality of the 
products and the cleanness and suitability of the storages of the 
ships that these products will be loaded to, service agreements are 
made with international inspection companies again with tenders.

Moreover a commission composed of our own personnel is es-
tablished to supervise the shipment process, and this commission 
checks whether the quality of the product is as requested or not 
and whether the ship is appropriate or not right at the loading port.

Finally, is there anything you want to add?
I already provided the details regarding licensed warehousing 
throughout our interview. I just want to add that I believe licensed 
warehousing will improve even more in the future, Turkey will 
gain healthy and modern warehouses and this will contribute to 
a stable market.
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türkİye’nİn İlk 
Özel lİsanslı 
depocusu

tUrkey’s Fırst prıVate 

lıcensed warehOUse

tıryakı lıdaş

tİryakİ lİdaş

Türkiye’de bir ilke imza atarak özel 
sektörde ‘lisanslı depoculuk’ lisansı 
alan ilk şirket olan Tiryaki Agro Gıda, 
Mersin’deki depolama ve işleme tesisi 
yatırımlarıyla da dikkatleri üzerine 
çekmeye devam ediyor.

Tiryaki Argo Gıda, which established 
the first “licensed warehouse” of the 
Turkish private sector by leading the 
way, continues to attract attention with 
its investments in Mersin storage and 
production facility.
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Türkiye’nin en büyük özel sektör tarımsal ürünler şirketi olan Tir-
yaki Agro Gıda A.Ş., “Tiryaki Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Sanayi ve Ticaret A.Ş (Tiryaki LİDAŞ)” ile  lisanslı depoculuk lisansı 
alan ilk özel sektör şirketi olma unvanı kazanarak yeni bir ilke imza 
attı.  “Lisanslı depoculuk yatırımları, sanayici ve tüccarın çiftçi ile 
entegrasyonunu güçlendirecek, böylece birçok yeni fırsatın yolu 
açılacaktır.” diyen Tiryaki LİDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tir-
yakioğlu, hem Tirkyaki LİDAŞ hem de Tirkyaki’nin Mersin’deki yeni 
tesisleriyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Ahmet Bey, Tiryaki olarak Türkiye’de lisanslı depoculuk lisansı 
alan ilk özel şirketsiniz. Öncelikle bize böyle bir yatırıma ne-
den ihtiyaç duyduğunuzu anlatır mısınız? Bu konuda gelecek 
hedefleriniz nelerdir?
Bilindiğiniz gibi Tiryaki Agro Gıda, 30 yılı aşkın bir süredir tarımsal 
ürünlerin tedariki, işlenmesi ve ticareti konularında hizmet veren, 
sektöründeki lider firmalardan biridir. Her zaman uzun vadeli ve 
geleceğe dönük yatırımlara imza atan firmamız, uzun yıllardır li-
sanslı depoculuk konusuyla ilgileniyordu. Çünkü lisanslı depocu-
luk, gelişmiş ülkelerde kaçınılmaz bir yatırımdır. 

Türkiye’deki tarımın ve tarım ticaretinin gelişmesi için mutlaka ve 
mutlaka lisanslı depoculuk sisteminin gelişmesi gerekir. Biz de 
uzun yıllardır bu işle ilgili gözlemlerde bulunuyor ve araştırmalar 
yapıyorduk. 2 yıl önce de kesin kararımızı verdik ve yatırımlarımızı 
tamamlayarak özel sektördeki ilk lidaşımızı “Tiryaki LİDAŞ” adıyla 
kurduk.

Tiryaki LİDAŞ, lisanslı depoculuk kanunu çerçevesinde ürün sahip-
lerinin ürünlerinin emniyetinin sağlanması, kalitesinin korunması, 
ticaretinin geliştirilmesi, ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin ko-
laylaştırılması ve ülke geneline yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Lidaş kanadımızda çalışmalarımız, özellikle de kapasite artırım 
çalışmalarımız önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. Ay-
rıca bu sistemde yer almak isteyecek diğer özel sektör firmala-
rına da hem destek vermeye hem de örnek olmaya çalışıyoruz. 
Ancak lisanslı depoculuğa yatırım yapmak isteyen kuruluşların, 
bu sisteme kısa vadeli değil, uzun vadeli bakmaları gerekir. Bu 
sistemin kısa vadede çok fazla bir kazanımı olmayacağını bil-
meliler. 

Şuanda Tirkyaki Lidaş olarak depolarınızın bulunduğu bölge-
ler ve depolama kapasiteniz hakkında bilgi verir misiniz? 
Şuanda Bandırma, Çorum ve Mersin’de toplam 108 bin ton depo-
lama kapasitesindeki 3 tesis için lisanslı depoculuk lisansı aldık. 
Önümüzdeki dönemde Gaziantep, Mardin ve Trabzon’da da depo-
larımız hizmete geçecek. 

Bizim dışımızda sadece TMO-TOBB ortaklığında kurulan ve 40 bin 
tonluk kapasiteye sahip bir kamu kuruluşu olan TMO-TOBB Lidaş 
var. Yani Tiryaki Lidaş olarak özel sektördeki ilk ve tek Lidaş olma-
nın gururunu yaşıyoruz. Ancak lisanslı depoculuk sisteminden 
kısa vadede bir şeyler beklemek çok yanlış olur. 

Tiryaki’nin tüm projelerinde olduğu gibi lisanslı depoculuk projesi 
de uzun vadeli bir proje. Bu projeyle ilgili hedeflediğimiz noktaya 

Tiryaki Argo Gıda A.Ş., largest agricultural products company in 
the Turkish private sector, leads the way by assuming the title of 
being the first private sector company holding a warehousing 
license with “Tiryaki Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. (Tiryaki LIDAŞ)”.  “Licensed warehousing investments 
will improve the integration of the industrialists and merchants 
with the farmers, and thus pave the way for many new opportu-
nities.” said Ahmet Tiryakioğlu, Chairman of Tiryaki LIDAŞ. Ahmet 
Tiryakioğlu answered our questions about Tiryaki LIDAŞ and the 
new facility of Tiryaki in Mersin.  

Mr. Tiryakioğlu, as Tiryaki, you are the first private company 
that obtained a warehousing license in Turkey. First of all, can 
you briefly tell us why you needed such an investment? What 
are your future goals regarding this subject?
As you know, Tiryaki Gıda is one of the leading companies in the 
sector as a company that supplies, processes and trades agricul-
tural products for more than 30 years. Our company that always 
made long term and forward looking investments was interested 
in licensed warehousing for years since licensed warehousing is 
an essential investment for developed countries. For the devel-
opment of agriculture and agricultural trade in Turkey, licensed 
warehousing system is a must. And we made observations and 
conducted researches about this subject for years. And 2 years 
ago, we made our final decision and we established the first LIDAŞ 
(Licensed Warehousing Inc.) in the private sector under the name 
“Tiryaki LIDAŞ” by completing our investments.

Tiryaki LIDAŞ aims to ensure the security of products, to main-
tain their quality, to improve their trade, to facilitate their trade 
through bills of product and to spread this system all around Tur-
key within the framework of licensed warehousing law. Our ef-
forts, particularly our efforts to increase the capacity will continue 
in the following periods. Moreover, we are trying to both support 
and set an example for the other private sector companies that 
want to be part of this system. However enterprises, which want 
to invest in the licensed warehousing, need to see this system as 
a long term investment, not short. They should know that the re-
turn of this system will not be seen in short term. 

Can you provide information about the regions your ware-
houses are located and your storage capacity as Tiryaki LIDAŞ? 
We obtained warehousing license for 3 facilities with a total ca-
pacity of 108 thousand tons in Bandırma, Çorum and Mersin. In 
the following period, our warehouses in Gaziantep, Mardin and 
Trabzon will began operations, too.  

Besides us, there is a public TMO-TOBB LIDAŞ founded as a part-
nership of TMO-TOBB with a capacity of 40 thousand tons. In oth-
er words, we, as Tiryaki LIDAŞ, are feeling the right proud of being 
the first and only LIDAŞ in the private sector. However it would 
be wrong to expect anything from the licensed warehousing sys-
tem in the short term. As all of its projects, licensed warehousing 
project of Tiryaki is also a long term project. In order to reach the 
point we aim with this project, we made a 5-year plan. Our pri-
mary goal is to achieve a storage capacity of 500 thousand tons 
at the first stage. 
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ulaşmak için kendimize 5 yıllık bir plan oluşturduk. Öncelikli he-
defimiz ilk etapta 500 bin ton depolama kapasitesine ulaşmak. 
Daha sonraki süreçte de, uzun yıllar içerisinde Türkiye’nin birçok 
bölgesine depolama tesisleri kurarak kapasitemizi çok daha bü-
yük tonajlara yükseltmek. 

Peki lisanslı depoculuğun ülkemize getireceği kazanımlar 
nelerdir? 
Lisanslı depoculuk ülkemiz için gerçekten çok önemli. Lisanslı 
depoculuk yatırımları hem sanayici ve tüccarın çiftçi ile entegras-
yonunu güçlendirecek hem de birçok yeni fırsata yol açacaktır. 
Lisanslı depoculuğun gelişerek ülke genelinde yaygınlaşmasıyla 
birlikte TMO, piyasa düzenleme görevini fiziki ürün alım satımı 
yerine lisanslı depolarca üretilen ürün senedi aracılığıyla daha 
etkin bir şekilde yapabilecek.  Ancak lisanslı depoculuğun etkin 
işleyebilmesi için de öncelikle Ürün İhtisas Borsası’nın kurulması 
ve Elektronik Kayıt Kuruluşu’nun devreye girmesi gerekir. Böylece 
ürün senetleri elektronik ortamda Türkiye’nin her tarafında kolay-
ca alınıp satılabilir.  Tiryaki Agro Gıda olarak lisanslı depoculukla 
ilgili yatırımlarımızın diğer firmalara örnek teşkil edeceğini düşü-
nüyoruz.

Peki mevcut depolarınız için ürün alımlarına başladınız mı?
Evet, şuan ürün kabul etmeye ve ilk özel sektör lisanlarımızı üret-
meye başladık. Hasat döneminde olduğumuz için alımlarmız 
yoğun bir şekilde devam ediyor. Lisanslı depolarımızı gerek üre-
ticilerin ürünleri gerekse kendi ürünlerimiz için tam kapasite kul-
lanıyoruz.  

Size gelen üreticilere ürünleri karşılığında ürün senetleri ve-
riyorsunuz. Üreticiler bu senetleri nasıl kullanıyor? Türkiye’de 
lisanslı depoculuğun işlevselleşmesi için alt yapının yeterli ol-
duğunu düşünüyor musunuz?
Şuanda hükümetimiz bu konuya gerçekten çok ciddi anlamda 
destek vermektedir. Ürün senetlerinin kullanımı için gerekli alt 
yapı henüz tam oturmadı. Daha önce de bahsettiğim gibi Ürün 
İhtisas Borsası’nın kurulması gerekiyor.  Çünkü Türkiye’de ihtisas 
borsası tam gelişmiş değil. Ancak bazı ticaret borsaları, ihtisas 
borsası gibi ürün senetlerini resmileştirebiliyor. Şuanda Ban-
dırma Ticaret Borsası, Çorum Ticaret Borsası, Gaziantep Ticaret 
Borsası ve Polatlı Ticaret Borsası olmak üzere dört borsamız ürün 
senetlerinin alınıp satılma yetkisine haiz durumdadır. 

İstenirse diğer borsalar da bu senetleri alabilirler ama hüküme-
timiz uzun vadede ürün borsasının bir merkeze toplanmasını 
öngörüyor. Biz de Gaziantep Ticaret Borsası olarak buna talip 
olduk. Nasıl ki Şikago Borsası Amerika’da bir merkez konumun-
da ise biz de Gaziantep Ticaret Borsası olarak Türkiye’de ürün 
ihtisas borsasının merkezi olmak için adayız. Konuyla ilgili gö-
rüşmeler devam ediyor. Gelişmeleri önümüzdeki günlerde hep 
birlikte göreceğiz.

Lisanslı depoculuk sisteminin başarıya ulaşması için üreticinin 
de bu konuda bilgili ve bilinçli olması gerekir. Türkiye’deki üre-
ticilerin bu konuda yeterli bilgiye ve bilince sahip olduklarını 
düşünüyor musunuz?
Bu bir süreç ve yaşadıkça, gördükçe öğrenecek insanlar. Ayrıca 

And to increase our capacity to much higher points at the follow-
ing stages by establishing storage facilities in many other regions 
of Turkey over the years. 

So, what would be the benefits of licensed warehousing for 
Turkey? 
Licensed warehousing is really important for Turkey. Licensed 
warehousing investments will both strengthen the integration of 
industrialists and merchants with the farmers, and pave the way 
for many new opportunities. As the licensed warehousing sys-
tem improves and spreads all around Turkey, TMO (Turkish Grain 
Board) will be able to perform its duty to regulate the market 
much more effectively through the use of bills of products gener-
ated by the licensed warehouses instead of physical product pur-
chase and sales. However for licensed warehousing to be effec-
tive, first Specialized Product Exchange shall be established and 
Electronic Registry Agency shall become part of the system so 
that, the products can easily be bought and sold in the electronic 
environment all around Turkey.  As Tiryaki Argo Gıda, we believe 
that our investments regarding licensed warehousing will set an 
example to other companies.

Well, did you begin accepting products to your active ware-
houses?
Yes, we began to accept products and generate our first private sec-
tor bills. Since we are in the harvesting period, we are really busy. 
We are currently using our licensed warehouses at full capacity 
both for our own products and the products of the producers.  

You gave bills of products to the producers in exchange of the 
products placed in your warehouses. How do the producers 
use these bills? Do you think the infrastructure of Turkey is ad-
equate for this licensed warehousing system to work?
At the moment, our government provides significant support to 
this system. The infrastructure required for the use of these bills 
is not fully settled yet. As I mentioned before, a Specialized Prod-
uct Exchange shall be established. Turkey’s specialized exchange 
is not fully developed. However some commodity exchanges can 
make bills of products official just like the specialized exchanges. 
At the moment, Bandırma Commodity Exchange, Çorum Com-
modity Exchange, Gaziantep Commodity Exchange and Polatlı 
Commodity Exchange have the authority to buy and sell bills of 
products. If requested, the other exchanges may also buy these 
bills, however the government wants to centralize these transac-
tions in the long term. As Gaziantep Commodity Exchange, we 
applied for this role. Just like Chicago Stock Exchange serving as a 
center in USA, we, as Gaziantep Commodity Exchange, are a can-
didate to be the center of specialized product exchange of Turkey. 
The negotiations still continue. We will all wait and see.

For the success of the licensed warehousing system, the pro-
ducers must be informed and conscious about this subject. Do 
you think the producers in Turkey have adequate knowledge 
about this subject?
This is a process and the people will learn as they experience. 
Moreover, in the past, it is true that the growers didn’t know what 
licensed warehousing is, but now the ones who are acquainted 
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geçmiş yıllarda evet üreticiler lisanslı depoculuğun ne olduğu-
nu bilmiyorlardı ama bununla tanışan çiftçiler gerçekten mem-
nun. Çünkü bu sistem çiftçiler için bulunmaz bir nimet. Bu nimeti 
onlara yaşatarak anlatmak ise bir süreç işi. En azından bu süreç 
Türkiye’de başladı, geriye dönüşü yok ve hızlı bir şekilde ilerleme 
kaydedecektir.

Peki dünyanın gelişmiş ülkelerinde de bu tarz bir sistem mi var?
Avrupa ve Amerika gibi bütün gelişmiş ülkelerde sistem bu şekil-
dedir. Tokyo ve Şikago gibi dünyadaki önemli ürün borsalarının 
temelinde lisanslı depoculuk sistemi vardır. Bugün lisanslı depo-
culuk sistemi olmadan Şikago borsası olmaz. Yani Lidaş olmadan 
da Türkiye’de emtia borsaları olmaz aslında. Ülkelerin gelişmişliği-
ni emtia borsaları ile ölçersiniz.

Bir de Mersin’de kurulumu devam eden bir depolama ve üre-
tim tesisi projeniz var. Bir çeşit üretim ve depolama üssü de 
diyebiliriz sanırım buna. Bize buradaki yatırımınız hakkında 
da biraz bilgi verir misiniz?
Evet, Mersin’de Ortadoğu’nun en büyük hububat ve bakliyat de-
polama ve üretimini kapsayan entegre tesisini kurduk. Çok mo-
dern bir tesis. Yaklaşık 350 bin tonluk depolama kapasitesine ve 
yaklaşık 3 bin ton/günlük üretim kapasitesine sahip bir tesis. 

Şuanda yatırımımızın yüzde 80’ini tamamlamış durumdayız. Bu 
yılsonu itibariyle de tesisimiz tamamen faaliyete geçmiş olacak.

Mersin’i tercih etme sebebinizi de belirtir misiniz?
Mersin bir liman şehri. Stratejik bir noktada olduğu için özellikle 
yurtdışı ithalat ve ihracat işlemlerinde, buranın lojistik avantajın-
dan faydalanmak istiyoruz. Aslında Türkiye kendi başına bir liman. 
Bulunduğu coğrafi konum itibariyle Ortadoğu’nun merkezinde. 
Ayrıca Türkiye bulunduğu bölgenin en güvenli, en istikrarlı ve 
dünyanın en gelişen ülkelerinden birisi. Bütün bu özellikleriyle 
de Türkiye bulunduğu bölgeler arasında ticarete yön verecek bir 
liman konumunda. 

Biz Tiryaki olarak aslında Türkiye’nin tüm limanlarını kullanıyoruz 
ama Mersin’i kendimize üs olarak seçtik ve yatırımlarımızı birçok 
bölgede olduğu gibi Mersin’de de devam ettiriyoruz.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 67. FİRMASI” 
Sektörünün en büyük kuruluşu olma özelliği taşıyan Tiryaki Agro 
Gıda A.Ş.’nin çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Tiryakioğ-
lu, “Tiryaki Agro Gıda, tedarik zincirini verimli yöneten, tarım ürün-
lerine işleyerek değer katan bir ticaret şirketidir.

1980 yılında Tiryakioğlu ailesi tarafından kurulan şirketimiz, Ga-
ziantep, Trabzon, Mersin, Çorum ve Bandırma illerinde üretim te-
sislerine sahipken 20 ayrı yerde de depolama imkanına sahiptir. 
50’den fazla ürün çeşidi ve 2 milyon tonun üzerinde iş hacmiyle 
80’den fazla ülke ile ticari ilişki içinde bulunan Tiryaki Agro Gıda 
A.Ş., 1.000 kişiye yaklaşan dinamik kadrosuyla ve 1 Milyar Dolar’ı 
aşan cirosu ile Türkiye’nin tarım ürünleri sektöründeki en büyük 
özel şirketi ve Fortune 500 araştırmasına göre; “Türkiye’nin En Bü-
yük 67. Firması’dır” dedi. 

with this system are really pleased, because this system is a gold-
en opportunity for the farmers. And making them realize and un-
derstand this golden opportunity by enabling them to experience 
it is a process. At least this process is initiated in Turkey, there is no 
going back, a rapid improvement is ahead of us.

Is there such a system in the developed countries of the world?
In all developed countries in Europe and America, the system is 
like this one. At the base of the important product exchanges in 
the world like Tokyo and Chicago, there lies this licensed ware-
housing system. Without licensed warehousing system, there 
wouldn’t be a Chicago Exchange. In other words, without LIDAŞ, 
there wouldn’t be any commodity market in Turkey. And you 
measure the development levels of the countries with their com-
modity markets.

And you have a storage and production facility that continues 
to be constructed in Mersin. We can call this a kind of produc-
tion and storage base. Can you briefly inform us about this 
investment?
Yes, we established an integrated facility in Mersin with the high-
est grain and legume storage and production capacity of Mid-
dle East. It is an extremely modern facility. Its storage capacity is 
almost 350 thousand tons and production capacity is almost 3 
thousand tons per day. 
At the moment 80% of the construction is over. As of the end of 
this year, our facility will began to work at full capacity.

What are reasons behind your choice of Mersin?
Mersin is a port city. Since it is located at such a strategic point, 
we wanted to benefit from its logistics advantage in export and 
import operations. Actually, Turkey is a port by itself. Due to its 
geographical location, it is located right at the center of Middle 
East. Moreover Turkey is the most secure, most stable country in 
its region and one of the most rapidly developing countries of the 
world. With all these qualities, Turkey is like a port that can direct 
the trade between the regions. 
As Tiryaki, we use all the ports of Turkey, but we chose Mersin as 
the base and we are continuing our investments in Mersin just like 
in many other regions.

“TURKEY’S 67th LARGEST COMPANY” 
Chairman Tiryakioğlu provided information also about the efforts 
of Tiryaki Argo Gıda A.Ş. as one of the largest companies in the 
sector: “Tiryaki Argo Gıda is a commercial company that efficiently 
manages its supply chain and adds value to agricultural products 
through elaborate processing. Our company that was founded 
back in 1980 by Tiryakioğlu family has production facilities in Ga-
ziantep, Trabzon, Mersin, Çorum and Bandırma besides storage 
opportunities at 20 different points. Tiryaki Agro Gıda A.Ş., which 
has trade relations with more than 80 countries with more than 50 
product varieties and more than 2 million tons business volume, is 
the largest private company of Turkey in the agricultural products 
sector and “Turkey’s Largest 67th Company” according to Fortune 
500 research with its dynamic team composed of almost 1000 
people and turnover over 1 Billion Dollars.” 
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Türkiye’nin son yıllarda dünya kulvarında geliştirdiği ve gerçek-
leştirdiği en önemli projelerinden birisi olan yatırım, Tiryaki Agro 
firması tarafından tamamlanma noktasına gelmiştir. Proje Türki-
ye içinde imaj ve prestij projelerinden birisi durumundadır. Aşa-
ğıda belirtilen özelliklerle, projenin neden dünya genelinde gıda 
sektörü için örnek ve tek proje olduğu açıklanmaya çalışılmıştır.

“son yılların en Önemlİ gıda yatırım projesİ”
“the most ımportant Food ınvestment oF recent years”

prof. dr. Mustafa BayraM
Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Gaziantep University engineering school, Food engineering department

The investment, which is one of the most important global scale 
projects developed and implemented by Turkey in recent years, is 
about to be completed by Tiryaki Agro company. The project has 
become a matter of image and prestige for Turkey.  We tried to 
explain why the project serves as a unique example for the food 
sector worldwide by presenting its features below. 

türkİye’nİn Örnek 
projesİnde teknİk ayrıntılar
technıcal detaıls OF tUrkey’s exeMplary prOject

Lisanslı depoculuk lisansı alan ilk özel sektör kuruluşu olan Tiryaki Agro Gıda A.Ş.’nin Mersin’de gerçekleştirdiği yatırım, Türkiye için 
çok önemli bir yere sahip. Sektördeki firmalara örnek teşkil edecek bu yatırım bünyesinde kurulan 108 bin ton kapasiteli depolama ve 
3 bin ton/gün kapasiteli üretim tesisleri, Ortadoğu bölgesindeki en büyük kompakt tesis. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Mustafa Bayram, merak edilen bu tesisin önemi, özellikleri ve kullanılan teknolojiler gibi konuları 
dergimizin okurları için yazdı.

The investment of Tiryaki Agro Gıda A.Ş - the first private sector corporation to receive storage licence, is of utmost importance for 
Turkey.  This investment, presenting a role model for other companies in the sector, encompasses storage and production facilities with 
a capacity of 108 and 3 thousand tonnes respectively, which overall constitutes the biggest compact facility in the Middle East region.  
The facility has aroused considerable curiosity among people and Prof. Dr. Mustafa Bayram, a faculty member from Gaziantep University 
Engineering School Food Engineering Department, shared with our readers the significance and features of this facility as well as the 
technologies used in it.  



55

Bu yüzyılın stratejik üretim kolu olarak ön görülen gıda sektö-
rü, dünya genelinde özellikli yeni gıda yatırımları ve gelişmeler-
le farklı bir kulvara girmeye başlamıştır.  Geleneksel sektörlerin 
yanı sıra inovatif gıda ürünleri ve üretim tekniklerinin ortaya çık-
maya başlaması ile birlikte yatırımlarda da farklılaşmalar başla-
mıştır.  Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin yeni etabının 
tam kalbinde yer alan yaklaşık 200.000 metrekarelik yard ve uçu-
rumlarla dolu arazinin, bir sanayi ve üretim merkezine 2 yıl gibi 
çok kısa bir sürede dönüştürülmesi, gerek müteşebbislik gerekse 
mühendislik bazında ülke için önemli bir değer oluşturulmasını 
sağlamıştır.

Gökyüzünden bakıldığı zaman bir uzay üssü görüntüsüne sahip 
olan tesis, Türkiye’nin en stratejik Mersin limanının lojistik üstün-
lüğünü de üzerinde taşımasının yanı sıra, tamamen esnek üretim 
ve lojistik faaliyetleri özelliklerine sahip bir gıda köyü veya diğer 
bir değişle gıda üretim kampüsü niteliğinde. Bu kampüsün te-
mel özelliklerine bakıldığında ise aşağıdaki hususlar ortaya çık-
maktadır;
1- Bölge yaklaşık 200.000 metrekarelik alana kurulmuştur.

2- Bölge hem lojistik üst olarak hem de üretim alanı olarak ta-
sarlanmıştır.

3- Bu bölge şuan bu özelliklerde olan tek gıda depolama ve üre-
tim alanı durumdadır. Dünyadaki kompakt ölçüde, en büyük ka-
pasite ve konseptlere sahiptir.

4- Bölgede 5 ayrı ana bölüm bulunmaktadır.  Bölgede bu bağ-
lamda, aynı alanda 250.000 metreküp dikey silolama/depolama 
tesisi yer almaktadır. Yine bölgede 40.000 metrekarelik ham-
madde yatay depolamanın yanı sıra, tasarımları tamamlanmış 
40.000 metrekarelik de fabrika ürünlerinin depolanacağı depo-
lar mevcut durumdadır.  Bununla birlikte, aynı bölge içinde kuru-
lacak entegre 6 tane gıda üretim fabrikasının tasarımları tamam-
lanmış, bunlardan 3 tanesinin kurulumuna devam edilmektedir. 
Ve bu tesisler için idari binalar, kalite kontrol, mal alım, sevkiyat, 
lojistik, operasyon, AR-GE ve inovasyon için destek binalar ve bi-
rimler mevcut durumda olacaktır.

5- Bu farklı birimlerin tasarlanması esnasında, dünya üzerindeki 
50’den fazla tesis, proje, fabrika, depolama ve teknoloji incelen-
miş ve analiz edilmiştir.

6- Projenin tamamı için 100’e yakın firma ve yüklenici ile ortak 
çalışmalar yapılmış olacaktır. 

7- Tasarımlar ve proje geliştirme esnasında pek çok disiplinler, 
projenin ilgili kısımlarında görev almıştır. Dünya çapında ve ülke 
bazında konusunda en uzman kişiler projeye dahil olmuştur. 
Özellikle sistem, yer altı, inşaat, gıda, makine, simülasyon, statik, 
mimari, otomasyon, proses kontrol, fabrika, üretim, gıda güven-
liği, elektrik, enerji, çevre, elektronik, geri dönüşüm, kalite kont-
rol, zemin, iş ve işçi güvenliği konularında farklı disiplinlerden 
oldukça önemli uzmanlar projede yer almıştır. 

8- Bölgede yeni Ar-Ge çalışmalarından elde edilen yeni yatırım-
lar için özel bölgeler oluşturulmuştur. 

Silo bölgesi projesinin ana hatlarının özellikleri ise:
- Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye’nin tek bir alandaki en büyük ka-
pasitesine sahiptir. Bu özelliği ile tektir. Halen, TMO’nun dahil, tek 

The food sector, deemed as the strategic production branch of the 
century has adopted a different path across the world with new 
food investments and developments in particular. Investments 
have become more diverse with innovative food products and 
production techniques being developed alongside the traditional 
sectors.  In the heart of Mersin-Tarsus Organised Industrial Zone’s 
new leg, an area of approximately 200.000 square metres, full off 
yards and cliffs was transformed into an industry and production 
centre in just 2 years. This created a very crucial value for the coun-
try both in terms of entrepreneurship and in terms of engineering.  
When viewed from above the facility looks like a space base. 

Furthermore, it features as a food village with fully flexible pro-
duction and logistics operations, drawing on the logistic advan-
tage of the Mersin international port, which is the most strategic 
port in Turkey. In other words, the facility is like a food production 
campus. When the main features of this campus are analysed, the 
following points stand out:
1- The zone is built on an area of 200 thousand square metres.

2- The zone is designed both as a logistic base and as a produc-
tion site. 

3- The zone is the only food storage and production site with such 
properties.  As a compact facility, it has the largest capacity and 
biggest concepts.

4- There are 5 separate main divisions in the zone.  In this context, 
the zone contains a 250 thousand cubic metre vertical silage/stor-
age facility in a single site. Furthermore, raw material stores are 
available with an area of 40 thousand square metres as well as 
warehouses for factory products whose designs have been com-
pleted, again totalling an area of 40 thousand square metres. In 
addition, designs of 6 integrated food production factories to be 
established in the zone have been completed with three of them 
being currently installed.  The facilities will also have administra-
tive buildings as well as auxiliary buildings and units for quality 
control, sales, shipping, logistics, operations, R&D and innovation.

5- During the designing stage of these different units, more than 
50 facilities, projects, factories, storage and technology were ex-
amined and analysed. 

6- Joint efforts will have been undertaken with around 100 com-
panies and contractors for the entire project. 

7- At the design and project development stages, many disci-
plines assumed roles in other parts of the project.  Experts across 
the country and the world were involved in the project. Promi-
nent experts from various disciplines participated in the projects 
especially in the fields of systems, underground, construction, 
food, machinery, simulation, statistics, architecture, process con-
trol, automation, production, food safety, electricity, energy, envi-
ronment, electronics, recycling, quality control, soil, workers and 
worker safety.   

8- Special zones have been created for new investments resulting 
from new R&D work.  

Outlines of the silage zone project:
- It has the largest single-site capacity in Europe, Middle East and 
Turkey. It is unique in this respect. There is still no storage site with 
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bir nokta da toplanmış bu kadar yüksek kapasiteli bir depolama 
alanı bulunmamaktadır. Bu bağlamda, kamu dışında özel sektö-
rün önemli bir başarısıdır.

- Piyasadaki mevcut silolara göre sorunsuz servis hizmet süresi 
1.5 kat daha fazladır. Bu bağlamda 30-35 yıllık galvaniz dayanım 
kalitesine sahiptir ki, Mersin gibi sıcak ve nemli bir bölge için ol-
dukça uzun bir servis süresidir. 

- Yıllık 10 defa dolum-boşalım özelliğine göre tasarlanmıştır.

- Günlük 1.000 tır/kamyon/konteyner dolum-boşaltım trafiğine 
göre simülasyon yapılmış ve sistem buna göre tasarlanmıştır.

- Oldukça ileri ve en yüksek kalitede otomasyon ve proses kont-
rol sistemine sahiptir.

- Lisanslı depoculuk, antrepo gibi farklı fonksiyonlara uygun ola-
rak üretilmiştir.

- Benzeri silolara göre 1.6 kat daha fazla dayanım statiği sağlayan 
saç ve stefnerslara sahiptir.

- Dolum ve boşaltım için dünyadaki en özellikli konveyör ve ela-
vatör sistemlerine sahiptir. Özel tasarım kaplama ve malzemeler 
kullanılarak dolum kapasitesinde 300 t/saat’lik yüksek bir kapa-
site elde edilmiştir.

- Sistem esnek ve ölçülebilir mantıkla hazırlanmıştır.

- Sistemin tasarım aşamasında 20’ye yakın yurtdışındaki tesis ve 
proje incelenmiştir.

- Kullanım şekli ile tam bir lojistik üst haline gelmiştir.

- Sistem kara ve demiryolu lojistik operasyonlarına göre dizayn 
edilmiştir.

- Gıda ve ürün güvenliği bazında önemli kritik noktalarda, kont-
rol mekanizmalarına sahiptir.

- Alt yapı olarak, bölgenin en büyük galerine ve alt tünellerine 
sahiptir.

- Sistem depolamanın yanı sıra, üretim özelliklerine de haiz ola-
rak üretilmiştir. Bu bağlamda, tesiste özellikli üretim yapma im-
kanı vardır.

such large capacity accumulated in a single spot, not even in the 
hands of Soil Products Office.  In this regard, it is a huge accom-
plishment on the part of the non-public sector. 

- Trouble-free service period is 1.5 times longer in comparison to 
that of current silages in the market. In this sense, it has a galva-
nized strength of 30-35 years, which is quite a long period for such 
a hot and humid region as Mersin.  

- It has been designed such that it can be loaded and unloaded 
ten times a year.

- Simulations have been conducted according to a daily loading/
unloading traffic of 1000 trailers/trucks/containers and the sys-
tem has been designed accordingly. 

- It has a considerably advanced and high quality automation and 
process control system.

- It has been established to serve various functions such as li-
censed storage and warehousing.

- It has sheets and stiffeners providing 1.6 times more strength 
statics when compared to similar buildings. 

- It has the most qualified conveyor and elevator systems in the 
world available for loading and unloading.  A high loading capac-
ity of 300 tons/hour has been achieved thanks to special design 
coating and materials.

- The system has been set up with a flexible and measureable 
logic.

- Around 20 foreign facilities and projects were examined at the 
design stage of the system.

- It became a logistics base in terms of usage.

- It has been designed in accordance with road and railway logis-
tics operations.

- It has control mechanisms at critical points in terms of food and 
product safety.

- As for its infrastructure, it has the largest galleries and tunnels in 
the zone. 

- It has been created with the ability of production alongside sys-
tem storage. Thus, the facility provides opportunity for qualified 
production.
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Cavit Uğur: “Tahıl ve unun taşımacılığının sorunsuz bir şekilde 
yapılabilmesi profesyonel bir hizmet sunulması ile mümkün 
olmaktadır.  Bu nedenle tahıl ve un ithalatı veya ihracatı yapan 
kuruluşlar, çalışacakları lojistik firmasını seçerken öncelikle 
o firmanın tahıl lojistiğindeki tecrübe ve deneyimlerine 
bakmalıdırlar.”

Cavit Uğur: “Carrying out grain and flour transportation works 
smoothly is made possible through providing professional 
service. Consequently, the organizations which are engaged 
in grain and flour exportation or importation should primarily 
consider the logistics knowledge and experience of the company 
they work with.”

TAHIL VE UN LOJİSTİĞİNDE 
ÖNCELİK TECRÜBE VE DENEYİM

knOwledGe and

experıence ın

and FlOUr

lOGıstıcs Graın

ın graın
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Her yıl dünya ticaretine konu olan 260-270 milyon ton tahılın, 
uluslararası lojistiği pek çok açıdan önemli bir konu. Çünkü hem 
üretimden sonra tahıl ve unda en ciddi kayıplar bu aşamada ve-
rilmekte hem de bu aşamada yaşanan sıkıntılar uluslararası tica-
reti zorlaştırmakta ve ticaret yapan firmaları maddi olarak sıkıntıya 
sokmaktadır. Tüm bu kayıpların ve sorunların minimum düzeyde 
olması için tahıl ve un lojistiğinin doğru ve uygun şartlarda yapıl-
ması gerekmektedir. Bu durum, lojistiği, sektör için son derece 
önemli bir konu haline getirmektedir. 

“Etkin lojistik yapısının uluslararası ticareti kolaylaştırıcı ve can-
landırıcı itici bir güç olduğunu ve rekabet avantajı sağlayabilmek 
için üzerinde önemle durulması gerektiğini söyleyebiliriz.” diyen 
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği 
(UTİKAD) Genel Müdürü Cavit UĞUR, konuyla ilgili sorularımızı 
yanıtladı.

Sayın Uğur, öncelikle bize lojistik konusunda biraz bilgi verir 
misiniz? Lojistik nedir ve neden önemlidir?
Lojistik kelimesinin günümüzdeki en geçerli tanımı Lojistik Yöne-
tim Konseyi (Council of Logistics Management) tarafından yapıl-
mıştır. Bu tanıma göre lojistik; müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere ürünlerin üretildiği veya kaynaklandığı noktadan son kulla-
nımının bulunduğu tüketim noktasına kadar olan tedarik zinciri 
içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının, etkin 
ve verimli bir şekilde iki yöne doğru hareketinin ve depolanması-
nın planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir. 

Lojistiğin tanımı aynı zamanda ülkeler için lojistiğin neden bu ka-
dar önemli olduğunu da bizlere göstermektedir. Dünya üzerinde 
mal ve hizmet hareketi her geçen gün artmakta ve bu hareket-
liliğin başından sonuna dek tüm süreci içeren lojistik faaliyetler 
giderek daha önemli hale gelmektedir. Lojistik faaliyetlerin doğru 
zamanda ve doğru şekilde kurgulanması maliyetlerin ciddi ölçüde 
azalmasına olanak sağlamaktadır. 

Gelişmiş ülkelerin lojistik modellerine baktığımızda bunların son 
derece doğru kurgulanmış olduklarını görmekteyiz. Kısaca, etkin 
lojistik yapısının uluslararası ticareti kolaylaştırıcı ve canlandırıcı 
itici bir güç olduğunu ve rekabet avantajı sağlayabilmek için üze-
rinde önemle durulması gerektiğini söyleyebiliriz.

Her yıl dünya ticaretine konu olan toplam tahıl miktarı 260-270 
milyon tondur. Bu miktardaki tahılın uluslararası taşımacılığın-
da, günümüzde en yaygın olarak kullanılan yol nedir? Bu yolun 
tercih edilmesinin nedenleri nelerdir?
Tahılın taşımacılığında farklı taşıma türleri kullanılabilir. Ancak en 
çok kullanılan taşıma türü dökme olarak denizyolu veya karayolu 
taşımacılığıdır. Dökme yük denizyolu taşımacılığının daha yaygın 
kullanılmasının en önemli nedeni büyük miktarların bir seferde 
taşınabilmesidir. 

Ayrıca önümüzdeki yıllarda konteynerle tahıl taşımacılığı daha 
fazla kullanılan bir yöntem olacaktır. Çünkü konteyner taşımacı-
lığı, düşük tonajlara sahip küçük partilerin dahi uygun maliyet-
lerle ve daha hızlı şekilde fabrikalara ulaştırılabilmesine olanak 
vermektedir. 

The logistic activities of 260-270 million tons of grain which are 
the subject matter of world trade every year is a significant mat-
ter since the severest grain and flour losses are suffered at this 
stage and the trials and tribulations experienced thereof rarifies 
international trade by making the trading companies financially 
embarrassed.

Grain and flour logistics are required to be carried out under 
suitable and proper conditions to minimize the said losses and 
problems. Accordingly, logistics have an important role in the 
sector.

Cavit Uğur, the General Manager of International Freight For-
warders Association (UTİKAD) “We can say that effective logistics 
structure is an incentive which facilitates and boosts trade and 
requires attention to provide competitive advantage.” said Cavit 
Uğur, the General Manager of International Freight Forwarders 
Association (UTİKAD) and answered our questions.

First of all, could you please enlighten us about logistics, Mr. 
Uğur? What is logistics and why is it important?
The most commonly used and valid definition of the term “Lo-
gistics” has been determined by the Council of Logistics Man-
agement. According to this definition, logistics is the process of 
planning, implementing, and controlling the efficient, effective 
flow and storage of goods, services, and related information 
from point of origin to point of consumption for the purpose of 
conforming to customer requirements.”

The definition of logistics also shows us the reason why it is so 
significant for countries. Goods and services movement in the 
world increase day by day and the logistic activities which cover 
the whole process of this movement gradually becomes more 
important. 

The correct and timely planning of the logistic activities provide 
a serious cost reduction. When we consider the logistics models 
of the industrial countries, we recognize that these are quite cor-
rectly planned. Briefly, we can say that effective logistics struc-
ture is an incentive which facilitates and boosts trade and re-
quires attention to provide competitive advantage.

The total amount of grain handled in the world trade every 
year is 260-270 million tonnes. What is the most commonly 
preferred way of internationally forwarding the said amount 
of grain? What are the reasons of such preference?
Various ways of transportation can be preferred for grain for-
warding. However, the most commonly used means of forward-
ing is bulk transportation via conveyance by Landor maritime 
transportation. 

The fact that bulk maritime transportation is more generally 
used is that it is possible to carry vast amounts at once. Moreo-
ver, grain transportation via containers shall become a more fa-
vored method in the following years since containerization ena-
bles small lot consignments with small tonnage to be delivered 
to the factories at relevant costs and faster.  
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Tahıl ve unda en ciddi kayıplar taşıma ve depolama sırasında 
verilmektedir. Bu kayıpların minimum düzeyde olması için tahıl 
ve un naklinde kullanılan araçların ve taşıma esnasındaki depo-
lama koşullarının hangi özelliklere sahip olması gerekir? 
Tahıl taşımacılığı yaparken kullanılan taşıma türü ister denizyolu, 
ister karayolu isterse de demiryolu olsun dikkat edilmesi gereken 
en önemli nokta taşıma araçlarının içinin temiz, ürünü dış etken-
lerden ve yabancı madde bulaşmalarından koruyabilecek şekilde 
sızdırmaz olmasıdır. Bunun için araçlar sürekli kontrol edilmeli ve 
gerekli ilaçlamalar yapılmalıdır.

Tahılın sağlıklı bir şekilde taşınması ve depolanması; yeterli ko-
şulları sağlayan, her türlü kirden ve tozdan arındırılmış temiz bir 
ortamda, su ile temas etmeyecek, üzerine naylon örtülerek terle-
meyecek, küflenmeyecek, ortamda bakteri üretmeyecek şekilde 
yapılması ile mümkün olmaktadır. 

Tahıl ve un ithalatı veya ihracatı yapan kuruluşların, lojistik 
konusunda nasıl bir çalışma yapması, bu konuda kimlerle ça-
lışması ya da çalışacağı lojistik şirketini seçerken nelere dikkat 
etmesi gerekir?
Tahıl ve unun taşımacılığının sorunsuz bir şekilde yapılabilme-
si profesyonel bir hizmet sunulması ile mümkün olmaktadır. Bu 
nedenle tahıl ve un ithalatı veya ihracatı yapan kuruluşlar, çalışa-
cakları lojistik firmasını seçerken öncelikle o firmanın tahıl lojisti-
ğindeki tecrübe ve deneyimlerine bakmalıdırlar. Bunun dışında 
firmanın depolama kapasitesi ve sahip olduğu araçların özellikleri 
de göz önünde bulundurulmalıdır.

Ayrıca hizmet alınacak firmanın taşımacılıkla ilgili gerekli yetki bel-
gelerine sahip olmasına ve taşıyıcının kendi sorumluluk sigortası 
olmasına da dikkat edilmelidir.

Tahıl ve un ithalatı veya ihracatı yapan kuruluşların, lojistik ko-
nusunda özellikle bilmesi gereken başka konular var mı?
Tahıl ve un ithalatı veya ihracatı yapan kuruluşlar, taşınacak ve 
depolanacak mallarını mutlaka sigortalatmalıdır. Bu, taşıma sı-
rasında ortaya çıkabilecek hasar veya ziyanlara karşı firmayı ko-
ruyacaktır. Ayrıca firmaların taşımadan önce ve taşıma sırasında 
ilgili tüm belgelerin tam ve doğru olup olmadığını kontrol et-
mesi, sonradan belgelerle herhangi bir sorun yaşanmamasını 
sağlayacaktır.

Türkiye uluslararası lojistik konusunda hangi noktada? Özel-
likle de un ve buğday gibi özel ürünlerin depolanması ve lojis-
tik sürecindeki tüm dinamiklerin takip edilmesi konusunda…
Türkiye, jeopolitik konumunun verdiği avantajları lojistik projeler 
ve altyapı yatırımları ile perçinleyerek uluslararası arenada rekabet 
gücünü artırmaktadır. Bu durum diğer tüm sektörlerde olduğu 
gibi tahıl ticaretine de oldukça olumlu yansıtmaktadır. 

Rusya başta olmak üzere Karadeniz kıyısındaki ülkelerin tahıl üre-
tim düzeylerinin oldukça yüksek olması ve üretilen bu ürünlerin 
dünya pazarına çıkışının tek yolunun Türkiye olması, bizim için çok 
büyük bir avantaj yaratmaktadır. Ülkemizde transit ticarete uygun 
depolama alanları ve kapasitelerinin yaratılması, bu trafiği olumlu 
yönde etkileyecektir.  

The severest losses regarding grain and flour are suffered dur-
ing forwarding and storage process. What type of vehicles and 
storage conditions are required to minimize these losses re-
garding grain and flour transportation?
The transportation vehicle’s trailers must be clean and perme-
able to protect the products from extrinsic parameters and con-
tamination via foreign matters.  For this purpose, the vehicle 
should be examined at all times and the required disinfectants 
should be applied to the said. 

The hygienically transportation and storage of grain is made 
available by providing a dust and dirt-free clean environment 
where the products are not subject to water contact and tran-
spiration, or molding and bacterial reproduction.

What type of studies and researches should the corporations 
which are engaged in grain and flour import-export do and 
what are the criteria and key elements that constitute a basis 
for electing the logistic companies to work with?
The smooth transportation of grain and flour is available by of-
fering professional services. Therefore, the corporations which are 
engaged in grain and flour import-export business should primar-
ily check, while selecting, the current knowledge and experiences 
of the grain logistics firm which they are planning to work with. 
Additionally, the storage capacity and the features of the vehicles 
of the said firm should be taken into consideration as well.

Moreover, it is essential to show regard to whether the firm to 
provide transportation services holds the required certificate of 
authority and liabilities insurance thereof

Are there any other issues that the corporations engaged in 
grain and flour import-export business should know about lo-
gistics in particular?
The corporations which are engaged in grain and flour import-
export business must absolutely have the goods to be trans-
ported and stored insured. By this way, the damages which may 
occur during transportation can be covered. 

Besides, checking whether all the relevant documentation are 
complete and accurate before and during the transportation 
stage prevents the related firms to experience documentation 
problems later on.

Where does Turkey stand in international logistics, particular-
ly in respect of storing special products such as flour and grain 
and following all the dynamics of logistics process?
Turkey reinforces the advantages of its geopolitical position 
and competitiveness in the international arena by undertaking 
logistics projects and infrastructural investments. This has posi-
tive effects on both grain trading and other sectors.   The fact 
that primarily Russia and other countries located at the blacksea 
coasts have a high level of grain production and that the only 
transportation route of the products of the said countries is 
through Turkey offers us a great advantage. Creating storage ar-
eas and capacities suitable for transit trade in our country would 
positively effect this transportation traffic. 
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UTİKAD olarak lojistikle ilgili soruları ve talepleri olanlara fir-
malara nasıl bir destek sağlıyorsunuz?
Üyelerimiz tarafından derneğimize ulaştırılan her sorun ve ta-
lep, uzman bir kadro tarafından değerlendirilmekte ve çözüm 
yöntemleri geliştirilerek üyelere destek olunmaktadır. Bunun 
için ilgili mevzuatlar taranmakta ve gerekli görülen hallerde ko-
nuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilmektedir. Ayrıca 
üyelerimiz ihtiyaç duydukları sektörel konularda bizlerden bilgi 
alabilmektedir.

1986 yılında kurulan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri Derneği (UTİKAD); lojistik sektörünün en önemli si-
vil toplum kuruluşlarından birisi olarak Türkiye’de ve uluslararası 
alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılığı ile lojis-
tik hizmetler üreten firmaları aynı çatı altında toplamaktadır. 

UTİKAD, üyelerine verdiği hizmetlerin yanı sıra, lojistik sek-
törünün dünya çapındaki en büyük sivil toplum kuruluşu 
olan Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri 
Federasyonu’nun (FIATA) Türkiye temsilciliğini üstlenmiş ve 
ülkemizi FIATA Yönetim Kurulu’nda temsil etmektedir. Ayrıca 
Avrupa Taşıma İşleri Organizatörleri, Taşımacılık, Lojistik ve 
Gümrükleme Hizmetleri Derneği (CLECAT) gözlemci üyesi ve 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Lojistik Sağlayıcıları Dernekleri Fe-
derasyonu (ECOLPAF) kurucu üyesidir.

How do you support the countries which face logistic prob-
lems and have demands thereof as UTİKAD?
Each problem and request submitted to our association by our 
members are assessed by an expert staff and solution methods 
are developed to support our members, accordingly.  The rel-
evant regulations are browsed and we contact the related agency 
and institutes if appropriate. Besides, our members may consult 
us with the sectoral issues and acquire the required information 
from us. 

As one of the paramount civil society organizations of the lo-
gistics sector, International Freight Forwarders Association 
(UTİKAD) assembles the companies which render services in 
land air, maritime, railway and combined transportation in Tur-
key and in the international arena under the same roof. UTİKAD, 
in additional to the services it provides to its members, also as-
sumed the Turkey representation of the International Federa-
tion Of Freight Forwarders Associations (FIATA) to represent our 
country at the FIATA Board, which is the world’s biggest civil so-
ciety association of the logistic sector. 

Moreover, UTİKAD is an observer member of the European Voice 
of Freight Logistics and Customs Services (CLECAT) and the 
founding member of the ECO Logistics Providers Associations 
Federation (ECOLPAF). 
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Yıllardır uğruna mücadele edilen alın terinin, hayatın devamlılı-
ğının bir simgesi, her gün sofralarımızı süsleyen, onsuz yapama-
dığımız ekmek... Ve yaşamımızda çok büyük öneme sahip ekme-
ğin hammaddesi un... 

İşte bu mücadeleyi teknolojisi ile yoğuran, her gününü bir sonra-
kine sürekli bir gelişim ve değişim içerisinde bağlayan ülkemizin 
üreten güçlerinden Alaybeyi Unları, markalaşma sürecini yeni 
ürünleriyle devam ettiriyor.

Bugün kendi sektöründe Türkiye’nin önde gelen kuruluşları ara-
sında yer alan Alaybeyi Unları, 1988 yılında Konya’da üretime 
başladı.  Günlük 350 ton Özel amaçlı buğday unu ve 100 ton 
hazır ekmek miksi üretim kapasitesine sahip olan Alaybeyi, gü-
nümüzün en son teknolojisi ile donatılmış depolama ve üretim 
tesisleri ile faaliyetine devam ediyor.

Bread – it is the symbol of the elbow grease fought for long years 
and symbol of survival adorning our tables; it is something we 
cannot do without... And flour is the raw material of bread, which 
is so dear to us… 

Alaybeyi Flours is a producing power of our country, working this 
struggle with technology and spending every day in continuous 
development and change. Now it carries on its branding process 
with its new products.

Alaybeyi Flours started its production activities in Konya in 1988 
and is now among the leading companies in the sector.   Alaybeyi 
has a daily production capacity of 350 tonnes of special purpose 
wheat flour and 100 tonnes of ready-made bread mix and it con-
ducts it activities in its storage and production facilities equipped 
with cutting edge technology.

alayBeyİ’nde 
markalaşma sürecİ

devam edİyor

B r a n d ı n G  p r O c e s s  ı n 
a l a y B e y ı  ı s  U n d e r  w a y 
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Un sektörünün 
güçlü firmalarından 
Alaybeyi, ürettiği 
yeni ürünlerle 
markalaşma 
sürecine hızla 
devam ediyor. 

Alaybeyi, one 
of the powerful 
companies in 
the flour sector, 
continues its 
branding progress 
at full speed with 
its brand new 
products. 

Ve yaşamımızda çok 
büyük öneme sahip 
ekmeğin hammaddesi un...

And flour is the raw 
material of bread, which is 
so dear to us…  

GELİŞİMİMİZİ YEPYENİ ÜRÜNLERLE 
GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ
Kaliteyi ilke edinen, bilgi ve teknolojiyi glo-
bal seviyede kullanarak ürün yelpazesini 
geliştiren ve 24 yılı geride bırakan Alaybeyi 
Unlarının Yönetim Kurulu üyesi Fatih Alay-
beyi, ürün çeşitleri ve firma hedefleri ile ilgili 
yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Ko-
şulsuz müşteri memnuniyetini kendisine 
ilke edinen ve tüm çalışmalarının temelini 
insan unsuru üzerine kuran firmamız, top-
lam kalite anlayışı çerçevesinde tüm ürünle-
rini en son teknoloji ile el değmeden tüketi-
cileriyle buluşturmaktadır. 

Konya’daki tesisimizde baklavadan böreğe, 
pastadan ekmeğe kadar her türlü unlu ma-
mul üretiminde kullanılmak üzere; Alaybeyi, 
Miksim Ve Alaybeyi Naturel üst markaların 
çatısı altında 22 farklı markada üretim yap-
maktayız. 

%90 kapasite kullanım oranı ve özellikle hij-
yene verdiğimiz önemle, sağlıklı ve Avrupa 
standartlarında bir üretim anlayışıyla çalış-
malarımız sürmektedir. 

Bu gelişimimizi yepyeni ürünlerle gelecek 
döneme taşıyacağız. Alaybeyi olarak sektö-
re getirdiğimiz soluk, bundan sonra da arta-
rak devam edecek.” dedi. 

YENİ EKMEK TEBLİĞİNE UYGUN 
YENİ BİR MARKA: NARİN
Açıklamasında, sektörden büyük ilgi gören 
ve yeni ekmek tebliğine uygun üretilmiş 
Narin markalı una dikkat çeken Alaybeyi, 
açıklamasını şöyle sürdürdü: “Narin ve diğer 
ürünlerimize büyük ilgi gösteren müşterile-
rimize layık olabilmek için çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz. 

Yapılan ar-ge çalışmalarımız kapsamında, 
Alaybeyi markalı ürünlerin tercih edildiği 
tüm bölgelerdeki damak zevklerine uygun 
olarak, kendi laboratuvarlarımızda geliştir-
diğimiz özel lezzetlerle tüketicilerimizle bu-
luşmaya devam edeceğiz. 

Türkiye’nin birçok bölgesine Alaybeyi ka-
litesini taşıyan ve bunun haklı gururunu 
yaşayan firmamız, çalışanlarının eğitim ve 
gelişimini üretimin bir aşaması olarak gör-
mektedir. Bu felsefeden hareketle de başarı-
yı kendi içinde sürekli sorgulayarak daha da 
iyiye ulaşmayı hedeflemektedir.” 

WITH OUR BRAND NEW PRODUCTS 
WE WILL CARRY OUR GROWTH TO 
THE FUTURE
Alaybeyi Flours is guided by quality, using 
knowledge and technology at a global lev-
el to widen its products range and is now 
24-years old. In his statement concerning 
the product range and company goals, Fatih 
Alaybeyi, a member of the executive board, 
stated: ”Our company has adopted uncon-
ditional customer satisfaction as a principle 
and bases its activities on the human factor. 
We offer our products to our customers us-
ing state-of-the-art technology, within the 
framework of total quality and untouched by 
human hands.  

We conduct flour production under 22 dif-
ferent sub-brands covered by Alaybeyi, Mik-
sim and Aleybeyi Naturel brands to use it in 
our facility in Konya for the production of all 
kinds of baked products ranging from bak-
lava to pastry, cake and bread.    

We sustain our activities with 90% capacity 
utilization rate, special emphasis on hygiene 
and a production understanding at Europe-
an standards.   With our brand new products, 
we will carry our progress to the next period. 
We have brought a breath of fresh air to the 
sector and we will continue to do so in the 
future more than ever before. 

A NEW BRAND COMPLIANT TO 
THE NEW COMMUNIQUÉ 
ON  BREAD:  NARİN
Alaybeyli pointed to the Narin flour brand 
which is produced in compliance with the 
new communiqué on bread and has re-
ceived considerable interest from the sector. 
He added: “We continue our efforts to de-
serve the attention shown by our customers 
towards Narin as well as our other products.  

As part of our R&D operations, we will take 
further steps to introduce our specialties pro-
duced in our own laboratories in accordance 
with the tastes of the local people where 
Alaybeyi branded products are preferred.  
Our company, which takes the justified pride 
of bringing Alaybeyi quality to many regions 
of Turkey, regards personnel training and im-
provement as one of the production phases. 
And in the light of this understanding, it aims 
at reaching for the better by continuously 
questioning its success within. 
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ABD’de fiyatlarda görülen büyük dalgalanmalara rağmen Un De-
ğirmenciliği Endüstrisinin, 2012’ye kadarki beş yıl boyunca güçlü 
bir gelir artışı kaydettiği düşünülüyor. IBISWorld endüstri analisti 
Olivia Tang, şunları dile getiriyor: “Örneğin, 2011’deki güçlü küre-
sel hava koşulları, dünya buğday ve pirinç kaynaklarını sınırlandı-
rarak buğday fiyatlarının yüzde 42 artmasına neden oldu.”

Rapora göre; kilit girdilerden birindeki bu fiyat artışı, değirmen-
lerin fiyatlarını artırmasına neden olarak, 2011’de değirmencilik 
gelirlerini yüzde 17,6 artırmıştır. Buna ek olarak her ne kadar in-
sanlar kilo alımı ile ilişkisinden dolayı karbonhidrat açısından zen-
gin ürünleri tüketmekten kaçınsa da 2011 ve 2012 yıllarında tam 
tahılların sağlık açısından avantajlarına dair olumlu medya ilgisi, 
kişi başı un tüketimini teşvik etmiştir. Sonuç olarak 2012’ye kadar-
ki beş yılda, değirmencilik gelirlerinin yıllık yüzde 7,5 oranla 20,9 
milyar Dolar’a yükselmiş olduğu düşünülüyor.

Endüstrideki firmalar, aynı zamanda süreçleri otomatikleştirmek 
için makine kullanımlarını da arttırarak maliyetlerini kısmışlardır. 
Bu eğilim 2012’ye kadarki beş yıllık dönem içinde çalışan sayısı-
nın düşmesine neden olmuştur. Ama Tang’e göre; bazı daha küçük 
oyuncular, maliyet tasarrufu getiren makinelere yatırım yapacak 
sermayeye sahip olmadığı için piyasa dışında kalmak veya daha 
büyük şirketlerle birleşmek zorunda bırakılmıştır. 

ABD un değirmenciliği endüstrisindeki en büyük üç şirket olan 
Archer Daniels Midland Company, Cargill Inc. ve ConAgra Foods 
Inc., endüstrinin gelirlerinin yaklaşık yarısını üretiyor. 2012’ye ka-
darki beş yıllık dönemde, işletme sayısının ise yılda yüzde 3,5’lik bir 
düşüşle 218’e düştüğü tahmin edilmektedir. Borçların birleşmesi 
ve daha düşük ücret maliyetleri, kârın 2012’ye kadarki beş yıllık 
dönem içinde genişlemesine yardımcı olmuştur. 2017’ye kadarki 
beş yıllık dönemde de Un Değirmenciliği endüstrisinin büyümeye 
devam etmesi ve kişi başı un tüketiminin sabit kalması bekleni-
yor. Çünkü un ve pirinç ürünleri Amerikan beslenmesinin vazge-
çilmezi olarak görülmektedir. Bunlara ek olarak, buğday fiyatının 
önümüzdeki beş yıl içinde daha az değişken olacağı ön görülüyor.

In spite of the price fluctuations in USA, it is thought that Flour 
Milling Industry has achieved a strong revenue growth within 
the 5 year period until 2012. “For example, drastic global weath-
er conditions in 2011 limited world supplies of wheat and rice, 
creating a 42.0% price increase for wheat.” says IBIS World indus-
try analyst Olivia Tang.

According to the report: This jump in the price of one of the key 
inputs led mills to raise their prices, boosting  milling revenues 
up to 17.6% in 2011. Additionally, although people were wary of 
consuming carbohydrate-rich products due to its link with weight 
gain, positive media attention toward the health benefits of whole 
grains stimulated per capita flour consumption in 2011 and 2012. 
As a result, revenue is anticipated to grow at an annualized rate of 
7.5% to $20.9 billion during the five years to 2012.

 In addition to this, firms cut costs by increasing their use of ma-
chinery to automate processes. This trend has caused the num-
ber of employees to fall during the five years to 2012. However, 
according since some smaller players lacked the capital to invest 
in cost-saving machinery, firms were forced to exit or merge with 
larger companies.

The three largest companies in the Flour Milling industry in the 
USA; Archer Daniels Midland Company, Cargill Inc. and ConAgra 
Foods Inc., produce about half of the industry’s revenues. It is 
estimated that the number of enterprises were reduced to 218 
with an average annual decrease rate of %3.5 within the 5 year 
period until 2012. 

Consolidation and lower wage costs helped profit expand over 
the five years to 2012. Flour Milling industry is expected to keep 
growing and flour consumption per capita is believed to remain 
stable in the next five year period until 2017. Because flour and 
rice products are considered staples of the American diet. Addi-
tionally, the price of wheat is proposed to be less volatile in the 
next five years.

IBISWorld, “ABD Endüstrisinde Un Değirmenciliği” başlıklı pazar araştırması raporunu açıkladı. Ra-
por, 2017’ye kadar ABD un değirmenciliği endüstrisinin büyümeye devam edeceğine işaret ediyor.
IBIS World has announced its market research report titled “Flour Milling in US Industry”. The 
report indicates that US flour milling industry will keep growing by 2017.

aBd un değİrmencİlİğİ
pazarı  raporu  açıkladı
U s a  F l O U r  M ı l l ı n G  M a r k e t 
r e p O r t  h a s  B e e n  a n n O U n c e d .
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Orta Anadolu Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İh-
racatçıları Birliği Başkanı Turgay Ünlü, yaptığı yazılı açıklamada 
Ocak-Temmuz 2012 dönemi ihracatında Türkiye ortalamasının 
üzerine çıktıklarını belirtti. Ünlü, “Bu dönemde Türkiye genelinde 
yüzde 12,6 oranında artış ile 3.381 milyon dolar ihracat gerçek-
leştirdi. Buna karşılık biz yüzde 29,8’luk artışla 337,2 milyon dolar 
ihracata imza attık.” dedi.

Yılın ilk 7 ayında değirmencilik ürünleri ihracatının yüzde 5,4 ora-
nında azalarak 567,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini bil-
diren Ünlü, değirmencilik ürünleri sektörünün en önemli kalemi 
olan buğday unu ihracatının aynı dönemde miktar bazında yüzde 
7,4 artarak 1 milyon 190 bin tona çıktığını ve değer bazında ise 
yüzde 8,5 azalarak 478,7 milyon dolara gerilediğini belirtti. 

Bu dönemde en fazla ihracatın Irak, Endonezya ve Libya’ya yapıl-
dığını ifade eden Ünlü, buğday ununda Irak’a yönelik ihracatta 
yüzde 0,4 artış olduğunu, buna karşılık Endonezya’ya yönelik ihra-
catta yüzde 4,35, Libya’ya yönelik ihracatta ise yüzde 46,5 oranın-
da düşüş yaşandığını ifade etti.

Turgay Ünlü, the President of Cereals, Pulses, Oil Seeds and Prod-
ucts Exporters Union stated that:” They have exceeded the Turkey 
average in exportation period of January-July, 2012.” In his written 
statement and added:” In this period, exportation corresponding 
to 3.381 million dollars realized throughout Turkey. In return, we 
realized  exportation corresponding to 337,2 million dollars  with 
an increase of %29,8.” 

Ünlü, who stated that the exportation of milling products de-
creased at a rate of %5,4 and fell to the level of 567,6 million 
dollars whereas wheat flour exportation in the same period in-
creased %7,4 and reached up to 1 million 190 thousand tons 
which corresponds to a value decrease of %8,5 equivalent to 
478,7 million dollars.

Ünlü also expressed that the highest exportation in this period 
were made to Iraq, Indonesia and Libya and that there was a %0,4  
increase of wheat export to Iraq in contrast with the %4,5 de-
crease of export to Indonesia and %46,5 to Libya. 

Orta Anadolu’nun hububat ihracatı, yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 
artarak 337,2 milyon dolara ulaştı.
The grain export in Central Anatolia has increased %29,8, reaching at 337,2 million dollars,  in 
the first 7 months of the year compared to the same period of the previous year. 



67



68

Çorum’da faaliyet gösteren Özmeksan Makine, buğday bileşen-
lerinin tek seferde ve elek makinesi kullanılmadan ayrılmasını 
sağlayacak “tam buğday unu makinesi” geliştirdiğini açıkladı.

Türk Patent Enstitüsü’nden patenti alınan ve Crabcut adı verilen 
tam buğday unu makinesi, öğütme sırasında organik maddele-
rin yanarak inorganik hale gelmesini engelleyerek, undaki kül 
oranının insan sağlığını etkilemeyecek düzeyde kalmasını sağ-
layacak. Özmaksan Makine’nin Makine Mühendisi Yasin Özkan, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, Crabcut’ın bir buğday tanesini 
tüm bileşenleriyle birlikte tek seferde öğütme özelliğine sahip 
olduğunu söyledi.

Makinede ayrıca bir tasnifleme veya eleme aracı kullanılmadı-
ğına dikkati çeken Özkan, makinenin taş değirmenlerinin geç-
mişte yaptığı işin aynısını yaptığını belirtti. Taş değirmenini mo-
dernize hale getirdiklerini söyleyen Yasin Özkan, şunları aktardı: 
“Tam buğday unu için yıllardır taş değirmenler kullanılır. Ancak 
taş değirmenler, buğdayın kabuk kısmı olan kepeği tam olarak 
öğütüp mikronize yapıya getiremedikleri için ayrıca bir elemeye 
ihtiyaç duyulur. Ayrıca taş değirmenler sürtünme esnasında unu 
yakar ve kül oranını yükseltir. Ürettiğimiz makine bu sorunu or-
tadan kaldırdı. Unu yakmıyor.” 

Tam buğday unu makinesinin veriminin yüzde 100 olduğunu 
vurgulayan Özkan, şunları aktarıyor: “Taş değirmenlere giren 
üründe randıman yüzde 90-95 iken bu makinede oran yüzde 
100. Makine azami kapasite, asgari enerji sarfiyatı bakımından 
verimli. Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nden 
de anlaşılabileceği gibi tam buğday unu buğdayın kısımları olan 
un, kepek ve rüşeymin bütünüyle öğütülmesi ile yapılmakta. Ge-
liştirdiğimiz makine ile de temizlenen buğday bütünüyle öğütü-
lüp mikronize olarak un haline geliyor.” Makinenin seri üretimine 
başladıklarını belirten Özkan, makineye şehir dışından çok sayı-
da firmadan talep olduğunu sözlerine ekledi.

Özmeksan Makine, headquartered in Çorum, announced the devel-
opment of a “whole wheat flour machine” that will enable milling 
wheat components at once without using a screening machine.

This patented whole wheat flour machine named Crabcut will en-
able the ash amount in the flour to stay at a level that will not be 
harmful for the human health by preventing organic substances 
to turn into inorganic substances by burning during the milling 
process. Yasin Özkan, mechanical engineer at Özmeksan Machine, 
stated to the press that Crabcut has the ability to mill a whole 
wheat kernel at once together with all its components. 

Özkan also attracted attention to the fact that no sorting or 
screening tool is used in the machine and that the machine per-
forms the same task performed by the stone mills in the past. 
Yasin Özkan said that in a way they modernized the stone mills: 
“For whole wheat flours, stone mills were being used for years 
now. However stone mills require an additional screening process 
since they cannot mill and micronize the bran of the wheat fully. 
Moreover, stone mills burn the flour by friction and thus increases 
the ash amount. This new machine we manufactured solves this 
problem. It doesn’t burn the flour.” 

Özkan underlined the fact that the efficiency of the whole wheat 
flour machine is 100 percent: “While the efficiency was around 90-
95 percent in stone mills, this is now 100 percent in this machine. 
This machine is very efficient in respect of maximum capacity and 
minimum energy consumption. As it can be understood from the 
Turkish Food Codex’s Communiqué on Bread and Bread Varie-
ties, whole wheat flour is obtained by milling all components of 
the wheat together: flour, bran and germ. With this machine we 
developed, the cleaned wheat is milled wholly and turned into 
micronized flour.” Özkan said that they started mass production 
and that they received orders from a lot of companies throughout 
Turkey.

Özmeksan Makine, buğday bileşenlerinin elek makinesi kullanılmadan tek seferde ayrılmasını 
sağlayacak “tam buğday unu makinesi” geliştirdiğini duyurdu.
Özmeksan Makine announced the launch of a “whole wheat flour machine” that will enable 
milling wheat components at once without using a screening machine.
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World Wheat and Flour market

DünYa 
Buğday ve un pazarı

Dünyada iyice etkisini gösteren küresel iklim değişikliği, diğer tahıl ürünlerinde olduğu gibi buğday 
üretiminde de endişelere yol açmaya devam ediyor. Başta Amerika olmak üzere Rusya, Ukrayna ve bazı 
Avrupa ülkelerinde, aşırı sıcakların yol açtığı kuraklık, geçtiğimiz aylarda buğday fiyatlarının son yılların 
en yüksek düzeyine ulaşmasına neden oldu. Bu yüzden uluslararası kuruluşlar raporlarında, 2012/13 
sezonuyla ilgili üretimi öngörülerini düşürdü. 
The global climate change, getting increasingly manifest in the world, arouses concerns about wheat 
production as is the case in all other cereal products. Draught observed in the USA, in particular, as well 
as in Russia, Ukraine and some European countries due to high temperature, caused wheat prices to 
reach the highest level of recent years. Therefore, international organisations reported lower forecasts 
concerning the 2012/13 season. 
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Buğday dünyada en çok üretilen ve pek çok ülkenin beslenme, 
ticaret ve ekim nöbeti sistemlerinde vazgeçilmez bir kültür bit-
kisidir. Özellikle insan beslenmesinde alternatifsiz bir bitki olan 
buğdayın ekim alanları ve üretimi, nüfus artışına paralel olarak art-
maktadır. 1802 yılında 1 milyarı aşan dünya nüfusu, 1927 yılında 
yaklaşık 2 milyar olmuş ve 2011 yılında da 7 miyarı aşmıştır. 

Dünya nüfusunun 2020’de 8.5 milyar, 2030’da 9.6 milyar, 2050’de 
ise 12 milyar olacağı tahmin edilmektedir. Nüfus artışına paralel 
olarak artan dünya buğday üretimi de 1960’li yıllarda yaklaşık 222 
milyon ton iken, 2000’li yıllarda 586 milyon tona, 2011 yılında ise 
650 milyon tona ulaşmıştır. Dünyada kişi başına buğday tüketimi-
nin 1960’li yıllarda yaklaşık 70 kg olduğu, günümüzde ise 100 kg/
kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünya ortalama buğ-
day verimi ise son yıllarda 300 kg/da’a kadar yükselmiştir. Bugüne 
kadar dünya buğday üretimindeki artış çoğunlukla ekim alanla-
rındaki artışa bağlıydı ancak önümüzdeki yıllarda buğday üreti-
mindeki artışın, mevcut ekim alanlarındaki artıştan ziyade, birim 
alandan elde edilen veriminin artırılması yoluyla sağlanacağı dü-
şünülmektedir.

DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ 
VE BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC)’nin verilerine göre; 2008/2009 
sezonunda 685 milyon ton olan dünya buğday üretimi, 2009/10 
sezonunda 6 milyon ton düşüşle 679 milyon tona, 2010/11 sezo-
nunda da bir önceki sezona kıyasla 26 milyon ton gibi rekor bir dü-
şüle 653 milyon tona geriledi. 2011/12 sezonunda yeniden artışa 
geçen dünya buğday üretiminin, 43 milyon ton artışla 696 milyon 
tona ulaştığı tahmin ediliyor. 

Ancak bazı bölgelerde yaşanan kuraklık nedeniyle üretimin 2012/13 
sezonunda yeniden düşeceği öngörülüyor. Temmuz ayındaki rapo-
runda 31 milyon tonluk bir düşüş öngören IGC, Ağustos raporun-
da bu oranı 34 milyon tona çıkardı. Buna göre; 2012/13 sezonun-
da dünya buğday üretimi 662 milyon ton civarında gerçekleşecek. 
ABD Tarım Bakanlığı, Dış Tarım Servisi (USDA)’nin dünya buğday 
üretimiyle ilgili verileri de IGC’nin verilerini destekler nitelikte.

Ülkeler bazında bakıldığında dünya buğday ihtiyacının büyük 
bir kısmının Çin, Hindistan, Rusya ve ABD tarafından karşılandı-

As a cultivated plant, wheat has the highest level of production 
in the world and is indispensible for the nutrition, trade and crop 
rotation systems of many countries.  Cultivation area and pro-
duction of wheat increase in parallel with the population growth 
since it has no alternative especially in terms of nutrition. 

The world population was over one billion in 1802, around two 
billion in 1927 and over 7 billion in 2011. According to the esti-
mates, the world population will reach 8.5 billion by 2020, 9.6 
billion by 2030 and 12 billion by 2050. World wheat production 
stood at 222 million tons during 1960s, it reached 586 million tons 
in 2000s and 650 million tons in 2011, paralleling the population 
growth.   World wheat consumption per capita was 70 kg in 1960s 
while it is now estimated to be around 100 kg pro capita.  World 
average wheat yield has reached up to 300 kg/daa in recent years.  
Up until now, increase in the world wheat production depended 
mostly on the increase in cultivation area but it is conjectured 
that in the forthcoming years world wheat production will be in-
creased by enhancing the yield per unit rather than by enlarging 
the cultivation area.

WORLD WHEAT PRODUCTION 
AND MAJOR PRODUCER COUNTRIES
According to the data obtained from the International Grains 
Council (IGC), wheat production standing at 685 million tons in 
the 2008/2009 season receded to 679 million tons by a decrease 
of 6 million tons in the 2009/2010 season and to 653 million tons 
by a record decrease of 26 million tons in comparison to the pre-
vious season.  World wheat production started to rise again in 
the 2011/12 season, estimated to reach 696 million tons by an 
increase of 43 tons. 

However, a decrease in production is foreseen in the 2012/13 sea-
son due to the draught facing certain regions.  IGC increased its 
decrease forecast of 31 million tons in its July report to 34 million 
tons in the August report. Accordingly; world wheat production 
will be at around 662 million tons in the 2012/13 season. World 
wheat production data from the Foreign Agriculture Service US 
Department of Agriculture (USDA) support those of IGC.

Country-based analysis shows that a large part of the world wheat 
production is met by China, India, Russia and the USA. According 
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ğı görülmektedir. USDA verilerine göre; 2011/12 sezonunda 695 
milyon ton civarında olan dünya buğday üretiminin 315 milyon 
tonu (Çin 117,9 milyon ton, Hindistan 86,8 milyon ton, Rusya 
56,2 milyon ton, ABD 54,4 milyon ton) bu 4 ülke tarafından üre-
tilmektedir. Bu 4 ülkeyi 29,5 milyon tonla Avustralya, 25,2 milyon 
tonla Kanada, 24,2 milyon tonla Pakistan, 22,7 milyon tonla Ka-
zakistan, 22,1 milyon tonla Ukrayna ve 18,8 milyon tonla Türki-
ye takip etmektedir. USDA 2012/13 sezonu öngörüsünde, Çin’in 
buğday üretiminde 80 bin tonluk düşüş, Hindistan’ın buğday 
üretiminde 7 milyon tonluk artış, ABD’nin buğday üretiminde 7 
milyon tonluk artış, Rusya’nın buğday üretiminde ise 13 milyon 
tonluk bir düşüş öngörüyor. 

Bölgesel açıdan dünya buğday üretimi incelendiğinde Eski Sov-
yetler Birliği (11) ülkelerinin dışında kalan Doğu ve Güney Asya 
ülkelerinin 2011/12 sezonunda 235 milyon tonluk üretimle ilk sı-
rada yer aldığı görülmektedir. Asya ülkelerini 141 milyon tonluk 
üretimle Avrupa ülkeleri takip etmektedir. Eski Sovyetler Birliği 
(11) ülkeleri 114 milyon tonluk üretimle 3. sırada yer alırken, Ame-
rika kıtası ise 108 milyon tonluk üretimle 4. sırada yer almaktadır. 
Dünya dönem sonu buğday stoklarının ise 2012/13 sezonunda 17 
milyon ton civarında gerileyeceği tahmin ediliyor. Dönem sonu 
stoklarıyla ilgili IGC verileri incelendiğinde; 2010/11 sezonunda 

to USDA data, out of 695 million tons of world wheat production 
in the 2011/12 season, 315 million tons of wheat is produced in 
these four countries (China 117.9 million tons, India 86,8 million 
tons, Russia 56,2 million tons, USA 54,4 million tons). These four 
countries are followed by Australia with 29,5 million tons, Canada 
with 25,2 million tons, Pakistan with 24.2 million tons,  Kazakhstan 
with 22,7 million tons, Ukraine with 22,1 million tons, and Turkey 
with 18.8 million tons. Concerning the wheat production, USDA 
forecasts for the 2012/13 season 80 thousand tons of decrease in 
China, 7 million tons of increase in India, 7 million tons of increase 
in the US and 13 millions tons of decrease in Russia.  

According to a region-based analysis of the world wheat produc-
tion, countries in Eastern and South-eastern Asia, excepting the 
Former Soviet Union countries (11), are placed on the top with a 
production figure of 235 million tons in the 2011/12 season.  Asian 
countries are followed by European countries with a wheat pro-
duction of 141 million tons. Former Soviet Union countries (11) 
take the third place with a production of 114 million tons while 
the American continent ranks fourth. World end-of-season wheat 
stocks, on the other hand, are estimated to recede by 17 million 
tons in the 2012/13 season.  An analysis of IGC data on end-of-



72

193 milyon ton olan dünya buğday stokunun, 2011/12 sezonunda 
4 milyon tonluk artışla 197 milyona ulaştığı görülmektedir. IGC’nin 
2012/13 sezonun için öngördüğü dönem sonu dünya buğday sto-
ku ise 180 milyon tondur. 

IGC; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, 
Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2011/12 sezonu sonunda 70 mil-
yon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu buğ-
day stoklarının 2012/2013 dönemi sonunda, 2011/12’den 16 mil-
yon ton düşük olarak, 54 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini 
beklemektedir. Konsey; başlıca ihracatçıların stoklarında öngörü-
len düşüşe Karadeniz Bölgesinin öncülük ettiğini belirtmiştir.

Ülkeler bazında dönem sonu buğday stoklarına bakıldığında; 
USDA verilerine göre 2011/12 sezonunda 58,4 milyon tonluk stok-
la ilk sırayı Çin alıyor. Çin’i 20,2 milyon tonluk dönem sonu buğday 
stoku ile ABD, 19,9 milyon ton ile Hindistan, 10,4 milyon ton ile 
Rusya, 7,7 milyon ton ile Avustralya, 6,3 milyon tonla Mısır ve 5 
milyon tonla Kanada takip ediyor. 2012/13 sezonuyla ilgili öngö-
rülerde, bu ülkelerin hemen hemen hepsinin dönem sonu stokla-
rında bir düşüş olacağı tahmin ediliyor. 

DÜNYA BUĞDAY TÜKETİMİ 
VE ÜLKELERİN TÜKETİMDEKİ YERİ
Genel tüketim rakamları için IGC’nin verilerine bakıldığında; 
2009/10 sezonunda 653 milyon ton olan dünya buğday tüketimi-
nin, 2010/11 sezonunda 6 milyon tonluk artışla 659 milyon tona 
ulaştığı görülmektedir. 

2011/12 sezonunda da dünya buğday tüketiminin 33 milyon ton-
luk rekor bir artışla 692 milyon tona ulaştığını tahmin eden IGC, 
2012/13 sezonu için de 679 milyon tonluk bir tüketim miktarı ön-
görüsünde bulunuyor. Bu öngörü ise, 13 milyon tonluk bir düşüşe 
işaret ediyor.

Dünya buğday üretiminde en büyük paya sahip olan Çin, aynı za-
manda en büyük buğday tüketicisi konumundadır. USDA verileri-
ne göre;  2011/12 sezonunda Çin, 117,9 milyon tonluk üretimine 
karşılık 120,5 milyon ton tüketim gerçekleştirmektedir. 

Bir diğer önemli üretici olan Hindistan ise 86 milyon tonluk üreti-
mine karşılık 81,5 milyon ton tüketim oranına sahiptir. Bu veriler-
den de anlaşılacağı üzere Çin ve Hindistan üretimlerinin tamamı-
na yakınını kendi iç tüketimleri için kullanmaktadır.

2011/12 sezonunda 56,2 milyon tonluk üretimle ülkeler bazında 
buğday üretiminde üçüncü sırada yer alan Rusya, bu üretimin 38 
milyon tonluk kısmını kendi iç tüketimi için kullanmaktadır. 
54,4 milyon tonluk üretime sahip ABD ise 32,1 milyon tonluk tüke-
tim gerçekleştirmektedir.

2010/11 sezonunda üretimde olduğu gibi tüketimde de ilk sırayı 
alan bu 4 ülkeyi, 23,1 milyon tonluk tüketim miktarı ile Pakistan, 
18,9 milyon tonla Mısır, 18,1 milyon tonla Türkiye, 15,5 milyon 
tonla İran ve 14,9 milyon tonla Ukrayna takip etmektedir. 2012/13 
sezonuyla ilgili öngörüsünde ülkeler için çok büyük tüketim artış-
ları ve düşüşleri öngörmeyen USDA, en büyük düşüşün yaklaşık 

season stocks reveals that the world wheat stock standing at 193 
million tons in the 2010/11 season reached 197 million tons in the 
2012/2013 season by an increase of 4 million tons. The world end-
of-season wheat stocks forecast of IGC for the 2012/13 season is 
180 million tons.  

IGC anticipates the end-of-season wheat stocks of major export-
ers (EU, USA, Argentina, Australia, Canada, Kazakhstan, Russia 
and Ukraine), which according to the estimates stand at 70 mil-
lion tons in the 2011/12 season, to recede to 54 million tons in 
the 2012/13 season by a decrease of 16 million tons.  The Council 
stated that the Black Sea region led the decline in the stocks of 
major exporters. 

When end-of-season wheat stocks are analysed on country basis, 
China ranks first in the 2011/12 season with 58.4 million tons of 
stock, according to the data obtained from the USDA. China is fol-
lowed by the USA, India, Russia, Australia, Egypt and Canada with 
end-of-season wheat stocks of 20.2, 19.9, 10.4, 7.7, 6.3 and 5 mil-
lion tons respectively.  According to the forecasts for the 2012/13 
season, a decrease will be observed in the end-of-season stocks of 
almost all of these countries. 

WORLD WHEAT CONSUMPTION 
AND CONSUMPTION BY COUNTRY
IGC figures on general consumption show that the world wheat 
consumption standing at 653 million tons in the 2009/10 season 
reached 659 million tons in the 2010/11 season by an increase of 
6 millions.  IGC estimates that wheat consumption reached 692 
million tons in the 2011/12 season with a record increase of 33 
million tons and forecasts a consumption level of 679 million tons 
for the 2012/13 season. This forecast indicates a decrease by 13 
million tons. 

China, having the largest share in the world wheat production, 
has at the same time the largest wheat consumption. Accord-
ing to USDA data, China consumed 120.5 tons of wheat in the 
2011/12 season whereas it produced 117.9 million tons.  As an-
other important producer, India has a consumption level of 81.5 
million tons as opposed to 86 million tons of production.  These 
data reveal that China and India use almost their entire produc-
tion for domestic consumption.   

Russia, which ranked third with 56.2 million tons of production in 
the country-based analysis for the 2011/12 season, uses 38 million 
tons of its wheat production for domestic consumption.   
In the US, 32.1 tons of consumption takes place out of 54.4 million 
tons of production.  

These four countries, which ranked at the top in consumption as 
well as in production during the 2010/11 season, are followed by 
Pakistan, Egypt, Turkey, Iran and Ukraine with consumption fig-
ures of 23.1, 18.9, 18.1, 15.5 and 14.9 million tons respectively.   
USDA does not forecast a substantial increase or decrease in the 
consumption of countries for the 2012/13 season and estimates 
the biggest decrease to occur in Canada by approximately 3 mil-
lion tons. 
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3 milyon tonla Kanada’da olacağını tahmin ediyor. Bölgesel açı-
dan dünya buğday tüketimi incelendiğinde; Eski Sovyetler Birliği 
(11) ülkelerinin dışında kalan Doğu, Güney ve Güneydoğu Asya 
ülkelerinin, üretimde olduğu gibi tüketimde de ilk sırada olduğu 
görülmektedir. USDA verilerine göre Asya ülkelerinin 2011/12 se-
zonunda tükettiği buğday miktarı 267 milyon ton civarında.  Asya 
ülkelerini 132 milyon tonluk tüketimle Avrupa ülkeleri takip et-
mektedir.  Eski Sovyetler Birliği (11) ülkeleri 80 milyon tonluk tüke-
timle 3. sırada yer alırken, Amerika kıtası ise üretiminin 76 milyon 
tonluk kısmını tüketerek bölgesel bazda dünya buğday tüketimin-
de 4. sırada yer almaktadır.

DÜNYA BUĞDAY TİCARETİ 
VE BUĞDAY TİCARETİNE YÖN VEREN ÜLKELER
IGC’nin raporuna göre; 2008/09 sezonunda dünya ticaretine konu 
olan buğday miktarı 137 milyon ton. Sonraki sezonlarda düşüş 
gösteren dünya buğday ticaret hacmi, 2009/10 sezonunda 128 
milyon tona, 2010/11 sezonunda ise 126 milyon tona geriledi. 
2011/12 sezonunda ise üretimdeki artışa paralel olarak dünya 
buğday ticareti de artış gösterdi. 2011/12 sezonunda dünya buğ-
day ticaretinin, bir önceki sezona kıyasla 20 milyon tonluk artışla 

When analysed on the basis of region, the world wheat consump-
tion is again greatest in countries of Eastern, Southern and South-
eastern Asia, excepting the Former Soviet Union countries (11), 
as was the case in world wheat production. According to USDA 
data, the quantity of wheat consumed by Asian countries during 
the 2011/12 season adds up to around 267 million tons.  Asian 
countries are followed by European countries with a wheat con-
sumption of 132 million tons.  Former Soviet Union countries 
(11) take the third place with a consumption of 80 million tons 
while the continental America ranks fourth in world region-based 
wheat consumption, consuming 76 million tons of the wheat it 
produced.

WORLD WHEAT TRADE 
AND COUNTRIES SHAPING THE WHEAT TRADE
According to the IGC report, the quantity of wheat traded world-
wide in the 2008/09 season is 137 million tons. World wheat trade 
volume decreased in the subsequent seasons, receding to 128 
million tons in the 2009/10 season and to 126 million tons.  In the 
2011/12 season, on the other hand, the world wheat trade grew in 
parallel with the increase in production.  IGC estimates the world 
wheat trade to reach 146 million tons by an increase of 20 mil-
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146 milyon tona ulaştığını tahmin eden IGC, 2012/13 sezonun için 
13 milyon tonluk bir düşüş öngörüyor. Buna göre yeni sezonda 
dünya buğday ticaretine konu olacak buğday miktarı, 133 milyon 
ton civarında olacak. IGC verileriyle kıyaslandığın birkaç ton farklı-
lık gösteren USDA verilerine göre ise; 2011/12 sezonunda 151 mil-
yon ton olan dünya buğday ve un ihracatının 90 milyon ton gibi 
önemli bir kısmını, 4 ülke gerçekleştirmektedir.  

Dünya buğday ve un ticaretine yön veren ülke konumunda olan 
Amerika, 2011/12 sezonunda dünya buğday ve un ihracatının 
28,1 milyon tonluk kısmını tek başına gerçekleştirdi. 2008/2009 
sezonunda 27,1 milyon ton buğday ve un ihraç eden ABD, son 
dört yılda buğday ve un ihracatındaki en yüksek seviyeye 35,9 mil-
yon ton ihracatla 2010/11 sezonunda ulaştı. Amerika için 2012/13 
sezonu için öngörülen ihraç miktarı ise 32,5 milyon ton.

2011/12 sezonunda 23 milyon ton buğday ve un ihracatı ile 
ABD’nin ardından ikinci sırada yer alan Avustralya, dünya buğ-
day ve un ticaretinin en önemli aktörlerinden bir diğeri. 2008/09 
sezonunda 13 milyon ton buğday ve un ihraç eden Avustralya, 
2010/11 sezonunda 18 milyon ton ihraç rakamına ulaşmıştır. 
Avustralya için 2012/13 sezonunda öngörülen ihracat rakamı ise 
2 milyon tonluk düşüle 21 milyon ton. 

2010/11 sezonunda kuraklık ve beraberindeki üretim düşüşü ne-
deniyle buğday ihracatını durduran ve sadece 3,9 milyon tonluk 
ihracat gerçekleştiren dünya buğday ticaretinin bir diğer önemli 
aktörü Rusya, 2011/12 sezonunda ise 21,6 milyon tonluk bir ih-

lion tons as compared to the previous season and forecasts it to 
decline by 13 million tons in the 2011/12 season.  Accordingly, 
quantity of wheat to be traded worldwide during the new season 
will be around 133 million tons. According to USDA data, which 
differ from the IGC data by a few tons, four countries undertake a 
significant portion (90 million tons) of the world wheat and flour 
export (151 million tons).   

As a country shaping the world wheat and flour trade, the USA 
alone performed 28.1 million tons of the world wheat and flour 
export in the 2011/12 season. The United States reached the 
highest wheat and flour export level of the last four years in the 
2010/11 season with 35.9 million tons, following 27.1 million tons 
of wheat and flour export in the 2008/2009 season.  The forecast 
export quantity of the USA for the 2012/13 season is at 32.5 mil-
lion tons.

Australia is another major actor in the world wheat and flour trade, 
taking the second place following the USA, with a wheat and flour 
export of 23 million tons in the 2011/12 season. Australia, which 
exported 13 million tons of wheat and flour in the 2008/09 sea-
son, reached an export figure of 18 million tons in the 2010/11 
season. Forecast export figure of Australia for the 2012/13 season 
is 21 million tons by a decrease of 2 million tons.  

Being another major actor of the world wheat trade, Russia sus-
pended its wheat export in the 2010/11 season due to draught 
and the ensuing decline in production, exporting only 3.9 million 
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racat gerçekleştirdi. Ancak Rusya için 2012/13 sezonunda öngö-
rülen ihracat rakamı 13,6 milyon ton gibi rekor bir gerilemeye 
işaret ediyor. USDA’nın Ağustos ayı öngörüsüne göre 2012/13 
sezonunda Rusya’nın ihraç edeceği buğday miktarı 8 milyon 
tonda kalacak.

Dünya buğday ve un ihracatında, 2010/11 sezonu verileri bazın-
da Rusya’yı 17,5 milyon ton ile Kanada, 11,9 milyon ton ile Ar-
jantin, 10,5 milyon ton ile Kazakistan, 5,3 milyon ton ile Ukrayna 
ve 3,6 milyon tonla Türkiye takip ediyor.  Ancak tüm bu veriler, 
buğday ve un ihracatının tamamını kapsamaktadır. Tek başına 
un ihracatı dikkate alındığında ülkelerin sıralaması tamamıyla 
değişmektedir. 

Dünya un ticaretinde en etkili iki ülke Kazakistan ve Türkiye’dir. 

tons of wheat while its export figure stood at 21.6 million tons in 
the 2011/12 season. Yet, Russia’s forecast export figure indicates a 
record fall in the 2012/13 season by 13.6 million tons.  According 
to USDA’s August forecasts, the quantity of wheat to be exported 
by Russia will not exceed 8 million tons. 

Based on the world wheat and flour export data of the 201/11 sea-
son, Russia is followed by Canada, Argentina, Kazakhstan, Ukraine 
and Turkey with export figures of 17.5, 11.9, 10.5, 5.3 and 3.6 mil-
lion tons respectively.  However, all of the data given here cover 
the wheat and flour export combined.  If flour export is taken in-
dividually, ranking of the countries changes completely.  The two 
most dominant countries in the world flour trade are Kazakhstan 
and Turkey. Kazakhstan is the leader of worldwide quantity-based 
flour export with an export quantity of 3.5 million tons during the 
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Dünyanın miktar bazında lider un ihracatçısı olan Kazakistan, 
2009–2010 döneminde 3,5 milyon ton ihracat gerçekleştirir-
ken, aynı dönemde dünyanın ikinci büyük un ihracatçısı olan 
Türkiye’nin ihracatı 2,6 milyon tondur. Dünya buğday ithalatında 
ise en büyük pay Mısır’a aittir. 2011/12 sezonunda 151 milyon ton 
olan dünya buğday ithalatının 11,6 milyon tonunu gerçekleştiren 
Mısır’ın, 2012/13 sezonunda da 9,5 milyon tonluk ithalatla ilk sıra-
da yer almaya devam edeceği öngörülüyor. 

USDA verilerine göre; 2011/12 sezonunda dünya buğday ve un 
ithalatında Mısır’ı, 7,2 milyon ton ile AB-27 ülkeleri takip ediyor. 
Ülke bazında ise Mısır’dan sonraki en büyük buğday ithalatçısı 
Brezilya’dır. 2011/12 sezonunda 7 milyon ton ithalat gerçekleş-
tiren Brezilya’nın, 2012/2013 sezonunda da yine 7 milyon tonda 
kalacağı öngörülüyor. 2011/12 sezonunda dünya buğday ve un 
ithalatında Brezilya’yı 6,4 milyon ton ile Endonezya, 6,3 milyon ton 
ile Japonya, 6,2 milyon ton ile Cezayir, 5,1 milyon tonla Güney Kore 
takip etmektedir. Bölgesel açıdan dünya buğday ithalatına bakıl-
dığında, Afrika kıtasının 2011/12 sezonunda 42,2 milyon ton ile 
buğday ithalatındaki en büyük paya sahip olduğu görülmektedir. 

Afrika kıtasındaki ülkelerin, 2012/13 sezonunda ise 37,7 milyon 
tonluk bir buğday ve un ithalatına imza atacakları öngörülüyor. 
2011/12 sezonunda dünya buğday ve un ithalatında Afrika kıta-
sını, 39,9 milyon ton ithalatla Eski Sovyetler Birliği (12) ülkelerinin 
dışında kalan Asya ülkeleri takip ediyor.  Asya ülkelerinin 2012/13 
sezonunda da 37,3 milyon ton buğday ve un ithal edeceği öngö-
rülüyor. 2011/12 sezonunda 24 milyon tonluk buğday ve un itha-
latına imza atan Amerika kıtası ülkelerinin, 2012/13 sezonunda da 
23,1 milyon ton ithalat gerçekleştirecekleri öngörülüyor. 2011/12 
sezonunda 22,7 milyon ton ithalat gerçekleştiren Ortadoğu ülke-
lerinin ise 2012/13 sezonunda 19 milyon ton ithalat gerçekleştire-
ceği öngörülüyor. 

Avrupa ve Eski Sovyetler Birliği ülkeleri ise ithalatta geri planda kal-
maktadır. 2011/12 sezonunda 9,1 milyon ton buğday ve un ithalatı 
gerçekleştiren Avrupa ülkelerinin, 2012/13 sezonunda 7,7 milyon 
ton ithalat gerçekleştireceği; 2011/12 sezonunda 7,5 milyon ton it-
halat gerçekleştiren 12 Eski Sovyetler Birliği ülkesinin de 2012/13 
sezonunda 5,8 milyon ton ithalat gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE’DE BUĞDAY VE UN ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Türkiye’de geçmişten günümüze buğdaydaki gelişmeleri de-
ğerlendirdiğimizde, 1930’lu yıllarda yaklaşık 2.5 milyon ton olan 
buğday üretiminin 1967 yılında 10 milyon tona, 2009 yılında 
20.6 milyon tona, 2011 yılında ise 21.8 milyon tona çıktığı görül-
mektedir. Bu dönemdeki buğday üretim artış oran % 724 olarak 
gerçekleşmiştir. Üretimde meydana gelen bu artışta, belli bir dö-
neme kadar ekim alanlarındaki artışın etkisi olurken, daha son-
raki dönemlerde, yapılan ıslah çalışmaları ve uygun yetiştirme 
teknikleri etkili olmuştur. Nitekim 1930 yılında 2.8 milyon hektar 
olan buğday ekim alanları, 1967 yılında 8 milyon hektara, yani 
2011 yılındaki düzeyine ulaşmıştır. Birim alandan elde edilen ve-
rim ise 1930 yılında 92 kg/da iken, 1967 yılında % 35.9 artışla 
125 kg/da, 2011 yılında ise 269 kg/da olmuştur. 1967’den 2011’e 
kadar ekim alanlarındaki artış % 1.0 olurken, verimdeki artış yak-
laşık % 100’ü geçmiştir. 

2009/10 season while the export quantity of Turkey –world’s sec-
ond biggest flour exporter- was 2.6 million tons during the same 
period.

Egypt has the biggest share of the world wheat import.  Egypt im-
ported 11.6 million tons of wheat out of 151 million tons of world 
wheat import during the 2011/12 season and forecasts suggest 
that it will remain at the top in the 2012/13 season, as well, with 
an import of 9.5 million tons. 

According to USDA data on world wheat and flour import in the 
2011/12 season, Egypt is followed by EU-27 countries with 7.2 mil-
lion tons.  Country-based analysis of wheat import indicates Brazil 
as the second biggest wheat importer after Egypt.   Brazil, which 
carried out an export of 7 million tons in the 2011/12 season, will 
remain at the same level in the 2012/13 season, according to the 
forecasts.  Regarding world wheat and flour import during the 
2011/12 season, Brazil is followed by Indonesia, Japan, Algeria 
and South Korea with import figures of 6.4, 6.3, 6.2 and 5.1 million 
tons respectively.  Region-based analysis of the world wheat im-
port shows that the African continent has the biggest share of the 
world wheat import in the 2011/12 season with an import figure 
of 42.2 million tons.  Forecasts suggest that the countries in the Af-
rican continent will carry out 37.7 million tons of wheat and flour 
import during the 2012/13 season.  In terms of the world wheat 
and flour import in the 2011/12 season, the African continent is 
followed by Asian countries, excepting the former Soviet Union 
countries (12), with an import figure of 39.9 million tons.    

According to the forecasts, Asian countries will import 37.3 million 
tons of wheat and flour in the 2012/13 season. Having reached an 
import figure of 24 million in the 2011/12 season, countries in the 
Americas will import 23.1 million tons during the 2012/13 season, 
according to the forecasts.  

Countries in the Middle East, on the other hand, are estimated to 
import 19 million tons in the 2012/13 season, while their import 
in the 2011/12 season stood at 22.7 million tons. European and 
Former Soviet Union countries are taking a back seat in terms of 
import. It is estimated that European countries, which imported 
9.1 million tons of wheat and flour in the 2011/12 season, will  
import 7.7 million tons during the 2012/13 season, whereas 12 
Former Soviet Union countries, which imported 7.5 million tons 
in the 2011/12 season, will import 5.8 million tons in the 2012/13 
season.

WHEAT AND FLOUR PRODUCTION 
AND CONSUMPTION IN TURKEY
When we analyse Turkey’s historical development in terms of 
wheat, we see that 2.5 million tons of wheat production in 1930s 
reached 10 million tons in 1967, 20.6 million tons in 2009 and 21.8 
million tons in 2011.   The rate of wheat production increase dur-
ing this period is 724%.  Such an increase in production was in-
fluenced by the increase in cultivated areas up to a certain point, 
with soil improvement and proper cultivation techniques becom-
ing more influential at later times.  As a matter of fact, the size of 
wheat cultivation areas was 2.8 acres in 1930, reaching 8 million 
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Türkiye’nin nüfusu 1927 yılında yaklaşık 13.6 milyon iken, 2010 yılı 
itibarıyla 73.7 milyon olmuştur. Buna göre 1930 yılından 2010 yılına 
nüfustaki artış oranı % 442 iken, buğday üretimindeki artış oranının 
%724 olması, genel olarak Türkiye’de buğday talebinin karşılanma-
sı konusunda bu güne kadar ciddi bir darboğazın yaşanmamasını 
sağlamıştır. Ancak ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan un sa-
nayinin kaliteli hammadde sorununa bir an önce çözüm bulunması 
gerekmektedir. Bu bağlamda TMO’nun protein esaslı alım ve çeşit 
guruplarını azaltması kararı, buğdaya dayalı sanayinin ve özellikle 
de kaliteli buğday bulmadaki sorunların ülke içerinden çözümü açı-
sından önemli bir gelişme olarak görülmektedir.

TÜRKİYE UN SANAYİNİN DURUMU
Değirmencilik, Türkiye’deki en eski sektörlerden biri olup, taş de-
ğirmenler ile başlayan öğütme teknolojisindeki gelişmeler, 1950’li 
yıllarda un fabrikası sayısının şehirleşme ile birlikte artmasına, 
1974 yılından sonra ise yüksek bir ivme kazanmasına neden ol-
muştur. 2010 yılı verilerine göre; Türkiye’de yaklaşık 800 adet faal 
un fabrikası bulunmaktadır. Faal olan bu un fabrikalarının kurulu 
buğday kırma kapasitesi yaklaşık 40.000.000 ton/yıl’dır. Buna kar-

acres by 1967, which is the same level in 2011.  On the other hand, 
yield per unit, standing at 92 kg/daa in 1930, reached 125 kg/daa 
in 1967 increasing by 35.9 % and hit 269 kg/daa in 2011. Between 
1967 and 2011, the increase in cultivation areas was 1.0% whereas 
the increase in yield surpassed 100%.  

Population of Turkey was around 13.6 million in 1927, while it 
reached 73.7 million by 2010.  Accordingly, population growth 
between 1930 and 2010 is 442%, while the increase in wheat 
production is 724%, which has on the whole prevented Turkey 
from facing any serious bottlenecks in terms of meeting wheat 
demands. However, Turkey needs to resolve the problem of in-
sufficient quality raw materials for the flour industry, which has 
significant contributions to the country’s economy.  In this con-
text, decision of the Soil Products Office (TMO) to reduce protein-
based purchases and type groups is considered to be an impor-
tant development to bring a domestic solution to the problems 
faced by wheat-based industries, especially in terms of finding 
quality wheat. 

STATE OF THE TURKISH FLOUR INDUSTRY
Milling is one of the oldest sectors in Turkey and developments 
in milling technology starting with stone mill led to an increase 
in the number of flour mills during 1950s alongside urbanisation 
and as of 1974, this process gained considerable momentum. 

According to 2010 data, there are approximately 800 active flour 
mills in Turkey.  These active flour mills have an installed wheat 
crushing capacity of approximately 40 million tons per year.  How-
ever, only 40 % of this capacity is actively utilized. Important fac-
tors to consider while determining the location of a flour mill in 
Turkey are prioritised as follows: proximity to raw material (40 %), 
proximity to market (29%), proximity to infrastructure (23%) Flour 
materials are mostly concentrated in central Anatolia, which is pri-
marily due to the fact that the region has the largest wheat culti-
vation and production areas in Turkey.  Other important factors 
affecting site selection are proximity to market and infrastructure 
conditions of the region.

Total flour production capacity in Turkey is approximately 32.5 
million tons.  On the other hand, actual production is around 14.5 
million tons, including exports.  Current production capacity in 
Turkey is approximately 2.5 times greater than the country’s total 
flour consumption.  Furthermore, the current flour production ca-
pacity of Turkey can meet the global flour trade of approximate-
ly 8-10 million tons, which may change by years, and can even 
produce 9.5 million tons of surplus capacity.  First of all, Turkey 
has a relatively great number of firms active in the flour industry 
when compared to the USA and European countries.  Therefore, 
most mills have to operate with low capacity.  Capacity utilization 
rates are around 90% in the USA and nearly 100% in England.  The 
world average is around 65%. However, this rate is only 40-50%. 

TURKISH WHEAT AND FLOUR TRADE
Turkey’s share in 8-10 million tons of average global flour trade, 
subject to change by years, is around 2 million tons. Turkey ranked 
first in global flour exports in 2005 and in recent years it has main-
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şılık bu kapasitenin yalnızca % 40’lık kısmı faal olarak kullanılmak-
tadır. Türkiye’de kurulan un fabrikalarının kuruluş yeri belirlenirken, 
işletmelerin %40’ı hammaddeye yakınlığı, %29’u pazara yakınlığı 
ve %23’ü de altyapıya yakınlığını ön planda tutmuştur. Genelde un 
fabrikalarının İç Anadolu Bölgesi’nde yoğunlaşmalarının nedenleri-
nin başında, o bölgenin Türkiye’de en fazla buğday ekim ve üretim 
alanına sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Yer seçiminde diğer 
önemli etkenler ise bölgenin pazara yakınlığı ve altyapı durumudur. 
Türkiye’deki toplam un üretim kapasitesi tahminen 32,5 milyon ton-
dur. Fiili üretimi ise ihracat dahil yaklaşık 14,5 milyon tondur. Mev-
cut üretim kapasitesi, Türkiye’deki toplam un tüketiminin yaklaşık 
2,5 katıdır. Ayrıca Türkiye’nin mevcut un üretim kapasitesi, tüm dün-
yada yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 8-10 milyon ton olan 
un ticaretini karşılayabileceği gibi, ortalama 9,5 milyon tonluk ka-
pasite fazlası da oluşturmaktadır. Öncelikle, ABD ve Avrupa ülkeleri 
ile karşılaştırıldığında, Türkiye’deki un sanayisi sektöründe faaliyet 
gösteren firma sayısı oldukça yüksektir. Bu nedenle, pek çok fabrika 
düşük kapasiteyle çalışmak zorunda kalmaktadır. Kapasite kullanım 
oranları ABD’de yüzde 90’lardadır. İngiltere’de yüzde 100’e yaklaş-
maktadır. Dünya ortalaması ise yüzde 65’lerdedir. Türkiye’de ise bu 
oran yüzde 40’leri ancak bulmaktadır. 

TÜRKİYE BUĞDAY VE UN DIŞ TİCARETİ
Türkiye’nin yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 8-10 milyon 
tonluk dünya un ticaretindeki yeri yaklaşık 2 milyon tondur. 2005 
yılında dünya un ihracatında birinci olan Türkiye, son birkaç yıldır 
da Kazakistan’ın hemen ardından ona çok yakın bir miktarla ikinci 
sırada yer almaktadır. Bununla birlikte Türkiye teknolojik üstünlü-
ğü sebebiyle daha kaliteli un ürettiğinden, değer bazında dünya 
un ihracatında birinci konumdadır. 2011 yılının ilk beş ayında da, 
75 ülkeye 679 bin ton un ihraç eden Türkiye, bunun karşılığında 
324,3 milyon dolar gelir elde etmiştir.
Türkiye’de buğdaya dayalı sanayi dikkate alındığında, un yanında 
diğer mamul ya da yarı mamul ürün ihracatının yaklaşık olarak 3.5 
milyon ton buğdaya tekabül ettiği söylenebilir. 

2004 – 2010 yılları arasında Türkiye’nin ihraç pazarları; Orta Doğu, 
Uzak Doğu Asya ve Afrika ülkelerinden oluşmaktadır. 2004 yılında 
itibaren Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı Irak’tır. Türkiye, dün-
yada ihracat şampiyonu olduğu 2005 yılında toplam ihracatının 
% 58’ni Irak’a gerçekleştirmiştir. 2010 yılı dikkate alındığımızda 
Türkiye’nin un ihracatında Irak yine ilk sırada yer almakta ve bu 
ülkeyi Endonezya, Filipinler, Sudan, Küba, Güney Kore, Tayland, 
B.A.E, Madagaskar, Gambiya takip etmektedir.  2009–2010 yılı Tür-
kiye buğday unu ihracatı verilerinde dikkati çeken bir nokta; 2009 
yılında Küba, Gine, Zimbabve ve Rusya’ya un ihracatı yokken; 2010 
yılında Küba’ya 13,2 milyon kg, Gine’ye 1,5 milyon kg, Zimbabve’ye 
0,8 milyon kg ve Rusya Federasyonu’na ise 0,7 milyon kg un ih-
racatı yapılmış olmasıdır. 2011 yılının ilk 5 ayında ise Irak 288 bin 
ton ile ülkemiz ihracatındaki liderliğini korurken, Endonezya (133 
bin ton) ve Filipinler (37 bin ton) ile 2. ve 3. sıradaki yerlerini ko-
rumuşlardır. İleriki dönemlerde dünya un ihracatında Türkiye’nin 
daha etkili olabilmesi için un ihracatında kendi buğdayını kulla-
nabilecek miktarda ve kalitede buğday üretimine ulaşması önem 
arz etmektedir. Bu amaçla TMO’nun proteine dayalı alım sistemine 
geçmesi ve alım gruplarını azaltması çok önemli bir aşama olarak 
görülmektedir.

tained the second place after Kazakhstan.  Nevertheless, Turkey 
is the leader of the world flour export in terms of value, since it 
produces higher quality flour thanks to its technological superior-
ity. In the first five months of 2011, Turkey imported 679 thousand 
tons of flour to 75 countries, which generated an income of 324.3 
million dollars. 
If the wheat-based industry in Turkey is taken into account, export 
of finished and semi-finished products alongside flour adds up to 
around 3.5 million tons of wheat.  
Turkey’s export markets between 2004 and 2010 include; Middle 
Eastern, Far Eastern and African countries. The most important 
export market of Turkey has been Iraq since 2004. Iraq was the 
destination of 58% of Turkey’s total export in 2005, when it was 
the global export champion. When we analyse 2010 data, we find 
that Iraq is still the greatest market for Turkey’s flour export, fol-
lowed by Indonesia, Philippines, Sudan, Cuba, Korea, Thailand, the 
United Arab Emirates, Madagascar and Gambia.  

An interesting point in Turkey’s 2009-2010 wheat flour export 
data: In 2010, Turkey exported 13.2 million kg to Cuba, 1.5 mil-
lion kg to Guinea, 0.8 million kg to Zimbabwe and 0.7 million kg 
to Russia while there was no flour export to these countries, alto-
gether. 

During the first 5 months of 2011, Iraq maintained its leading posi-
tion as an export market, importing 288 thousand tons, while In-
donesia and Philippines also kept their ranks as second and third, 
importing 133 and 37 thousand tons of wheat respectively.  It is 
crucial for Turkey to achieve a wheat production quantity and qual-
ity sufficient for the country to use its own wheat so that it can be 
more influential in the global flour export in the upcoming periods. 
TMO’s transition to protein-based purchasing system and its reduc-
tion of purchasing groups constitute a vital step to this end. 

Kaynaklar- Sources:
1. Prof.Dr. M.Hikmet Boyacıoğlu, Doruk Group Hububat ve Ürünleri Enstitüsü, Dünya - Türki-
ye Buğday Durumu, Ağustos 2012
2. Ulusal Hububat Konseyi, Buğday Raporu, Mayıs 2011
3. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, Ocak-Mayıs 2011 Dönemi Türkiye Un İhracatı Raporu
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Her sektörde inovatif makine ve ekipman üretmenin yolu, müşte-
ri ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp iyi analiz etmekten ve ardından 
bu beklentilerin ötesinde makine ve ekipman tasarımı yapmaktan 
geçer. 

Ancak söz konusu değirmen sektörü olduğunda, sadece makine 
ve ekipman bazında bu yaklaşımın ele alınması yeterli olmamak-
tadır. Aynı yaklaşımın; buğdayın veya tahılın siloya alınması ile 
başlayan, projelendirme, diyagram, temizleme, öğütme, sistem 
otomasyonu ve ürünün paketlenip satışa hazır hale gelmesiyle 
devam eden ve değirmenin tüm ana proseslerini içine alan komp-
le proje ve sistem için de düşünülmesi gerekmektedir.

Bu temel düşünce ve yaklaşım, değirmencilikte hem yerel piyasa-
lar hem de global pazarlar için geçerlidir. Global ölçekte konuyu 
ele aldığımız zaman, dünyanın her bölgesinin ve ülkesinin kendi-
ne has beklentileri olduğunu görmekteyiz. 

Comprehending and analyzing the customer expectations and 
designing machinery and equipments beyond these expecta-
tions, accordingly, is the means of manufacturing innovative ma-
chinery and equipments in all sectors. 

However, it is not sufficient to simply elaborate this approach 
when Milling sector is at stake. This approach is required to be 
considered within the whole project and system of the milling 
process which starts by ensilaging and progressing with project 
designing, diagramming, cleaning, milling, system automation, 
and packaging, boxing for sale works of wheat and grain. This 
keynote and approach is valid for both local and global markets 
in milling. 

When the subject is globally handled, we recognize that each ter-
ritory and district of the world has its specific expectations. “The 
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Bu beklentilerin kaynağında “öğütülen hammaddenin karakteris-
tik özellikleri ve piyasanın kendine has talepleri” bulunmaktadır.
Öğütme teknolojileri, tahıl öğütmenin temel prensipleri anlamın-
da uzun zamandır süregelen köklü bir birikime sahiptir. Üretilen 
yeni makineler, ekipmanlar ve akış diyagramları ile projelendirme 
çalışmaları da işte bu temel bilgiler doğrultusunda şekillendiril-
mektedir.

Tahılın yapısını ve sektördeki mevcut tecrübe ve bilgi birikimini 
dikkate aldığımızda, yakın zamanda bu temel prensiplerin köklü 
bir değişikliğe uğrayabileceğine dair herhangi bir belirti göremi-
yoruz. 

Bunula birlikte; makine ve ekipman üretiminde piyasaların, dola-
yısıyla da değirmencilerin beklentilerini karşılayacak yaklaşımın 
temelinde, yeni mekanik dizaynlar, elektronik yazılım ve geliştir-
meler bulunmaktadır.

Tabiatı gereği mekanik üretimlerin kendi içinde kısıtları olmakta-
dır. Bu yüzden inovatif çalışmaların mekanik üretimlerde uygulan-
ması, elektronik uygulamalara göre daha sınırlı kalmaktadır. 

Bütün bunları dikkate aldığımızda makine, ekipman ve proje/sis-
tem üretiminde piyasa beklentilerini aşağıdaki başlıklarda topla-
yabiliriz:
• Kalite ve yüksek kapasite
• Verimlilik ve etkinlik
• Gıda güvenliğine (sanitasyon ve hijyen) uygunluk
• Kullanıcı dostu.  
Bu beklentiler Ar-Ge çalışmaları ve üretim faaliyetlerinin temel di-
namiklerini oluşturmaktadır.

Makine ve ekipman üretiminde kaliteli üretim ve kaliteli mal-
zeme: Kaliteli üretim ve kaliteli malzeme kullanımı, zaten tüm sek-
törlerde fazlasıyla bilinen ve kabul görmüş genel bir yaklaşımdır. 
Günümüz şartlarında artık üretimin olmazsa olmazlarından oldu-
ğundan, bu yaklaşım üzerinde çok fazla durmaya gerek olmadığı 
düşüncesindeyiz. 

Yüksek kapasiteli, verimli ve etkin çalışan makineler: Projelerin 
ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi açısından yük-
sek kapasiteli, verimli ve etkin çalışan makinelerin geliştirilmesi-
nin önemi her geçen gün artmaktadır. 

Bu tarz makineler, arsa ve binadan tasarruf sağlayarak ilk yatırım 
maliyetinin düşürülmesine yardımcı oldukları gibi, uzun yıllar 
boyunca sağladıkları elektrik tasarrufu ve bakım masrafının az-
lığı ile de değirmenin işletmesi esnasında işletmelerin verimlilik-
lerini artıracak önemli katkılarda bulunmaktadır.

Gıda güvenliğine uygun teknolojiler: Gıda güvenliğine uygun, 
sanitasyon ve hijyen şartlarını yerine getiren makine ve ekip-
manların üretimi ve sistemin buna uygun olacak şekilde proje-
lendirilmesi, günümüzde artık sadece bir tercih değildir. Artık 
dünyanın birçok ülkesinde, gıda güvenliğini sağlamak için 
gıdayla ilgili tüm sektörlere çeşitli yasal yükümlülükler geti-

characteristics and particular market niches of the milled raw 
material” lay at the resource of these expectations. Milling Tech-
nologies, in terms of basics of grain milling, have an undergoing 
dramatically background. The newly produced machinery, equip-
ments, flow-diagrams and project designing works are performed 
in line with these basics. 

Considering the structure of the grain, experience and know-
how gained in the sector, we do not propose any radical chang-
es in regard to these basic principles in the offing. 

Besides, new mechanical designs, electronically software’s and 
software developments to satisfy the expectations of the mar-
kets and consequently the millwrights are available in manufac-
turing machinery and equipments. 

Quintessentially, mechanical productions have congestions with-
in themselves. Therefore, the implementation of innovative prac-
tices into mechanical productions remain rather restricted com-
pared to the electronically implementations. 

In consideration of the above mentioned, we can collect the mar-
ket expectations regarding the machinery, equipment and pro-
ject/ system manufacturing under the following headings:
• Quality and high capacity
• Productivity and efficiency
• Compliance with Food Safety 
• Sanitation and hygiene
• User-friendliness.
These expectations constitute the fundamental dynamics of R&D 
studies and production activities. 

Quality production and quality materials in machinery and 
equipment production: Quality production and quality material 
usage are already quite well known and accepted approaches in 
all sectors. Since it is a must in present conditions of production, 
we believe it is not necessary to underline this approach.

Machinery which operate efficiently, productively and with 
high capacity: The significance of developing machinery which 
would operate efficiently and productively with high capacity in-
crease day by day in regard of reducing the initial capital costs and 
operating costs of the projects. 

These type of machinery not only help reduce the initial capital 
investment by saving expenses on land and buildings but also 
contribute highly to improve the productivity of the companies in 
operating the mill by providing electricity savings for long years 
and by their low maintenance costs.

Technologies in compliance with food safety: The production 
of machinery and equipments which comply with food safety, 
sanitation and hygiene requirements and the project designing 
of the system accordingly are not only a preference today. 
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rilmektedir. Dolayısıyla gıda güvenliğine uygun teknolojilerin 
günümüzde bir zorunluluk olmaya başladığı unutulmamalıdır.

Kullanıcı dostu teknolojiler: Aslında yukarıda değindiğimiz 
maddeler mevcut piyasa yapısında zaten vazgeçilemezler ara-
sında yer almaktadır. Dolayısıyla bunlardan ziyade “kullanıcı dos-
tu” ifadesine vurguda bulunmak gerekir. 

Bu mantalite ile üretilmiş makineler; operatörün kolay kullana-
bilmesi, bakımlarının kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmesi ve ge-
rektiğinde hızlı parça değiştirmeye imkan vermesi dışında, enerji 
ve işgücü tasarrufu da sağlamaktadır. 

Tüm bunlar da üretimin sorunsuz ve sekteye uğramadan sürdü-
rülebilmesine olanak tanıyarak işletme sahibine önemli katkılar-
da bulunmaktadır. Ancak kullanıcı dostu ekipmanların üretimi, 
müşteriye iyi kulak vermeyi, piyasaların ihtiyaç ve trendlerini iyi 
anlayıp özümsemeyi ve bu bilgiler doğrultusunda titiz çalışma 
ve denemeler yapmayı zorunlu kılar.

Tüm bunların yanı sıra genel olarak değirmen projelerinin hazır-
lanmasında değirmencilik piyasasının, gerek yerel gerekse glo-
bal müşterilerin beklentileriyle ilgili değinmeden geçemeyece-
ğimiz iki konu daha var. 

Bunlardan ilki; unun paçallanması ve katkı maddeleri ile vitamin-
lerin, mikro dozajlanma yöntemi ile belli oranlarda una katılma-
sıdır. Bu yöntemle hem aynı diyagramdan birden çok tip un elde 
edilebilmekte hem de piyasanın talebi ya da yasal zorunlulukla-
rın gerekleri yerine getirilmiş olmaktadır. Bu başlı başına ciddi bir 
uzmanlık ve çalışma alanıdır.

İkinci önemli konu ise; dünyanın değişik bölgelerinde farklı şe-
killerde isimlendirilmesine rağmen hep aynı ürünün kastedildiği 
“tam buğday unu”dur (Whole Wheat Flour).  Tam buğday unu, 
daha çok sağlık nedenlerine dayalı bir piyasa talebi ve yeni bir 
trend olarak karşımıza çıkmaktadır. Müşterilerin bu yöndeki ta-
leplerini karşılayabilmek, ekipman tedarikinden çok projelendir-
me ve diyagram tecrübesine dayanmaktadır.    

Önümüzdeki dönemde teknoloji üreticilerinin, imalat mantıkla-
rını değiştirmeleri ve imalatlarını, klasik makine üretim teknolo-
jilerine göre devam ettirmek yerine daha esnek ve modüler bir 
yapıya kaydırmaları; kullanımı, teknik servisi ve özellikle de ye-
dek parça tedarik ve montajı kolay olan makinelerin dizaynına ve 
üretimine ağırlık vermeleri gerekir.

Bunun için de makine ve ekipman üretiminde geleneksel üretim 
metotlarından olan kaynaklı üretim yerine vida montajlı meto-
da geçmek, alüminyum ve plastik türevi malzemeler kullanmak, 
elektronik ekipmanlarla donatılmış daha akıllı makine imalatına 
yönelmek ve tüm bunlarla birlikte “kıyaslama (bench marking)” 
yaparak değişik sektörlerde uygulanan üretim çözümlerini de-
ğirmencilik makine ve ekipman üretimine kazandırmak yeni açı-
lımlar sunacaktır. Tabi tüm bunların ciddi bir üretim tecrübesini 
ve Ar-Ge altyapısını gerektirdiği unutulmamalıdır.

Today, various legal obligations are set forth in all sectors in rela-
tion to food to ensure food safety in many countries of the world. 
Accordingly, technologies in compliance with food safety have 
begun to be assumed as an obligation. 

User-friendly Technologies: Actually, the above mentioned ar-
ticles are already among the indispensables of current market 
structure. Consequently, the term “user friendly” should rather be 
stressed. Machinery produced with this mentality provide energy 
and power savings in addition to being easy-to-use, easily and 
fastly maintainable and quick part replacement. 

All these contribute to the proprietor by enabling smooth and un-
interrupted production. However, the production of user-friendly 
equipments necessitate hearkening to the customers, well- un-
derstanding the market requirements and trends, working scru-
pulously and neatly and trying out. 

There are two more issues we need to address regarding the do-
mestic and global customer expectations of the milling market in 
preparation of milling projects in general. 

The first of these is grinding the flour and adding the additives 
and vitamins to the flour at certain amounts though micro-dos-
ing method. By this method, it is possible to both obtain multiple 
types of flours from the same diagram and to satisfy the market 
demands and the requirements of legal obligations. This is on its 
own a serious area of expertise and study. 

The second one is the “whole wheat flour” which is titled under 
various names in different territories of the world but always re-
fers to the same product. Whole wheat flour appears as a market 
demand and trend depending on rather health reasons. 

Meeting the customers demands thereof are rather base don 
Project designing and diagramming experience than equipment 
supplying. 

In the upcoming period, technology producers are required to 
switch their production mentalities to more flexible and modular 
structures instead of  maintaining traditional machinery produc-
tion technologies and to concentrate on designing and manufac-
turing user-friendly machinery with convenient technical service 
and especially with easy provision of spare parts and assembly. 

In order to achieve this, they need to switch to screw-production 
than welding production. To utilize aluminum and plastic deriva-
tive materials, to manufacture electronically equipped smart ma-
chinery and to bring the production solutions used in different 
sectors via bench marking into machinery and equipments pro-
duction in the milling sector and all these will consequently bring 
new initiatives thereof. Certainly, it should be remembered that all 
the said require a serious amount of production experience and 
R&D infrastructure. 
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A. SEKTÖRÜN ÖNEMİ VE GELİŞİMİ
Tarihte bilinen ilk değirmenlerin İç Anadolu’da olduğu bilin-
mektedir. Un, tahılların öğütülmesi ile elde edilen değerli bir 
ürün olup modern insanın kullandığı ilk besindir. Vücudumu-
zun ihtiyaç duyduğu günlük enerjinin %60’ı tahıl ürünlerinden 
sağlanmaktadır. Besleme için en yaygın olarak tüketilen tahıl 
türü ise buğday, ekmek ve türevleridir. Türkiye iklim ve coğraf-
ya bakımından buğday üretimine oldukça elverişli ülkelerden 
birisidir.

Ekmek halk için dayanışmayı, çalışma hayatını ve hayatta kalma-
yı içinde barındıran bir simgedir. Ekmek yapmak için önce un, 
un için de buğdayın yetiştirilmesi ve toplanması gerekmektedir. 
Buğday ve un üretimi aynı zamanda iktisadi bir faaliyet alanıdır. 
Buğday, uzun süre saklamayı mümkün kılan en önemli tarım 
ürünlerinden birisidir ve bu yüzden her mevsim kullanılabilmesi 
mümkün olmaktadır. Bu özelliği sayesinde buğday emtia piyasa-
larında ve borsalarda işlem görmektedir. 

A. IMPORTANCE OF THE SECTOR AND ITS DEVELOPMENT
We know that the first known mills in the history are located in 
Central Anatolia. And flour is the first food substance used by 
modern people besides being a precious product obtained by 
milling grains. 60% of the daily energy that our bodies need is 
supplied from grain products. And the most widely consumed 
grain variety in nutrition is wheat, bread and their derivatives. Tur-
key is one of the countries that are extremely suitable for growing 
wheat due to its climate and geography.

Bread is the symbol of solidarity, work life and survival for the pub-
lic. One first needs to produce flour to make bread, and to grow 
and harvest wheat to produce that flour. Wheat and flour produc-
tion is also an economical field of activity. Wheat is one of the 
most important agricultural products that can be preserved for 
long term. Thus it is possible to use this product throughout the 
year. Due to this property of wheat, it is traded at the commodity 
markets and stock exchanges. 
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Bugün 60 trilyon dolar olan dünya gayri safi hâsılası içinde küre-
sel gıda harcaması 10 trilyon dolar civarındadır. Dünya tarımsal 
GSYİH’nın küresel ısınma nedeniyle 2020 yılında % 15 civarında 
gerilemesi beklenirken, gelecek 30 yılda dünya nüfusunun % 
60’nın şehirlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Net tahıl it-
halatçısı ülke sayısı, net ithalatçı ülke sayısının yaklaşık 4 katıdır. 
Gıda sanayi, hammaddesini yüksek oranda tarım sektöründen 
karşılamaktadır. 

Ülkemizde tarımsal üretimin %25 – 30’unu hayvansal üretim, 
% 70 – 75’ini bitkisel üretim oluşturmaktadır. Türkiye’de ekili ve 
dikili alanların önemli bir bölümü tahıl ve baklagil alanlarıdır. 
Türkiye’de tahıl üretimi, tarım sektörünün olduğu kadar genel 
Türkiye ekonomisinin de temelini oluşturmaktadır. 

Tarım sektörünün GSMH içindeki paylarına baktığımızda 2005 yı-
lında % 9,4 olan oranın; 2007/08 döneminde %7,6’ya gerilediği-
ni ve 2009 yılında tekrar yükselişe geçerek % 8,2’ye yükseldiğini 
gözlemlenmektedir. Bu süreçte tarım sektöründe kuraklığa bağlı 
sıkıntılar yaşanmış, aynı ölçüde olmasa bile geçen yılda mevsim 
dışı alınan aşırı yağışlar rekolte düşüşlerine ve kalite kayıplarına 
neden olmuştur.

Türkiye’de, tarım ve gıda sanayi içinde tahıl ve nişasta ürünleri 
% 40’a yakın bir payla ilk sıralarda gelmektedir. Bunu %15’er pay 
ile süt ve et ürünleri, şeker, meyve ve sebze ile bitkisel yağlar ise 
sırasıyla % 11, % 9 ve % 6 ile takip etmektedir.

22.275 adet işletme bazında yapılan ‘gıda ve içecek işletmeleri-
nin sektörel dağılımına’ baktığımızda; işlenmiş hububat ürünleri-
nin % 26.6, sebze ve meyve işlemenin % 17.9, süt ve süt mamul-
lerinin % 14.1, bitkisel ve hayvansal yağların %8.4, un ve unlu 
mamullerin %7.6 paya sahip olduğu görülmektedir. Un ve unlu 
mamuller ile işlenmiş hububat ürünleri toplamının ise % 34.2 ile 
en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. 

ISO 2009 “En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” içinde 5 adet, “İkinci 
500 Sanayi Kuruluşu” arasında ise 10 adet un firmasının yer alma-
sı da, sektörün gerek iç tüketimin karşılanmasında gerekse dün-
ya ticaretinde oynadığı rolü ve büyüklüğü göstermesi açısından 
önemli bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.

Within gross global product which is around 60 trillion dollars to-
day, the share of global food expenditure is around 10 trillion dol-
lar. While it is anticipated for agricultural gross global product to 
decrease almost 15% in 2020, it is expected for 60% of the world 
population to start living in cities within the next 30 years. The 
number of net grain importer countries is 4 times the number of 
net importer countries.

Food industry fulfills its raw material need mostly from the agri-
culture sector. In Turkey, agricultural production is composed of 
25-30% animal production and 70-75% plant production. And a 
significant part of the cultivated and planted fields in Turkey are 
grain and legume fields. In Turkey, grain production is the key-
stone of Turkish economy as it is the keystone of the agricultural 
sector.

 When we look at the share of the agricultural sector within Gross 
National Product, we see that this ratio which was 9.4% in 2005 
decreased to 7.6% in the season 2007-08, increased back to 8.2% 
in 2009 and still continues its increase. Within this period, there 
had been problems in the agricultural sector due to draught, and 
the off-season precipitation also caused decrease in yield and loss 
in quality last year even though not as much as the previous years.

In Turkey, grain and starch products take the top seat within agri-
culture and food industry with a share close to 40%. And they are 
followed by dairy and meat products with 15%, and sugar, fruits 
and vegetables, vegetable oils respectively with 11%, 9% and 6%.

 

When we look at the sectoral distribution of 22,275 food and 
beverage companies, we see that the share of processed grain 
products is 26.6%, vegetable and fruit processing is 17.9%, 
dairy products is 14.1%, vegetable and animal oil is 8.4%, and 
flour and flour products is 7.6%. And the sum of flour and flour 
products and processed grain products has the highest share 
with 34.2%.

The fact that there are 5 flour companies within the ISO 2009 “Top 
500 Industrial Enterprises”, and 10 within “Second 500 Industrial 
Enterprises” shall be evaluated as an important development 
since its shows the important role the sector plays in the global 
trade and in meeting the domestic demand.
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B. BUĞDAYIN DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ 
EKONOMİK DURUMU
Dünyada başlıca buğday üreticisi ülkelerin son 10 yıllık verileri 
incelendiğinde, 1999 yılında 213 milyon hektar (ha) olan ekim 
alanlarının yıllık %0.5 artış ile 2009 yılında 225 milyon ha’a ulaş-
tığı görülür. Bu süre içinde ekim alanlarındaki toplam artış %5.1 
düzeyindedir. 

Buğday üreten başlıca ülkeler arasında en fazla ekim alanına 
%12.6’lık oranla Hindistan sahip iken, bu ülkeyi %11.81 ile Rus-
ya, %10.74 ile Çin, %8.95 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
izlemektedir. Türkiye yaklaşık 8 milyon ha ekim alanı ile dünya 
buğday ekim alanlarının %3.56’sını oluşturmaktadır. Öte taraftan 
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin %11.37 oranı ile 3. sırayı aldıkları 
görülür.

Buğday ekim alanlarının ana kıtalar bağlamında incelenmesin-
den de görülebileceği gibi, en fazla buğday ekim alanı %45.30 
ile Asya kıtasında bulunmaktadır. Asya kıtasını %27.10 ile Avru-
pa ve %17.31 oranı ile Amerika kıtaları izlemektedir. Bu oran ve 
değerlerden görülebileceği gibi buğday yetiştirilen alanların bü-
yük çoğunluğu kuzey yarımkürede yer almaktadır. Elbette bun-
dan buğdayın kuzey yarımküreye özgü bir bitki olduğu anlamı 
çıkarılmamalıdır. Ilıman iklim kuşağının tipik bitkisi olan buğday, 
dünyada hemen her yörede yetişebilme kabiliyetine sahip bir 
bitkidir. 

Buğday ekim alanlarının 1999-2001 yılları temel alınarak 10 yıllık 
basit indeksi Çizelge-1’de verilmiştir. Buna göre dünya buğday 
ekim alanları indeksinin, 2000’li yıllarda 100 iken,  2009’da 105’e 
yükseldiği görülmektedir. 

B. ECONOMIC STATE OF WHEAT 
IN THE WORLD AND IN TURKEY
When the data of the last 10 years is analyzed for the leading 
wheat producing countries of the world, it is seen that the cultiva-
tion area which was 213 million hectares (ha) in 1999 reached to 
225 million ha in 2009 with an increase of 0.5%. 

Within this period, the total increase in overall cultivation area 
is around 5.1%. While India owns the largest cultivation area 
with 12.6% among the leading wheat producing countries, it is 
followed by Russia with 11.81%, China with 10.74% and United 
States of America (USA) with 8.95%. With 8 million ha cultivation 
area, Turkey owns the 3.56% of the global wheat cultivation area. 
On the other hand, European Union (EU) countries take the 3rd 
place with the percentage of 11.37%.

As it can be seen from the analysis of wheat cultivation areas in re-
spect of main continents, the largest wheat cultivation area is lo-
cated in Asia with 45.30%. Asia is followed by Europe with 27.10% 
and America with 17.31%. As it can be understood from these 
percentages and values, the majority of the lands that wheat is 
grown are located in the north hemisphere. Of course, it should 
not be concluded from this fact that wheat is a plant unique to 
north hemisphere. Wheat, which is a typical plant of mild temper-
ate zone, has the ability to grow at every region. 

A 10 year index of wheat cultivation areas is given in Table 1 by 
taking years 1999-2001 as the basis. According to this, it is seen 
that the global wheat cultivation area index increased to 105 in 
2009 while it was 100 in 2000s. 
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C. BUĞDAY ÜRETİMİ
İklim ve diğer koşulları da göz önünde bulundurularak son 10 
yıllık zaman dilimi incelendiğinde, 1999 yılında 587 milyon ton 
olan dünya buğday üretiminin 2009 yılında 681 milyon tona çık-
tığı görülür. Bu süre içinde zaman zaman dalgalanmalar görülse 
de üretimdeki istikrarlı artış, dünyada buğdaya dayalı beslenme 
biçiminin değişmeden sürdüğünü göstermektedir. 

Dünyada başlıca buğday üreticisi ülkelerin, aynı zamanda kendi 
ihtiyaçlarından daha fazlasını üreterek bunları ticaret yoluyla de-
ğerlendirdikleri de bilinmektedir. Çizelge-4 incelendiğinde, dün-
yadaki başlıca buğday üreticisi ilk 10 ülkenin; 1999 yılı itibariyle 
Çin (%19.4), Hindistan (%12.1), ABD (%10.7), Fransa (%6.3), Rusya 
(%5.3), Kanada (%4.6), Avustralya (%4.2), Almanya (%3.3), Türki-
ye (%3.1) ve Ukrayna (%2.3) olduğu; 2009 yılında ise bu ülkelerin 
sıralamalarının değiştiği görülmektedir. 2009 yılı itibariyle dün-
ya buğday üretiminde ilk 10 içerisinde; Çin (%16.9), Hindistan 
(%11.8), Rusya (%9.1), ABD (%8.8), Fransa (%5.6), Kanada (%3.9), 
Almanya (%3.7), Pakistan (%3.5), Avustralya (%3.2) ve Ukrayna 
(%3.1) yer almıştır. Türkiye’nin 1999 yılında 18 milyon ton olan 

C. WHEAT PRODUCTION
When the last 10 years have been analyzed by considering the cli-
mate and other conditions, it is seen that world wheat production 
which was 587 million tons in 199 increased to 681 million tons in 
2009. Even though fluctuations may be seen time to time within 
this period, the steady increase in production indicates that the 
wheat based nutrition in the world continues without changing. 

And it is also known that world’s leading wheat producing coun-
tries produce more than their own need and benefit from these 
through trade. When Table 4 is analyzed, it is seen that the top 
10 wheat producing countries as of 1999 are China (19.4%), In-
dia (12.1%), USA (10.7%), France (6.3%), Russia (5.3%), Canada 
(4.6%), Australia (4.2%), Germany (3.3%), Turkey (3.1%) and 
Ukraine (2.3%). However it is seen that the order of these coun-
tries changed in 2009. The top 10 wheat producing countries as of 
2009 are China (16.9%), India (11.8%), Russia (9.1%), USA (8.8%), 
France (5.6%), Canada (3.9%), Germany (3.7%), Pakistan (3.5%), 
Australia (3.2%) and Ukraine (3.1%). Turkey’s production, which 
was 18 million tons in 1999, increased to 20 million tons in 2009. 
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üretimi, 2009 yılında 20 milyon tona çıkmıştır. Bu üretim düzeyi 
ile de 2009 yılında en fazla buğday üreten ülkeler arasında 11. 
sırada yer almıştır. 

Kıtalar düzeyinde buğday üretimi incelendiğinde 1999 yılında 
%19.2 olan Amerika kıtasının payının 2009 yılında %15.9’a geri-
lediği görülmüştür. Avrupa kıtasındaki buğday üretim oranı aynı 
dönemlerde %29.5’den %33.5’e yükselmiştir. Dünyada buğday 
üretimi 1999 – 2001 yılları temel alınarak 10 yıllık üretim indeksi 
hesaplandığında 100 olan indeksin 116 düzeyine çıktığı görül-
müştür (Çizelge-2). 

Türkiye, dalgalanan bir seyir izleyen üretimi ile 100 olan üretim 
indeksini 106 düzeyine yükselterek üretimi belli oranda artırmış-
tır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın verilerine göre 2011 
yılında Türkiye’nin buğday üretimi 21.800.000 ton olarak ger-
çekleşmiş ve 2010 yılına göre %10,8 artış göstermiştir. Bakanlık, 
2012 yılı hasat sonu buğday üretim miktarını 18.950.000 ton ola-
rak belirlemiştir. 2011-2012 yılları bölgelere göre buğday ekim 
alanları ve karşılaştırmalı üretim miktarlarını incelediğimizde, 
2012 yılı buğday ekim alanlarında %2 oranında artışa rağmen 
üretim miktarında 2011 yılına göre %13 azalma görülmektedir 
(Çizelge-3).

And with this production level, it was ranked 11th among the top 
wheat producing countries in 2009. 

When wheat production of continents is analyzed, it is seen that 
the share of America which was 19.2% in 1999 decreased to 15.9% 
in 2009. 

The wheat production in Europe increased from 29.5% to 33.5% 
within the same period. When world wheat production is calcu-
lated for 10 years by taking 1999 – 2001 as the basis, it is seen that 
the index that was 100 increased to 116 (Table 2). 

With its fluctuating production, Turkey increased production at 
a certain extent by raising production index which was 100 to 
the level of 106. According to the data of the Turkish Ministry of 
Food, Agriculture and Livestock, wheat production of Turkey was 
21,800,000 tons in 2011 with a 10.8% increase compared to the 
year 2010. And the Ministry determined the wheat production 
amount after the harvest in 2012 as 18,950,000 tons. When the 
wheat cultivation areas of regions and comparative production 
amounts in 2011-2012 are analyzed, 13% decrease compared to 
2011 is seen despite of the 2% increase in wheat cultivation areas 
in 2012 (Table 3).
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D. DÜNYADA BUĞDAY İTHALATÇISI ÜLKELER
İthalat açısından ilk beş ülkeye baktığımızda, son beş yılda dengeli 
bir seyri gözlemliyoruz. Türkiye’nin özellikle 2006/07 döneminden 
itibaren mamul madde ihracatında kullanılmak üzere buğday it-
halatında 10. sıradaki ülke olarak rol oynadığı görülmektedir. Son 
yıllarda, Rusya’dan yapılan ithalat dikkat çekmektedir.

D. YILLARA GÖRE TÜRKİYENİN BUĞDAY İTHALATI
Dünyada buğday tüketimi incelendiğinde, ilk beş ülke açısından 
sadece ABD’nin tüketiminin 2 katı oranda üretim yaptığını, Tür-
kiye dahil diğer ülkelerin arz – talep dengelerinin birbirine çok 
yakın olduğu anlaşılmaktadır.

E. UN SANAYİSİ VE GELİŞİMİ
Ülkemizin yıllık üretim ve stok miktarları tüketimimize yetecek miktar-
da olmakla birlikte, mevsimsel dalgalanmalar ve kaliteli buğday arzın-
da yaşanan sıkıntılardan dolayı özel sektörün ilave taleplerinin karşı-
lanması amacıyla unun en önemli hammaddesi olan buğdayın ithalatı 
yapılmaktadır. Un İhracatında son yıllarda yaşanan olumlu gelişmeler 
de kaliteli buğday ithalatı ihtiyacını açıklar nitelikte görülmektedir.
Dünyada başlıca buğday üreticisi ülkeler aynı zamanda en fazla un 

D. WHEAT IMPORTING COUNTRIES IN THE WORLD
When we look at the top five countries in respect of import, we see 
a quiet stable picture for the last five years. It is seen that Turkey is 
ranked 10th in wheat import as of the period 2006/07 as a country 
importing wheat to be used in finished product export. In the re-
cent years, the import volume from Russia attracts attention.

D. TURKEY’S WHEAT IMPORT BY YEARS
When the wheat consumption in the world is analyzed, it is un-
derstood that only USA has a production figure 2 times of its con-
sumption and that the demand-supply balances of other coun-
tries including Turkey are very close to each other.

E. FLOUR INDUSTRY AND ITS DEVELOPMENT
Even though Turkey’s annual production and stock amounts are 
enough for its consumption, wheat, which is the most important 
raw material of flour, is imported in order to meet the additional 
demand of the private sector due to the problems experienced 
in high quality wheat supply and seasonal fluctuations. And the 
recent positive developments in the flour export are enough to 
explain the need for high quality wheat import. The major wheat 
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üretimi yapan ülkeleri oluşturmaktadır. Ancak, üretimde söz sahi-
bi olmayan, yoğun ithalat yapan bir ülke olarak Japonya, dünya-
nın önemli un üreticisi ve ticaretini yapan ülkeler arasında yer al-
maktadır. Un sektörünün stratejik önemi, ekonomik kriz anlarında 
daha iyi anlaşılmaktadır. 2007 – 2008 küresel ekonomik krizi gıda 
sektörünün önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Un sektörü, 
çiftçisiyle, fırıncısıyla, tüketicisiyle ve yarattığı istihdamıyla birlikte 
milyonlarca kişinin hayatını doğrudan etkilemektedir.

Türkiye’de 700 un fabrikası aktif olarak çalışmaktadır. Bu fabrika-
ların bölgelerimiz itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir. Türkiye fiili 
üretimi yaklaşık 12 milyon tondur. Kapasite kullanımında dünya 
ortalaması % 65 iken bu oran Türkiye için % 45’tir. Bu verilere 
göre; un fabrikalarının % 28’si İç Anadolu Bölgesi’nde, % 20’si 
Karadeniz Bölgesi’nde, %19’u Marmara Bölgesi’nde, % 13’ü Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi’nde, % 7.5’u Ege Bölgesi’nde, % 6.4’ü 
Akdeniz Bölgesi’nde ve % 4’ü ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer 
almaktadır.

İşletmelerin kuruluş yeri ve yatırım planları analiz edildiğinde, 
hammaddeye, pazara ve altyapıya yakınlığın önemli olduğu ve 
ayrıca Türkiye’de buğday ekim ve üretim alanlarının bu seçimde 
önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır. İşletmeler buğday alımını, 
her ay yaptıkları gibi sadece buğday hasadının yapıldığı dönem-
de de yapmaktadırlar. Alınan buğdaylar yoğun olarak piyasa-
dan tedarik edilirken konjonktüre bağlı olarak TMO’dan da alım 
gerçekleştirilmektedir. Satın alınan buğday için pazara yakınlık 
birinci kriter olarak görünürken diğer bölgelerden alım veya it-
halat da seçenek olarak kullanılmaktadır. 

Kalite ve fiyat kriteri esaslı işletmeler, buğday ithalatı yapmakta 
ve yalnızca ekmeklik, özel amaçlı ya da hem ekmeklik hem de 
özel amaçlı üretim yapılmaktadır. Üretim genelde ekmeklik ol-
makta ancak diğer un mamullerinin tüketimindeki gelişmeler 
nedeniyle, bu ürünlerin üretimine yönelik un üretimi de giderek 
önem arz etmektedir. Başarılı tarım politikaları ile çiftçilerimizi 
kaliteli buğday üretmeye teşvik etmemiz gerekmektedir. Serti-
fikalı tohumculuğun geliştirilmesi ve Türk çiftçisinde bu şuurun 
oluşturulması, hammadde sorununda yaşadığımız kalite sıkın-
tısını ortadan kaldırmada en önemli unsurdur. Tohumculuğun 
yanı sıra iklimsel koşullar, fiyat dalgalanmaları, tarım işletmeleri-
nin küçüklüğü, çok parçalı tarım arazileri, teknoloji kullanımının 
yetersizliği, sulanabilir alanların azlığı ve üretici örgütlenmesin-
deki eksiklikler, hububat sektörünün önemli yapısal sorunları 
arasında sayılabilir.

producer countries of the world are also the countries that pro-
duce the highest amount of flour. However Japan, as a coun-
try that has no voice in production but high import volume, is 
counted among the most important countries of the world that 
produce and trade flour. The strategic importance of flour sector 
is understood better at the moments of economical crisis. 2007 
- 2008 global economical crisis revealed the importance of food 
sector once again. Flour sector affects the lives of millions of peo-
ple with its farmers, bakers, consumers and jobs it creates.

In Turkey, 700 flour plants are active. The distribution of these 
plants according to regions is given below. Turkey’s actual pro-
duction is almost 12 million tons. While the world average in ca-
pacity use is 65%, this figure is 45% in Turkey.  According to these 
data, 28% of the flour plants are located in Central Anatolia Re-
gion, 20% in Black Sea Region, 19% in Marmara Region, 13% in 
Southeastern Anatolia Region, 7.5% in Aegean Region, 6.4% in 
Mediterranean Region and 4% in Eastern Anatolia Region. 

And when the establishment sites and investment plants of the 
enterprises are analyzed, it is understood that proximity to the 
market and infrastructure is important, and that the wheat culti-
vation and production areas play a crucial role in the selection of 
location. Enterprises may prefer buying wheat only at the period 
that the wheat is harvested as they can prefer buying wheat every 
month. While the wheat is mostly supplied from the market, they 
can also buy wheat from the Turkish Grain Board (TMO). While prox-
imity to the market remains as the first criteria in wheat purchase, 
it is also an option to buy from other regions or to import wheat. 

Enterprises focused on quality and price criteria import wheat and 
only produce bread, special purpose or both bread and special 
purpose flour. While production is mostly focused on bread wheat, 
the production of flour used in the production of other products 
began to be important due to the increase in the consumption 
of other flour products.  We need to encourage our farmers to 
produce high quality wheat using successful agricultural policies. 
Improving certified seed growing and raising awareness in the 
Turkish farmers are the most important actions required to solve 
the quality problem we experience in raw materials. Besides seed 
growing, the climate conditions, price fluctuations, small size of 
the agricultural enterprises, divided agricultural lands, insufficient 
technology use, insufficient irrigable areas and lack of producer 
organizations can be counted among the important problems of 
the grain sector.
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F. SEKTÖRDE DIŞ TİCARET
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 
(2004 – 2007), dünya un ticareti ilk yirmi sıralaması içinde Avru-
pa Birliği (AB) ilk sırada yer almaktadır. Fransa, Belçika, Almanya, 
İtalya, ispanya, İngiltere ve Hollanda ele alınan yıllar için önemli 
ihracatçı ülkeler arasında yer almıştır. AB’nin, ilk yirmi sıralaması 
içerisinde yer alan ülkeleri 2004 ve 2006 yıllarında 3,264 milyon 
ton, 2005 yılında 3,067 milyon ton ihracat yaparken, 2007 yılında 
Kazakistan ve Arjantin’in performansındaki yükseliş nedeniyle 
pazar payını bir ölçüde yitirmiş ve 2,698 milyon ton’da kalmıştır.  
AB ülkeleri dışında, Orta Asya ve Uzak Doğu Asya’dan, Rusya, Ja-
ponya, Avustralya, Pakistan, Hindistan, Çin, Malezya ve Endonez-
ya ilk yirmi sıralamasına girmişlerdir. Kuzey Amerika’dan ABD ve 
Kanada, Afrika ve Kuzey Afrika’dan ise B.A.E, Umman, Tunus, Fas 
ve Tanzanya dikkat çeken ülkeler arasında bulunmaktadır.

Ülkemiz ise ele alınan yıllar içinde 2005 yılında birinci, 2006 – 
2007 yıllarda ikinci ve 2004 yılında da üçüncü sırada yer almıştır. 
Ele alınan dönem içinde sıralamalar değer üzerinden hesapla-
narak yapılmıştır. Sıralamanın, miktar olarak tekrar yapılması 
durumunda, 2007 yılı hariç Türkiye’nin sürekli birinci sırada yer 
aldığı görülmektedir.  Bu sıralamada FAO istatistikleri ile sınırlı 
kaldığımız için verileri daha güncel hale getirmemiz mümkün 
görülmemektedir. Ancak, 2008 – 2009 yıllarındaki ihracat perfor-
mansı dikkate alındığında, 2008 yılında 1,213 milyon ton ihracatı 
ve 617.975 bin $’lık satış potansiyeli, 2009 yılında 1,806 milyon 
ton ihracatı ve 581.470 bin $’lık satış potansiyeli ile Türkiye’nin ilk 
sıralarda yer alacağı görülecektir.

2005 yılından itibaren, Türkiye ve Kazakistan’ın AB ülkeleri ara-
sında yer alan yedi ülkenin ihracat potansiyeline ulaştığını ve 
2006 – 2007 yıllarında geçtiğini ve Uzak Doğu Asya’da ise Çin 
ve Pakistan’ın ele alınan dönem zarfında istikrarını sürdüren bir 
pazar olarak dikkat çektiğini görmekteyiz. 2000 – 2010 yılları ara-
sında Türkiye’nin ihraç pazarlarına baktığımızda ise Orta Doğu, 
Uzak Doğu Asya ve Afrika ülkelerinin ilk 50 sıralamasında yer 
aldığını görmekteyiz. 2004 yılından itibaren en önemli ihracat 
pazarımız Irak’tır. 

Dünyada ihracat şampiyonu olduğumuz 2005 yılında, toplam 
ihracatımızın % 58’ni Irak’a yapmış bulunmaktayız. Diğer ülke 
grupları arasında son beş yılı dikkate aldığımızda; Endonezya, Fi-
lipinler, Sudan, Libya, İsrail, Malezya, Güney Kore, Tayland, B.A.E, 
Madagaskar, Gürcistan, Azerbaycan, Cezayir, Filistin, Eritre, Arna-
vutluk, Maldivler, Cibuti ve Küba ihracatta diğer önemli ülkeler 
olarak görünmektedir.

G. TEKNOLOJİ KULLANIMI
Un değirmenciliği oldukça geniş bir teknoloji yelpazesiyle karşı 
karşıyadır. Teknoloji kullanımında; inşaat, makina, otomasyon, 
iletişim ve bilgi teknolojileri sürekli birbiriyle ilişki halindedir. Bu 
teknolojilerin kullanımı, üretimde kalite artışının yanı sıra zaman, 
işgücü ve enerjiden tasarruf sağlayarak, prodüktivitede önemli 
artışlara neden olmaktadırlar. 

Değirmencilikte teknoloji ve diyagrama uygun bir inşaat tek-
nolojisi ve mimari esasların kullanılması gerekir. Projelemelerde 

F. FOREIGN TRADE IN THE SECTOR
According to the data of Food and Agricultural Organization (FAO) 
of United Nations (2004-2007), European Union (EU) is ranked 
number one within the top twenty of world flour trade. France, 
Belgium, Germany, Italy, Spain, UK and Netherlands are the other 
important exporters of these years. While EU countries that take 
their places in the top twenty export 3.264 million tons in 2004 
and 2006, and 3.067 million tons in 2005, they lost their market 
share a little due to the rise in the performances of Kazakhstan 
and Argentina in 2007 and their export remained at the level of 
2.698 million tons. 

Besides EU countries; Russia, Japan, Australia, Pakistan, India, Chi-
na, Malaysia and Indonesia from Middle East and Far East Asia are 
among the top twenty countries. And USA, Canada from North 
America, and UAE, Oman, Tunis, Morocco and Tanzania from 
North Africa are among the other countries that attract attention.

And Turkey is ranked first in 2005, second in 2006-2007 and third 
in 2004. In the analyzed periods, the ranking is made based on 
value. And when the ranking is made based on amount, Turkey is 
always ranked first except in 2007. Since we are limited with FAO 
statistics in this ranking, it is not possible for us to obtain more 
current data. 

However when the export performances in 2008-2008 are ana-
lyzed, it can be seen that Turkey will once again be ranked at the 
top with 1.213 million tons export and 617,975 thousand $ sales 
potential in 2008, 1.806 million tons export and 581,470 thousand 
$ sales potential in 2009.

As of 2005, we see that Turkey and Kazakhstan reach the export 
potential of the seven countries within EU and even exceed their 
figure in 2006 - 2007, and that China and Pakistan from Far East 
Asia are steady markets for the analyzed period.When we look at 
the export markets of Turkey between the years 2000 – 2010, we 
see that Middle East, Far East Asia and Africa countries are in the 
top 50. As of 2004, Turkey’s most important export market has 
been Iraq. 

And in 2005 that Turkey became the export champion in the 
world, 58% of its total export was made to Iraq. When we consid-
ered the last five years; Indonesia, Philippines, Sudan, Libya, Israel, 
Malaysia, South Korea, Thailand, UAE, Madagascar, Georgia, Azer-
baijan, Algeria, Eritrea, Albania, Maldives, Djibouti and Cuba are 
seen as the other important countries in export.

G. USE OF TECHNOLOGY
Flour milling has a quiet wide technology range. In the use of 
technology; construction, machine, automation, communication 
and information technologies are constantly in a relationship. 
The use of these technologies causes significant improvements 
in productivity by enabling time, labor and energy saving besides 
increasing the quality in production. 

In milling, a suitable construction technology and architectural 
principle shall be used. Optimum usage area, minimum num-
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optimum kullanım alanı, minimum kat sayısı, optimum kat yük-
sekliği, bina içi ve dışı ünitelerin dağılımı hususları göz önünde 
bulundurularak planlama yapılmalıdır. Böylece daha prodüktif 
(verimli) bir çalışma alanı elde edilecektir. 

Makina teknolojisindeki yenilikler değirmenciliğin en önem-
li ilgi odağıdır. Buna rağmen öğütmede kullanılan makina ve 
ekipmanlarda, son yıllarda devrim olabilecek nitelikte değişiklik 
yoktur. Ancak bazı modifikasyonlar yapılarak, yeni bakım teknik-
leri, daha etkili emniyet sistemleri ve enerjiden tasarrufta önemli 
mesafeler alınmıştır. 

Değirmencilikte en önemli gelişmeler, otomasyon ve bilgi tek-
nolojilerinde gerçekleşmektedir. Bu anlamda PLC ile kontrol 
sistemleri kullanımı yaygınlaşmış ve SCADA sistemleri ile etkin 
üretim planlamaları yapılarak manevra kabiliyeti artırılmıştır. Be-
raberinde, tam zamanında üretim (Just in Time) anlayışı ile pro-
düktivitenin artışına olumlu katkılar sağlamıştır. Prodüktiviteyi 
artırmada teknoloji kullanımı Türkiye’de teşvik konusu olmaya 
devam etmelidir. Hâlihazırda yeni teknolojiyle donatılmış işlet-
me sayısı yeterli değildir.  

Teknolojiyi kullanan işletmeler hem prodüktivite hem de ürün 
kalitesi açısından ayrıcalığa sahiptirler. Ayrıca birçok değirmen 
mekanizasyon ünitelerindeki yetersizlik, kapasite düşüklüğü ve 
projelendirme hataları sebebiyle aşırı derecede enerji, bakım ve 
işgücü israfına sebep olmaktadır. 

ber of floors, optimum floor height, and distribution of indoor 
and outdoor units shall be considered while designing the 
project. Thus a more productive (efficient) work space can be 
obtained. 

The innovations in the machine technology are the primary focus 
of milling. However in the last years, there had been no revolu-
tionary changes in the machines and equipments used in mill-
ing. But through certain modifications, there had been significant 
progresses in new maintenance techniques, more effective safety 
systems and energy saving. 

The most important developments in the milling sector are 
achieved in automation and information technologies. In this 
sense, the use of control systems with PLC had become popular 
and movement capability had been improved by making effec-
tive production plans with SCADA systems. And with ‘Just in Time’ 
production mentality, the productivity is improved even further.

And technology remains as a subject of incentive in Turkey re-
garding productivity increase. The number of facilities equipped 
with state-of-the-art technologies is not sufficient yet. The facili-
ties benefiting from technology have advantage both in respect 
of productivity and product quality.

Moreover a lot of mills waste extreme levels of energy, main-
tenance and manpower due to insufficiency in mechanization 
units, low capacity use and project faults. 
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Brabender® GmbH & Co. KG AR-GE BÖLÜMÜ
Brabender® GmbH & Co. KG R&D DIVISION
Hamurun üretim endüstrisinde, tekrarlanabilir kalitesi sıkça konu-
şulan parametrelerdendir. Hamur kalitesi genellikle hammadde 
kalitesi, hamur sıcaklığı, yoğurma zamanı, yoğurma enerjisi gibi 
üretim parametrelerinin kontrolü ile garanti altına alınmaktadır.

Hohenheim Üniversitesi’nde incelenen görsel hamur kalitesi de-
ğerlendirmeleri yeni bir metot olarak bu çalışmaların başlangıcı-
dır. Bu metot da kamera aracılığıyla hamur davranışı incelenir ve 
hammaddeden yoğurmayla en uygun hamur oluşumu için gere-
ken süre belirlenir. Bu süre, hamur yüzey kalitesinin değişiminin 
görsel ve sinyal işlemler aracılığıyla analizi ile belirlenir. Bütün bu 
metot ve parametrelerin olumsuzluğu, sadece hamur hazırlamak 
için önemli noktaları incelemeleri fakat son ürün hamur kalitesinin 
kontrol etmemeleridir.

El yapımı hamur ürünlerinde, hamurkâr kendi tecrübe ve algıla-
masına göre hamura dokunarak hamurun nem ve elastikiyetini 
tahmini olarak belirlemektedir. Ancak bu ölçümler asla objektif 
olarak değerlendirilemez.

In the industrial production of bakery products, one often speaks 
of reproducible dough quality. Today, this is mainly granted by 
means of defined raw materials and the observation of process-
ing parameters such as dough temperature, kneading time or also 
kneading energy.

New systems such as visual dough evaluation that are being in-
vestigated at the University of Hohenheim at the moment are still 
in their infancy. By means of a camera, the method evaluates the 
behavior of the dough and thus the time needed to form a dough 
optimally kneaded from the raw materials. This is obtained by 
means of the analysis of the changing of the surface quality of the 
dough over the time by means of image and signal processing. 
The problem of all of these methods and parameters, however, is 
that they only check key points of the dough preparation, but not 
the dough qualities of the final product dough itself. 

In handicraft bakeries, the dough maker touched the surface of 
the dough in order to judge the humidity and the elasticity on the 
basis of his experience and perception. This measuring however, 
neither can be called objective. 

hesaplanaBılır 
hamur  kalıtesı

calcUlaBle dOUGh QUalıtıes
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Hamur hazırlama ile pişirme işlemi arasında, hamur kalitesinin 
kontrolü daha da önemli olmaktadır. 12 saatten daha uzun hamur 
hazırlama işlemlerinde hamur sıcaklığı 0-5 C aralığında olmakta-
dır. Bazı ajanların kullanımı veya pişirmeden önce kısa ve uzun ha-
mur dinlendirme aşamalarında enzim aktivitesi ve maya aktivitesi 
hamur kalitesine etki etmektedir. Bundan dolayı, bu gibi durum-
larda veya müşteri tarafından ürün kalitesi net olarak belirtildiğin-
de, hammadde sevkiyatından sonra yapılan analizler ekonomik 
açıdan kayıplardan sakınmak için daha da önem kazanmaktadır.

HIZLI TEST
Şimdiye kadar, yoğurmadan sonra hamur kalitesinin hızlı testini 
direk olarak yapan sadece birkaç metot vardı. Birçok durumda, un 
kalitesini belirlemek için yapılan geleneksel hamur reoloji ölçümleri 
çok uzun zaman almakta, bu süre boyunca da hamur yığını işlenmiş 
olmakta veya bu testler maya kullanımından dolayı uygulanama-
maktaydı. Gluten kalitesi hamur kalitesi için önemli bir göstergedir. 
Brabender Marka Glutograph-E cihazı ile gluten kalitesi, birkaç da-
kika içerisinde kesin, doğru ve tekrarlanabilir bir şekilde hızlıca be-
lirlenir. Glutograph sistemi un, makarna, erişte hamurlarında gluten 
kalitesini belirlemek amaçlı geliştirilmiştir. Cihaz entegre software 
programı ile grafik çizimi ve hesaplamaları otomatik olarak yapmak-
ta ve dokunmatik ekran ile çalıştırılmaktadır.

ÖLÇÜM PRENSİBİ
Glutograph ölçüm sisteminde, birbirlerine uzaklığı sabit olan yu-
varlak oluklu iki plaka bulunmaktadır. Sistemde ayrıca plakalardan 
taşan hamurun ölçümü olumsuz etkilememesi için kesilmesini 
sağlayan halka kesici bulunmaktadır. Numune iki paralel plaka 
arasına konur ve taşan hamur kesici halka ile kesilir. Plakaların ça-
pının ve aralarındaki uzaklığın sabit olması her zaman aynı miktar-
da ve aynı geometride numune ile çalışılmasını sağlar. Üst plaka 
sabit, alt plaka ise kesme açısı ve numuneden bağımsız olarak sa-

Whether the dough will shrink on the line due to a stronger gluten 
structure or which influence flour, that has been transported over 
bigger distances in summer, will finally have on the volume of the 
products, cannot be revealed only by the dough temperature.
The dough qualities, however, become the more important the 
bigger is the interval between the dough preparation and the 
baking process.

In the sector of long-term dough processing of more than 12 
hours, for example, of dough pieces in the range positive of 0 to 
5°C. Other examples are the utilization of precursors or pre-dough 
and long dough resting phases before the processing, where the 
enzyme activity or the activity of the yeast, among others, have an 
influence on the dough qualities.
Therefore, in such cases or if exact product qualities are defined 
by the customer, dough analysises after the delivery of new raw 
materials make also sense from the economic point of view in or-
der to avoid waste.

QUİCK TEST
Up to now, there are only very few methods for quick evaluation 
directly after kneading. In many cases, traditional analysing meth-
ods for the dough rheological measurement of the flour quality 
need more time, during which a dough batch often has already 
been processed, or they cannot be applied due to the utilisation 
of yeast. 
An important index for the dough qualities is the gluten quality. 
Within a few minutes, it can be determined precisely, reliably and 
in a reproducible way in a quick test by means of a glutograph 
of Brabender, for example. Originally, the system has been devel-
oped for testing pasta dough, but it has already made its way in 
other sectors. The compact unit is operated via a touch screen on 
which the measurement can also be observed.
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bit bir kuvvetin etkisi ile döndürülmektedir. Gluten kalitesine bağ-
lı olarak, bu sabit kuvvet (germe kuvveti) alt plakanın yavaş veya 
hızlı bir şekilde sapmasını sağlayarak numuneyi az veya çok çekip 
uzatır. Bu kuvvetin etkisi ile zamanla sapma açısında olan değişim 
grafiksel olarak kaydedilir. Belli bir sapma açısına ulaştıktan son-
ra veya belli bir süre sonra, alt plakaya uygulanan kuvvet sıfırlanır 
ve hamur serbest bırakılır. Serbest bırakılan hamur elastikiyetine 
göre büzülür ve küçülür.

HESAPLAMALAR
Grafiğin ilk kısmındaki yükseliş eğrisi numunenin esnekliği, ikinci 
kısımdaki düşüş eğrisi ise numunenin geri dönüşümü, elastikiyeti 
hakkında bilgi verir. Kesme zamanı ( belli bir sapma açısına ulaş-
mak için geçen süre) numunenin esneme özelliğini gösterir.
Sabit bir sürede sapmadaki düşüş ise numunenin elastikiyetini 
yansıtır. Eğrinin, hedef değerler ile karşılaştırılması ile hamur ka-
rakteristiği veya hamurun pişme süresine kadar davranışları hak-
kında hızlı bir bilgi elde edilir. Bu karşılaştırmalar aynı zamanda 
tüm reçete bileşenleri ile beraber un kalitesindeki değişimi de 
gösterir. 
Bu çalışmalar ile, üreticiler her bir ürün için, en iyi hamur kalite-
sini baz alarak kendi özel standartlarını oluşturabilirler. Bütün bu 
özelliklerinden dolayı Glutograph, hamurun yoğurma kabından 
direk alınarak elastikiyetinin belirlenmesi için oldukça kolay bir uy-
gulamadır. Bununla beraber bu metot ile hamur hakkında alınan 
bilgiler sınırlıdır. Örneğin, bu sistem ile hamurun gelişiminin uzun 
zaman boyunca ölçülmesi mümkün olmadığı için Extensograph 
ile elde edilen veriler elde edilemez. 

MEASURİNG PRİNCİPLE
The measuring system of the glutograph consists of two parallel, 
round, corrugated plates mounted at a defined distance opposite 
each other. The best is to use scissors to cut the dough sample 
out of the dough in order to prevent an outer skin from influenc-
ing the result of the measurement. The dough is put in-between 
the two plates and the overlapping dough is cut off with a knife 
ring. The fixed distance and diameter of the two plates provide for 
a defined sample volume and a reproducible sample geometry. 
Whereas the upper plate is mounted fix, the lower one is turned 
with a constant force – independent of shear angle and sample. 
Depending on the gluten quality, this constant force (shear stress) 
stretches the sample more or less, i.e. the lower plate is deflected 
more or less quickly against the upper one. This deflection respec-
tively the shear angle is recorded as a function of time. After hav-
ing reached a certain deflection, the sample is released.
The weight is lifted and does no longer exert force on the dough.
If it was a car you would call it idle running. The sample relaxes 
and shrinks in this moment according to its elasticity.

EVALUATIONS
The diagram recorded during the measurement first shows the 
stretching process in the first section. The falling curve in the sec-
ond part represents the recovery of the sample. The shearing time 
(time up to reaching a certain pre-set deflection) is a measure of 
the stretching properties of the sample and can be defined ac-
cording to the recipe or the dough. The decline of the deflection 

Hamur levhalarının karşılaştırılması: Aynı üretim koşulları altında hammadde kalitesindeki 
farklılıklar hamurun özellikleri üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir ve hatalı ürün veya 
üretim hatalarına sebep olur.

Comparison of dough sheets: under equal processing parameters differences in the raw ma-
terial quality can strongly influence the dough characteristics or lead to defective products 
or production failures. 

Under equal processing parameters differences in the raw material quality can strongly in-
fluence the dough characteristics or lead to production failures.

Üst plaka sabit olmasına karşın alt plaka sabit bir kuvvetin etkisi ile kesme açısı ve nu-
muneden bağımsız olarak sabit bir kuvvetin etkisi ile döndürülmektedir. Kısa bir din-
lendirme safhasından sonra numune üzerine sabit bir kuvvet uygulanır.

Whereas the upper plate is mounted fix, the lower one is turned with a constant force - inde-
pendent of shear angle and sample. After a short resting phase the weight exerts a constant 
force on the sample.

Son olarak hamura uygulanan kuvvet kaldırılır ve hamur serbest bırakılır. Numune elastikiy-
etine göre büzülür ve küçülür.

Finally the weight is lifted and does no longer exert force on the dough. The sample relaxes 
and shrinks in this moment according to its elasticity.
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Referans eğriden farklı elde edilen eğriler kesin olarak uygun-
suzluk için sebep göstergesi değildir, bu sadece uygunsuzluk 
bulunduğunu gösterir. Bu bilgiler ışığında, üretim esnasında hızlı 
müdahale edilerek ürünle ilgili muhtemel olumsuzluklar ortadan 
kaldırılır. 

Brabender ® Amylograph
UNUN JELATİNİZASYON ÖZELLİKLERİ İÇİN YÖNTEMLER
Unun kabarma özellikleri sadece gluten özelliklerine göre belirle-
nir ancak aynı zamanda büyük oranda nişasta jelatinizasyona da 
bağlıdır. Unlu mamullerin gözenek ve kırıntı yapısı aynı zamanda 
sertlik derecesini belirler ve bu faktör, ürünün raf ömrünü bağlı-
dır. Unda ki nişasta jelatinizasyonu özellikleri esas olarak büyük 
ölçüde tahılın yetiştiği dönemdeki hava koşullarına bağlı olan 
α-amilaz içeriği tarafından belirlenir. Nemli hava, yüksek α-amilaz 
içeriği oluşturur ve bu tahılın filizlenmesi (çimlenmesi) ile paralel 
gider. Amylograph ile buğday ve çavdarı jelatinizasyon özellikleri 
test edilir ve ayrıca α-amilaz içeriği de belirlenir. 

Amylograph (son model: Amylograph-E) ölçüm sistemi Viscog-
raph aynıdır. İçine numune, un/su ya da nişasta/su süspansiyonları 
doldurulan sensörleri ile beraber bir ölçüm kabı bulunmaktadır. 
İğneler ile bir ölçüm probu bu ölçüm kase içine yerleştirilir. Ölçüm 
kabı örneğin hassas sıcaklık kontrollünü sağlamak için ısıtıcılar ile 
çevrilidir. 

Ölçüm kabı döndükçe, iğneler, ölçüm sensörleri yardımı ile kapta 
bulunan dönen örneğin yoğunluğuna göre sapmayı tespit ederek 
iyi numune karışımını sağlar ve sedimantasyonu önler. Bu sapma 
tork olarak ölçülür.

Amylograph ile buğday ve çavdar unu jelatinizasyon özelliklerini 

ölçmek için, un su bulamacı (80 g un ve 450 ml distile su içeren) 
30° C’den 90°C’ye kadar 1.5°C/dak. sabit bir ısıtma hızı ile ısıtılır. 
Bu ısıtma işlemi sırasında viskozite, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak 
ölçülür ve kaydedilir. Testler uluslararası standartlara uygun olarak 
yapılır (e.g. ICC standard no. 126/1).

Sonuç diyagramı, sıcaklığın zaman fonksiyonu olarak viskoziteyi 
gösterir. Bu diyagram (Amylogram) un özelliklerini (nişasta özellik-
leri, nişastanın bozunumu, şişme, pentosanları) ve bunun yanı sıra 
un seçimi, karşımı ve un tedavisinde etkili olan enzim aktivitesini 
(veya amilaz içeriğini) belirtir.Diyagram maksimum jelatinizasyon 

after a certain time mirrors the elasticity of the curve. The com-
parison of the curve with a target specification gives a quick infor-
mation about the dough characteristics or of how the dough will 
behave on the line and therefore also reveals changes of the flour 
quality, together with all recipe components.
Every company can define its own target specification on the ba-
sis of an optimum dough and for every recipe and can thus create 
its own company standards.

This is the reason why the glutograph is a comparatively easy ap-
plication to take dough directly out of the kneading bowl and to 
analyse its elasticity. Nevertheless also this analysing method has 
its limits: For example, it cannot replace the extensograph, as it is 
not possible to compare the dough development over a longer 
period of time, but only at a certain point in time. A difference 
from the reference curve does not necessarily indicate the reason 
for the failure, but it only indicates that a failure does exist. Nev-
ertheless also this information can possibly save the cleaning of a 
line from scrap dough or lowers the rate of returns and enables a 
quick intervention into the production process.

Brabender® Amylograph
METHODS FOR THE GELATINIZATION 
PROPERTIES OF FLOUR
The baking properties of flour are based not only on the gluten 
characteristics but also to a great extent on the gelatinization of 
the starch. The porosity and the crumb structure of the baked 
goods depend upon this factor which also determines the degree 
of firmness and the shelf life of the product. The gelatinization 
properties of the starch in the flour are mainly determined by the 
α-amylase content which, in turn, largely depends on the weath-
er during growing of the grain. Moist weather produces a high 
α-amylase content, this goes parallel to the germination (sprout-
ing) of the grain. With the Amylograph, the gelatinization proper-
ties of wheat and rye are tested and, thus, also their α-amylase 
content.

The measuring system of the Amylograph (latest model: Amylo-
graph-E) is the same as that of the Viscograph. It consists of a 
measuring bowl with feelers into which the sample, a flour/water 
or starch/water suspension is filled. A measuring feeler with pins 
penetrates into this measuring bowl. The measuring bowl is sur-
rounded by heaters providing for precise temperature control of 
the sample in the bowl.

As the measuring bowl rotates, the pins provide for good mixing 
of the sample and prevent sedimentation while the measuring 
feeler is deflected by the sample rotating with the bowl accord-
ing to the viscosity of the sample. This deflection is measured as 
torque. 

For measuring the gelatinization properties of wheat and rye 
flour with the Amylograph, a flourwater slurry (consisting of 80 
g of flour and 450 ml of distilled water) is heated up from 30°C to 
90°C at a constant heating rate of 1.5 °C/min. During this heating 
process, the viscosity is measured and recorded as a function of 
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(en yüksek viskozite) ve jelatinizasyon sıcaklığı (maksimum sıcak-
lık) değerlendirmesi için kullanılmaktadır.

Özellikle maksimum jelatinizasyon, unun içerdiği nişastanın jela-
tinizasyonu ve yıkımı hakkında bilgi verir. Bu maksimum değer, 
unun enzim aktivitesini etkiler. Filizlenmiş tahıl, enzim aktivitesi 
yüksek yani çok düşük bir maksimum sonucu, un yüksek amilaz 
içeriğe sahiptir. Bu durumda pişmiş ürün oldukça düşük kaliteli 
olur (çizikler içeren nemli, yapışkan hamur). Aynı şey tersi durum 
için de geçerlidir, çok yüksek bir maksimum ile düşük enzim aktivi-
tesi tatmin edici bir pişirme sonucu vermez. Çalışılan endüstrinin 
amacına göre; malt veya mantar amilaz gibi α-amilazlar eklenerek, 
dengeli bir enzim aktivitesine ulaşılabilir. Un özellikleri ve α-amilaz 
eklenmesi Amylograph ile kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

FARKLI ENZİM AKTİVİTESİNE SAHİP UNLARLA 
ÜRETİLEN EKMEKLER
Maksimum jelatinizasyon yüksekliği dışında, jelatinizasyon sıcak-

lığı un kalitesi hakkında değerli bilgiler verir. Özellikle çavdar unu 
için maksimum jelatinizasyon eşit derecede önem taşımaktadır. 
Kaliteli bir çavdar unu, en az 63°C jelatinizasyon sıcaklığında olma-
lıdır. Buğday unu, çavdar ununa göre daha yüksek bir jelatinizas-
yon sıcaklığına sahiptir. Tip 550 ve 1050 buğday unu ile iyi pişirme 
sonuçları elde etmek için maksimum, en az 350 AU (= Amylograph 
birimleri) ve jelatinizasyon sıcaklığı en az 77 °C olmalıdır. Kepekli 
buğday unu için, 400 AU ve 80 °C tavsiye edilir.

Maksimum uygulaması dışında, hidrokoloitlerin etki ve özellikle-
rinin kontrol ve ayarlanması için Amylograph kullanılabilir. İlgili 
yöntem Detmold / Almanya’da bulunan Alman Federal Tahıl ve 
Patates İşleme Araştırma İstasyonu tarafından geliştirilmiştir. 

Test için 7 g hidrokolloit ve 523 ml su ile bir süspansiyon hazırla-
nır. Hidrokolloid miktarı, yaklaşık 700 AU maksimum viskozite elde 
etmek için ayarlanır. Üretim aşamasında pişirme şeklin göre, nu-
mune ağırlığına 700 AU sonuç verecek şekilde hidrokolloid miktarı 
(7g= 1 % hydrocolloid addition) eklenebilir. Maksimuma en erken 
25-30°C ulaşabilir. 

temperature. The tests are done in compliance with international 
standards (e.g. ICC standard no. 126/1). The resulting diagram 
shows the viscosity as a function of time and, consequently, of 
temperature. This diagram (Amylogram) represents the flour char-
acteristics (starch properties, starch damage, swelling, pentosans) 
as well as the enzyme activity (or amylase content) which is of par-
ticular interest for the selection, blending and treatment of flour.
The diagram is evaluated for the gelatinization maximum (maxi-
mum viscosity) and the gelatinization temperature (temperature 
in the maximum).

It is in particular the gelatinization maximum which gives infor-
mation on the gelatinization and degradation of the starch con-
tained in the flour. This maximum is influenced by the enzyme 
activity of the flour. In case of sprouted grain, this enzyme activity 
is high, i.e. the flour has a high α-amylase content, resulting in a 
very low maximum. In this case, the baked product would have a 
rather poor quality (moist, gummy dough with streaks). The same 
is true for the opposite case, i.e. a low enzyme activity with a very 
high maximum would not give a satisfactory baking result either.
What industry aims at is a well-balanced enzyme activity which 
can also be reached by adding α- amylases like malt or fungal am-
ylases. The properties of a flour and the addition of α-amylases 
can be checked and adjusted with the Amylograph.

BREAD WITH DIFFERENT ENZYMES
ACTIVITY IN THE FLOUR
Apart from the height of the gelatinization maximum, the ge-
latinization temperature gives valuable information on the flour 
quality. Especially in the case of rye flour, it is of equal importance 
as the gelatinization maximum. A rye flour of good quality should 
have a gelatinization temperature of at least 63°C.

Wheat flours have a higher gelatinization temperature than rye 
flours. In order to obtain good baking results with type 550 and 
1050 wheat flour, the maximum should have at least 350 AU (= 
Amylograph units) and the gelatinization temperature should be 
at least 77°C. For wholemeal wheat flour, 400 AU and 80°C are rec-
ommended.

Apart from the a.m. applications, the Amylograph can be used for 
checking and adjusting the properties and the effect of hydrocol-
loids. The corresponding method was developed in the German 
Federal Research Station for Grain and Potato Processing in Det-
mold/Germany.

For the test, a suspension of 7 g of hydrocolloid and 523 ml of 
water is prepared. The amount of hydrocolloid is adjusted so as to 
obtain a maximum viscosity of about 700 AU. The sample weight 
which gives this result of 700 AU can be transferred to the amount 
of hydrocolloid to be added to the baking recipe in production (7 
g = 1 % hydrocolloid addition). The maximum should be reached 
early at about 25 - 50°C.
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Suudi Arabistan’da 1980’lerde başlatılan ve ülkenin gıda konusunda kendine yeter hale gelmesini 
amaçlayan politikalar sonucu buğday üretimi yüzde 70 oranında artmıştır. Fakat üretimin diğer 
ülkelere oranla beş kat daha pahalıya gelmesi nedeniyle üretim azaltılmış ve diğer körfez ülkelerindeki 
elverişli alanlara kaydırılmıştır. Ülkede sulama ihtiyacı nedeniyle de buğday üretiminin 2016 yılında 
sona ereceği tahmin edilmektedir. 

As a result of the policies began to be implemented in 1980s to make the country self-sufficient in 
respect of food, the wheat production of the country increased 70 percent. However due to the fact 
that the cost of production is five times higher than other countries, the production is decreased back 
and shifted towards productive fields in other gulf countries. It is estimated that the wheat production 
will end in 2016 due to the irrigation problems in the country. 
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Dünyanın en elverişsiz topraklarına sahip Suudi Arabistan’da 
1980’lerde başlatılan ve ülkenin gıda konusunda kendine yeter 
hale gelmesini amaçlayan politikalar sonucu buğday üretimi yüz-
de 70 oranında artmıştır. Petrolden elde ettiği zenginliği gıda üre-
timini artırmak için kullanan Suudi Arabistan, yaptığı çalışmalar 
soncu buğday üretimini 1992 yılında 4 milyon tona yükselterek 
dünyanın 6. buğday ihraç eden ülkesi konumuna gelmiştir. 

Ancak su kaynaklarındaki sıkıntılar nedeniyle üretimin diğer ül-
kelere oranla beş kat daha pahalıya gelmesi nedeniyle üretim 
yeniden azaltılmış ve diğer körfez ülkelerindeki elverişli alanlara 
kaydırılmıştır. Bunun sonucunda da 2008 yılına gelindiğinde Suu-
di Arabistan’ın buğday üretimi 1.7 milyon tona gerilemiş, 2010 yı-
lından sonra da 1 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. Ülkede su-
lama ihtiyacı dolayısıyla da buğday üretiminin 2016 yılında sona 
ereceği tahmin edilmektedir. Suudi hükümeti de yaptığı açıklama-
da 2016’ya kadar buğday üretimini kademeli olarak düşüreceğini 
duyurmuştur.

TARIM SEKTÖRÜ VE EKONOMİDEKİ YERİ
Suudi Arabistan’da 3 bin metreye varan yüksekliklere rağmen ülke 
arazisi genellikle düzdür. Yükseklikler ulaşıma engel değildir. Her 
mevsim sıcak ve kurak olduğundan akarsular ve göller mevcut 
değildir. Hurma dışında sulama yapmaksızın üretilebilecek başka 
meyve ve sebze yoktur. Kızıldeniz kıyılarındaki bazı mıntıkalara yer 
altı suyunu besleyecek kadar yağmur düşmesine rağmen sahilde-
ki Cidde ve sahile yakın mesafedeki Mekke ve Medine’ye bile isti-
fade edilebilecek kadar yağmur düşmemektedir. Ülkeniz en fazla 
yağış alan kısımları bile yılda ancak 130 mm kadar yağmur alabil-
mekte olup, bu seviye Türkiye’nin en az yağış alan bölgesi olan Tuz 
Gölü çevresinin aldığı yağışın ancak yarısı kadardır. 

Ülkede ekilebilen alanların toplamı 1,2 milyon hektar olup, bu alan 
yüzölçümünün % 0,6’sına tekabül etmektedir. Hava koşulları, Su-
udi Arabistan’ın tarımsal potansiyelini kısıtladığından toprağın sa-
dece %2’si ekilebilmekte, %39’u ise otlak olarak kullanılmaktadır. 
Ekilebilir alanların büyük kısmı, yeterli yağış alan güneybatıdadır. 
1980’li yıllarda uygulanmaya çalışılan kendi kendine yeterlilik po-
litikası gereği bireylere ve tarımsal işletmelere toprak dağıtılmış, 
krediler verilmiş, sulama gibi konularda ucuz girdi sağlanmış ve 
yerel ürünlerin fiyatları sübvanse edilmiştir.

Bugün tarım sektörü Suudi Arabistan’ın GSMH’sının yaklaşık 
%5’ini oluşturmaktadır ve gıda üretiminde kendine yeterlilik 
söz konusu olmamasına rağmen yıllık yaklaşık 3 milyon ton hu-
bubat üretimi gerçekleştirebilmektedir. Ancak yer altı sularının 
beslenme katsayısının çok üzerinde bir hızda kullanılması üre-
timi sürdürülebilir olmaktan uzaklaştırmaktadır. Yağmur sularını 
barajlarda toplama gayreti başarıyla gerçekleştirilse bile ülkenin 
tarımsal bakımdan kendine yeterlilik yolunda önemli adımlar at-
ması mümkün gözükmemektedir. 

Bu yüzden Suudi Arabistan Su ve Elektrik Bakanı Abdullah bin 
Abdul Rahman Al Husayen tarafından 7 Kasım 2009 tarihinde 
yapılan bir açıklamada, su kaynaklarının korunmasını temi-
nen su gerektiren tüm tarımsal üretimin sona erdirilerek tarım 
ürünlerinin ülke toprakları dışında yetiştirilmesinin planlandı-

In Saudi Arabia that has the most unproductive lands of the world, 
the wheat production increased 70 percent thanks to the policies 
began to be implemented in 1980s to make the country self-suffi-
cient in respect of food. Saudi Arabia that transferred the income 
it generated from petroleum to food production became the 6th 
wheat exporter of the world by increasing its wheat production to 
4 million tons in 1992 as a result of these efforts. 

However due to the fact that the cost of production is five times 
higher than other countries because of water shortage, the pro-
duction is decreased and shifted towards productive fields in 
other gulf countries. As a result of this decision, the wheat pro-
duction of Saudi Arabia decreased to 1.7 million tons in 2008 and 
to 1 million tons in 2010. The wheat production of the country is 
estimated to end in 2016 due to the irrigation problems. Saudi 
government also announced that it will lower wheat production 
gradually until 2016.

AGRICULTURAL SECTOR AND ITS PLACE 
IN THE ECONOMY
Despite of the hills reaching up to 3 thousand meters, the country 
land is generally flat in Saudi Arabia. And these high hills don’t 
prevent transportation. Since every season is hot and dry, there 
are no rivers and lakes. And there is no other vegetable or fruit 
other than date that can be produced without irrigation. Even 
though rain falls just enough to feed the underground water in 
some regions along the coast of Red Sea, this rainfall is not even 
enough for Jeddah on the coast, and Mecca and Medina close to 
the coast to benefit. Even the regions of the country with highest 
rainfall receive 130 mm rain in a year, a level equal to the amount 
for the environment around Lake Tuz which is the region with 
lowest rainfall in Turkey. 

The total arable land in the country is 1.2 million hectares, and 
this figure corresponds only to 0.6% of the total surface area of 
the country. Since weather conditions restrict the agricultural po-
tential of Saudi Arabia, only 2% of the soil can be cultivated and 
39% is used for grazing of animals. A large part of the arable land 
is located at the southwest receiving enough rainfall. With the 
self-sufficiency policy that was tried to be implemented in 1980s, 
lands were allocated to the agricultural enterprises and individu-
als, loans were given, cheap input was provided for irrigation and 
the prices of the local products had been subsidized.

Today, agricultural sector composes almost 5% of Saudi Arabia’s 
GDP and almost 3 million tons of grain is produced annually even 
though self-sufficiency is not yet achieved in food production. 
However the fact that the underground water is consumed at a 
rate much higher than the nutrition coefficient makes it impos-
sible for production to be sustainable. 

Even though it can be achieved to collect rainwater in dams, it 
doesn’t look possible for the country to be agriculturally self-suffi-
cient. Thus Saudi Arabian Minister of Water and Electricity, Abdul-
lah bin Abdul Rahman Al Husayen announced on November 7, 
2009 their plan to grow agricultural products outside the country 
lands by ending all agricultural productions requiring water in or-
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ğı belirtilmiştir. 2008 yılında gıda fiyatlarında yaşanan yüksek 
enflasyon sonrasında Suudi Arabistan Krallığı, Asya ve Afrika’da 
tarım ürünleri arzını sağlayabilmek amacıyla toprak satın alma-
ya başlamıştır.

HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Suudi Arabistan’da 1980’lerde başlatılan ve ülkenin gıda konu-
sunda kendine yeter hale gelmesini amaçlayan politikalar sonucu 
buğday üretimi yüzde 70 oranında artmıştır. 1992 yılında 4 milyon 
ton buğday üreten Suudi Arabistan, bu itibarla dünyanın 6. buğ-
day ihraç eden ülkesi konumuna gelmiştir. Fakat üretimin diğer 
ülkelere oranla beş kat daha pahalıya gelmesi nedeniyle üretim 
azaltılmış ve diğer körfez ülkelerindeki elverişli alanlara kaydırıl-
mıştır.  2008 yılına gelindiğinde Suudi Arabistan’ın buğday üretimi 
1.7 milyon tona gerilemiş, 2010 yılından sonra da 1 milyon ton ci-
varında gerçekleşmiştir. Ülkede sulama ihtiyacı dolayısıyla buğday 
üretiminin 2016 yılında sona ereceği tahmin edilmektedir. 

2001 yılından bu yana sürekli artış kaydeden buğday tüketimi ise 
2006 yılında 2,5 milyon tona, 2010 yılında 2,8 milyon tona ulaş-
mıştır. Tahminler Suudi Arabistan’ın buğday tüketiminin 2012/13 
sezonunda 3,3 milyon ton civarında olacağı yönünde.  

Pirinç üretiminin olmadığı ülkede 2001 yılında 950 bin ton olan 
tüketim, 2010 yılında 1,1 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. Pi-
rinç tüketiminin 2012/13 sezonunda 1,2 milyon tona yaklaşacağı 
tahmin edilmektedir. Mısır açısından bakıldığında; son yıllarda 150 
bin ton civarlarında mısır üretimi gerçekleştiren Suudi Arabistan’ın 
bu üründeki tüketim miktarı ise yaklaşık 2 milyon ton. 

der to preserve water resources. At the end of the high inflation 
experienced in food prices in 2008, Kingdom of Saudi Arabia be-
gan to acquire lands in Asia and Africa in order to enable supply of 
agricultural products.

CEREAL PRODUCTION AND CONSUMPTION
As a result of the policies began to be implemented in 1980s to 
make the country self-sufficient in respect of food, the wheat pro-
duction increased 70 percent. Saudi Arabia that produced 4 mil-
lion tons of wheat in 1992 became the 6th largest wheat exporter 
of the world with this figure. However due to the fact that the cost 
of production is five times higher than other countries, the pro-
duction is decreased back and shifted towards productive fields in 
other gulf countries.  Thus the wheat production of Saudi Arabia 
was decreased to 1.7 million tons in 2008 and to 1 million tons in 
2010. The wheat production of the country is estimated to end in 
2016 due to the irrigation problems. 

And wheat consumption, which constantly increases as of 2001, 
reached to 2.5 million tons in 2006 and 2.8 million tons in 2010. 
The wheat consumption of Saudi Arabia is estimated to be around 
3.3 million tons in the season 2012/13.  

In the county where rice production is extremely low, the produc-
tion which was 950 thousand tons in 2011 is realized as 1.1 million 
tons in 2010. And the rice consumption is estimated to get close 
to 1.2 million tons in the season 2012/13. And in respect of corn, 
the corn consumption of Saudi Arabia, which produced 150 thou-
sand tons of corn in the recent years, is almost 2 million tons. 
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Suudi Arabistan pazarındaki en önemli tahıl ürünü ise arpadır. 
Çünkü üretimin hemen hemen hiç olmadığı arpada, tüketilen 
arpa miktarı 7 milyon tonu bulabilmektedir.

SUUDİ ARABİSTAN’DA DEĞİRMENCİLİK
Suudi Hükümetinin 1980’lerde üretimi artırmak amacıyla tarıma 
verdiği destek ve yeniden yapılanma değirmencilik sektörünü de 
kapsamaktadır. Bu yapılanma kapsamında ülkede 1981 yılında 
Tahıl Ambarları ve Un Değirmenleri Kuruluşu (GSFMO) kurulmuş-
tur. Bu kuruluşun amacı, tahıl ambarlarını, un değirmenlerini ve 
hayvan yemi işleme tesislerini işletmek. GSFMO’nun 70.000 tonun 
üzerinde buğdayı depolayabilme kapasitesine sahip yedi un fab-
rikası ve günlük 2.100 tonu aşkın hayvan yemi üreten beş tesisi 
bulunuyor.

Ancak üretim politikasındaki değişiklik ve üretimin kademeli ola-
rak durdurulacak olması bu kurumun işlevini de etkilemiştir. Ku-
rum, 2009’da hayata geçirilen yeni sistemde ithalatçılara verilen 
ihaleler yoluyla buğday ithal etmekten sorumlu hale getirildi.

SUUDİ ARABİSTAN’TA DIŞ TİCARET
Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda olan Suudi 
Arabistan, istatistik bilgilerinin tutulduğu 1967 yılından bu yana 
dış ticaret fazlası veren ender ülkelerden birisidir. İhracatında en 
fazla rol oynayan ürün petrol olup, ülke OPEC içerisinde de fiyat 
belirleyici konumundadır.  Suudi Arabistan’ın petrol ihracatı; ekip-
man, malzeme ve tüketim malı ithalatını karşılamaya her zaman 
yetmiştir. Ülkenin ticaret fazlası petrol üretimi ve petrol fiyatları ile 
paralel bir değişim göstermektedir. 2000 yılından bu yana petrol 
piyasasındaki canlılık ticaret fazlasının çok hızlı bir şekilde artma-
sına neden olmuştur. 

Economist Intelligence Unit verilerine göre 2009 yılında ticaret 
fazlasının 94 milyar Dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. 
Ülkede, enerji fiyatlarının hızlı artış gösterdiği 2004-2008 yılları 
arasında ihracat yıllık ortalama %25,6 artışla 313 milyar dolara ula-
şırken, aynı dönemde ithalat yıllık ortalama %24,9 oranında artışla 
101 milyar dolar olmuştur. 

The most important grain in the Saudi Arabia market is barley. In 
barley where production is almost zero, the consumption reaches 
up to 7 million tons. 

MILLING IN SAUDI ARABIA
The support provided by Saudi Government to agriculture and the 
restructuring efforts made in 1980s to increase production includ-
ed the milling sector, too. Within the scope of these supports and 
efforts, Grain Silos and Flour Mills Organization (GSFMO) had been 
founded in 1981. The objective of this organization was to man-
age grain silos, flour mills and feed processing facilities. GSFMO has 
seven flour plants with the wheat storage capacity over 70,000 tons 
and five facilities producing more than 2,100 tons animal feed daily.

However the changes made in the production policy and the 
decision to stop production gradually affected the operations of 
this organization, too. The organization is assigned as the agency 
responsible from importing wheat through tenders in this new 
system that began to be carried out in 2009.

FOREIGN TRADE IN SAUDI ARABIA
Saudi Arabia that is the largest petroleum exporter of the world 
is one of the rare countries with foreign trade surplus since 1967 
that the statistical information began to be kept. While the most 
important product in export is petroleum, the country is also the 
one that determines the price within OPEC. Saudi Arabia’s petro-
leum export always had been enough to cover import of equip-
ment, material and consumables. Country’s trade surplus changes 
in line with the petroleum production and petroleum prices. Thus 
the dynamism in petroleum markets as of 2000s caused the trade 
surplus to increase rapidly.

According to the data of Economist Intelligence Unit, the trade sur-
plus for 2009 is estimated to be around 94 billion dollars. In the pe-
riod 2004-2008 that the energy prices increased rapidly in the coun-
try, the export value reached to 313 billion dollars with an average 
annual increase of 25.6%, and the import reached to 101 billion dol-
lars in the same period with an average annual increase of 24.9%. 
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Küresel kriz ile birlikte ihracatı 2009 yılında 192,2 milyar dolara ge-
rilemiş ancak 2010 yılında yeniden yükselişe geçerek 251 milyar 
dolara ulaşmıştır. Diğer taraftan ithalat 2009 yılında 95,5 milyar 
dolara gerilerken 2010 yılında 106,8 milyar dolara yükselmiştir.
Suudi Arabistan’ın petrol ihracatı, toplam ihracatının %90’ına te-
kabül etmektedir.  İhracat en fazla Asya ülkelerine (ham petrol 
ihracatının %56’sı), Kuzey Amerika’ya (%21) ve Batı Avrupa’ya 
(%15) yapılmaktadır. Suudi Arabistan’ın ihracatında öne çıkan 
ülkelere bakıldığında, enerji ithalatçısı olan büyük ekonomilerin 
öne çıktığı görülmektedir. 

Japonya 2010 yılında gerçekleştirdiği 36 milyar dolarlık ithalat 
değeri ile Suudi Arabistan’ın en çok ihracat yaptığı ülke olmuş-
tur. İlk beş sırada yer alan ülkeler Suudi Arabistan’ın ihracatının 
yaklaşık %54’ünü oluşturmaktadır. Suudi Arabistan’ın bölgelere 
göre ithalatında ise ağırlıklı olarak AB ülkeleri ve Asya ülkeleri 
öne çıkmaktadır. KİK ülkelerinin Suudi Arabistan’ın ithalatındaki 
payı 2010 yılında yaklaşık %1,5 civarında gerçekleşmiştir. 

Bunun dışında Kuzey Amerika da Suudi Arabistan pazarının 
önemli bir tedarikçisi olarak göze çarpmaktadır. Ülkeler bazın-
da bakıldığında Suudi Arabistan’ın toplam ithalatının yaklaşık 
%40’ını ABD, Çin, Japonya ve Almanya’dan gerçekleştirdiği gö-
rülmektedir. ABD, Suudi Arabistan’ın en çok ithalat yaptığı ülke 

With the global crisis, the export figure decreased to 192.2 billion 
dollars in 2009 and increased back to 251 billion dollars in 2010. On 
the other hand, the import decreased to 95.5 billion dollars in 2009 
and increased back to 106.8 billion dollars in 2010.

Petroleum export of Saudi Arabia corresponds to 90% of the total 
export. Petroleum is mostly exported to Asian countries (56% of 
the crude petroleum export), North America (21%) and Western 
Europe (15%). 

When the leading countries in the export of Saudi Arabia are ex-
amined, largest energy importing economies are seen. With 36 
billion dollars export in 2010, Japan is the country that Saudi Ara-
bia exports most of its petroleum to. The countries in the top five 
compose almost 54% of Saudi Arabia’s total export.

And according to regions, EU countries and Asian countries are 
placed at top. The share of Gulf Cooperation Council countries in 
the import of Saudi Arabia was around 1.5% in 2010. Besides this, 
North America attracts attention as a significant supplier of Saudi 
Arabian market.

When analyzed by countries, it is seen that almost 40% of Saudi 
Arabia’s import is from USA, China, Japan and Germany. And USA 
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konumundadır. Türkiye ise Suudi Arabistan’ın en çok ithalat yap-
tığı ülkeler sıralamasında 2006 yılında 19. sırada iken 2010 yılın-
da 14. sıraya yükselmiştir.

SEKTÖRLER BAZINDA DIŞ TİCARET VE GIDA İTHALATI
Suudi Arabistan’ın ithalatı sektörel olarak incelendiğinde makine-
lerin ve ulaşım araçlarının, toplam ithalatın %43’ünü oluşturduğu 
görülmektedir. 2010 yılında Suudi Arabistan’ın makineler ithalatı 
2009 yılına göre %4 oranında azalarak 26,4 milyar dolara gerile-
miştir. Suudi Arabistan’ın önemli ithal kalemlerinden olan gıda 
ürünleri ithalatı ise 2010 yılında %18,6 oranında artışla 16,9 milyar 
dolar olmuştur. Gıda ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise 2010 
yılında %15,8 oranına ulaşmıştır. 

Suudi Arabistan’ın Türkiye’den ithalatı ise çeşitlilik arz etmektedir. 
Türkiye’den yapılan ithalatın %79’u sanayi ürünlerinden oluşurken 
tarım ürünlerini payı %17,5 seviyesindedir. Tarım ürünlerinin %90’ı 
gıda ürünlerinden oluşmaktadır. 

Bunlar içerisinde hububat, meyve ve sebzeler öne çıkan ürün 
gruplarıdır. Sanayi ürünleri içerisinde ise demir-çelik ve elektrik-
li makineler öne çıkmaktadır. Türkiye’nin Suudi Arabistan’a 2009 
yılında 155 milyon dolar olan ihracatı, 2010 yılında %3,6 oranında 
gerileyerek 150 milyon dolara düşmüştür.

DIŞ TİCARETTE HUBUBATIN YERİ
Suudi Arabistan’da gıda üretiminde kendine yeterlilik söz konusu 
değildir ve gıda ihtiyacı büyük ölçüde ithalatla karşılanmaktadır. 
Hububat ithalatı da ithal edilen ürünler arasında önemli bir yere 
sahiptir.

is the country that Saudi Arabia imports most from. And Turkey 
was ranked 19th in 2006 and 14th in 2019 among the countries 
that Saudi Arabia imports from.

FOREIGN TRADE AND FOOD IMPORT 
ON SECTORAL BASIS
When the import of Saudi Arabia is analyzed based on sectors, it 
is seen that machines and transportation vehicles compose 43% 
of the total import. In 2010, the country’s import of machines de-
creased 4% compared to 2009 and dropped to 26.4 billion dol-
lars. And food product import, which is one of the most important 
import items of Saudi Arabia, became 16.9 billion dollars with an 
increase of 18.6% in 2010. And the share of food products in total 
import reached 15.8% in 2010.  

And Saudi Arabia’s import from Turkey varies While 79% of the 
products imported from Turkey are industrial products, the share 
of agricultural products is around 17.5%.And 90% of these agri-
cultural products are composed of food products.Among these; 
grains, fruits and vegetables are the product groups that attract 
attention.And among industrial products; iron-steel and electrical 
machines are at the top .Turkey’s export to Saudi Arabia which 
was 155 million dollars in 2009 dropped to 150 million dollars in 
2010 with a decrease of 3.6%.

PLACE OF GRAIN IN FOREIGN TRADE
In Saudi Arabia, self-sufficiency is not possible in food production 
and thus the need for food is largely supplied through import. 
And grain has an important place among these imported food 
products.
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Suudi Arabistan dünyanın en büyük arpa ithalatçısı konumunda-
dır. En büyük ithalatçı olması itibariyle Suudi Arabistan’ın dünya 
arpa piyasasında önemli bir yeri var. USDA’nın verilerine göre; Su-
udi Arabistan her yıl 6-7 milyon ton civarında arpa ithalatı gerçek-
leştirmektedir. Ülkede 2001 yılında 6 milyon ton olan arpa ithalatı, 
2010 yılında 5,5 milyon tona gerilemiş, 2011 yılında ise yeniden 
artarak 7,5 milyon tona ulaşmıştır. Tahminler 2012 yılında arpa ih-
racatının 7 milyon ton civarda olduğunu göstermektedir. 

Suudi Arabistan’ın arpa üretimi desteğini kaldırdığı 2003 senesin-
den bu yana satın aldığı 7 milyon tonun, dünyadaki hayvan yemi 
olarak kullanılan mevcut toplam arpa miktarının yarısından fazla 
olduğu belirtilmektedir. İthal edilen arpanın önemli bir bölümü 
hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Ancak Suudi hükümeti arpa 
ithalatını düşürebilmek için hayvan yemi olarak diğer ürünlerin 
kullanımını arttıracak çeşitli destek programları uygulamaktadır.

Arpadan sonra ülkede en fazla ithal edilen hububat ürünü buğday 
ve mısırdır. Buğday ithalatı özellikle son yıllarda önemli oranda artış 
kaydetmiştir. 2001 yılında sadece 100 bin ton olan buğday ithalatı, 
2008 yılında 1,2 milyon tona, 2011 yılında ise 2,8 milyon tona yük-
selmiştir. Tahminler buğday ithalatının 2012 yılında 2,3 milyon ton 
civarında olacağı yönünde. Pirinç ithalatı son 10 yılda çok büyük bir 
artış göstermemiştir. 2001 yılında 1 milyon ton olan pirinç ithalatı 
2004 yılında 1,5 milyon tona yükselmiş ancak sonraki yıllarda geri-
lemiş ve 2011 yılında 1,1 milyon ton civarında kalmıştır. Mısır itha-
latında ise düzenli bir artış söz konusudur. 2011 yılında 1,2 milyon 
ton olan mısır ithalatı, 2005 yılında 1,5 milyon tona, 2010 yılında 1,9 
milyon tona, 2011 yılında ise 2 milyon tona ulaşmıştır. Mısır ithalatı-
nın 2012 yılında 2 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.

SUUDİ ARABİSTAN PAZARININ TARIM 
VE GIDA ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ
Dünya nohut ithalatında yaklaşık % 3 payı olan Suudi Arabistan’ın 
2008 yılında 22,7 milyon dolarlık nohut ithalatı bulunmakta olup, 
ithalatı bir önceki yıla göre %41 oranında artış göstermiştir. Su-
udi Arabistan nohut ithalatını başta Türkiye (%34,3) olmak üzere 
Hindistan ve Avustralya’dan karşılamaktadır. 2009 yılı itibariyle 
Türkiye’nin nohut ihracatının yaklaşık % 13’ü Suudi Arabistan’a ya-
pılmaktadır.  Dünya mercimek ithalatında % 2,4’lük bir paya sahip 
olan Suudi Arabistan, yıllık yaklaşık 30 milyon dolar civarında mer-
cimek ithal etmekte olup, ithalatı giderek artmaktadır. 

And Saudi Arabia is the world’s largest barley importer. Thus it has 
an important place in global barley market. According to the data 
of USDA, Saudi Arabia imports 6-7 million tons of barley every 
year. Barley import, which was 6 million tons in 2001, decreased 
to 5.5 million tons in 2010 and then reached 7.5 million tons in 
2011 by increasing back again. 

The estimates show the barley import for 2012 as around 7 million 
tons. It is stated that the 7 million tons barley purchased every 
year since 2003 that Saudi Arabia withdrew its support for barley 
production is more than half of the total amount of barley used as 
animal feed in the world. And a significant part of the imported 
barely is used as animal feed in this country. However Saudi gov-
ernment applies various support programs to increase the use of 
other products as animal feed in order to decrease the import of 
barley.

The products that are imported the most after barley are wheat 
and corn.  Wheat import is increased significantly especially in 
the recent years. Wheat import, which was only 100 million tons 
in 2001, increased to 1.2 million tons in 2008 and to 2.8 million 
tons in 2011. The estimates show 2012 wheat import as 2.3 million 
tons. And rice import increased significantly in the last decade. 
Rice import volume, which was 1 million tons in 2001, reached 1.5 
million tons in 2004, decreased slightly in the following years and 
stayed around 1.1 million tons in 2011. There is a steady increase 
in corn import. Corn import, which was 1.2 million tons in 2011, 
increased to 1.5 million tons in 2005, to 1.9 million tons in 2010 
and to 2 million tons in 2011. The estimate for corn import in 2012 
is around 2 million tons.

AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTS 
POTENTIAL OF SAUDI ARABIA MARKET
Saudi Arabia, which has a share of almost 3% in global chickpea 
import, imported 22.7 million dollars worth chickpea in 2008 and 
increased its chickpea import 41% compared to the previous year. 
Saudi Arabia imports chickpea primarily from Turkey (34.3%) and 
then from India and Australia. As of 2009, almost 13% Turkey’s 
chickpea export is made to Saudi Arabia.  Saudi Arabia, which has 
a share of 2.4% in world lentil import, imports almost 30 million 
dollars worth lentil every year and its lentil import continues to 
increase. 
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Pazardaki en aktif ülkeler Kanada ve ABD’dir.  Suudi Arabistan’ın 
2008 yılında tatlı bisküvi ithalatı bir önceki yıla göre %24’lük ar-
tış ile 46 milyon dolara ulaşmıştır. Dünya tatlı bisküvi ihracatında 
önemli bir yeri olan Türkiye, 2008 yılında 5,4 milyon dolar değe-
rinde olan Suudi Arabistan’a tatlı bisküvi ihracatını, 2009 yılında % 
47,1’lik artışla 7,9 milyon dolara çıkarmıştır.

Suudi Arabistan bisküvi pazarında AB ülkeleri hakim konumda 
olup, bu ülkeler içerisinde Hollanda ve İngiltere en önemli ülkeler-
dir. %11 civarındaki payı ile 3. sırada yer alan Türkiye’yi İtalya takip 
etmektedir.

Tatlı bisküviler ihracatında önemli pazarlar arasında bulunan 
Suudi Arabistan’ın bisküvi ithalatının gelecekte daha da artması 
beklenmektedir. Suudi Arabistan bisküvi pazarında basit içerikli 
ürünlerin belli bir yeri bulunmakla beraber meyvelerle zenginleş-
tirilmiş ürünlere karşı da bir eğilim söz konusudur. Suudi Arabistan 
pazarı diğer unlu mamullerde olduğu gibi bisküvi sektöründe de 
yatırım yapılabilecek ülkeler arasında bulunmaktadır.

Dünya gofret ithalatında % 2,6’lık bir paya sahip olan Suudi 
Arabistan’ın 2008 yılında bir önceki yıla göre gofret ithalatı %9 
oranında artarak 65 milyon dolara ulaşmıştır. Türkiye 2008 yılında 
Suudi Arabistan’a 12,5 milyon dolarlık gofret ihraç etmiş olmakla 
birlikte, 2009 yılında ihracatı 11,6 milyon dolara düşmüştür. 2008 
yılı verilerine göre Türkiye’nin pazardaki yeri İtalya ve Hollanda’nın 
ardından üçüncü sıradır.

The leading countries in this market are Canada and USA.  Sweet 
biscuit import of Saudi Arabia in 2008 reached to 46 million dollars 
with a 24% increase compared to the previous year. Turkey, which 
has an important place in world sweet biscuit export, increased its 
sweet biscuit export to Saudi Arabia, which was 5.4 million dollars 
in 2008, to 7.9 million dollars with an increase of 47.1%.

While Saudi Arabia’s biscuit market is dominated by EU countries, 
Netherlands and United Kingdom are the most important names 
within these countries. Turkey which is ranked 3rd with its share 
of 11% follows Italy.

The biscuit import of Saudi Arabia that is among the most im-
portant markets in sweet biscuit export is expected to increase in 
the future. Even though plain products have an important place 
in Saudi Arabia’s biscuit market, there is also a tendency towards 
products enriched with fruits. Saudi Arabia is among the countries 
that one can be consider investing in the biscuit sector as well as 
the other flour product sectors.

The wafer import of Saudi Arabia that has a share of 2.6% in the 
world wafer import increased 9% in 2008 compared to the previ-
ous year and reached 65 million dollars. Even though Turkey ex-
ported 12.5 million dollars worth wafer to Saudi Arabia in 2009, 
this figure dropped to 11.6 million dollars in 2009. According to 
2008 data, Turkey is ranked third in the market after Italy and 
Netherlands.
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