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Dünya buğday üretiminde büyük düşüş!

2012/13 sezonu dünya hububat rekoltesi, belli başlı büyük üre-
tici ülkelerde yaşanan kuraklığın izlerini taşıyor. Başta ABD ol-
mak üzere Karadeniz bölgesi, Avrupa Birliği ve Avustralya’daki 
olumsuz hava koşulları, 2012/13 sezonu dünya hububat üretim 
öngörülerinin, 2011/12 sezonuna kıyasla yaklaşık 85 milyon 
ton düşürülmesine neden oldu. Örneğin Uluslararası Hububat 
Konseyi (IGC), 25 Ekim tarihli son raporunda; 2011/12 sezonun-
da 1 milyar 849 milyon ton ile son yılların en yüksek seviyesine 
ulaştığını tahmin ettiği dünya hububat rekoltesinin, 2012/13 
sezonunda 88 milyon tonluk düşüşle 1 milyar 761 milyon tona 
gerileyeceğini öngörüyor. (IGC’nin dünya hububat rekoltesiyle 
ilgili öngörülerini ve daha fazlasını IGC Baş Ekonomisti Helen 
Henton’la gerçekleştirdiğimiz röportajda bulabilirsiniz.)

Rekoltenin düşmesi, bilindiği gibi yaz başından bu yana tahıl 
fiyatlarının, özellikle buğday fiyatlarının önemli oranda artmasına 
neden olmuştu. Hem rekoltenin azalması hem de artan fiyatlar, 
dünya ticaretine konu olan tahıl miktarının da düşmesine neden 
olacaktır. Öngörüler de zaten bu yönde. IGC son tarihli raporunda; 
2011/12 sezonunda 268 milyon ton olan dünya tahıl ticaretinin, 
2012/13 sezonunda 19 milyon tonluk düşüşle 249 milyon tona 
gerileyeceğini öngörüyor. Dolayısıyla birçok ülke bu sezon, ken-
di iç tüketimlerini karşılamak için mevcut stoklarını daha çok 
değerlendirmek zorunda kalacak. 

Kasım ayı itibariyle kuzey yarımkürede hasat hemen hemen 
tamamlanmış durumda. Bu yüzden gözler hasadın Kasım-Şubat 
ayları arasında yapıldığı güney yarımkürede. Kuzey yarımkürede 
düşen hububat rekoltesini, güney yarımkürenin telafi etmesi 
umulsa da, bunun pek de mümkün olmayacağı aşikar. Dolayısıyla 
deyim yerindeyse tüm umutlar bir sonraki bahara kaldı.

Bu durum, geçen sayı dile getirdiğimiz bir konuyu yeniden 
hatırlatmamız gerektiğini gösteriyor: “Buğday ve genel itibariyle 
tahıllar, insan hayatının en temel besin kaynakları olmaya devam 
ediyor ve artan dünya nüfusu çok daha fazla tahıl üretimini zo-
runlu kılıyor. Buna karşılık küresel ısınmanın getirdiği mevsimsel 
değişimler, bu üretimi tehlikeye düşürüyor. 

Bu sezon yaşanacak üretim düşüklüğü belki tek başına sorun 
olmayacaktır ancak bir sonraki sezonda kuraklığın devam etme-
si, ciddi sorunlara neden olabilir… Tüm dünya ülkelerinin, gıda 
üretiminin devamlılığı için çevresel faktörleri göz önünde bulun-
duracak, üretim ve verim artışı sağlayacak, üretimde sürekliliği 
sağlayacak daha planlı tarım politikalarına ihtiyacı var.”

Saygılarımızla…

The eyes turned to southern hemisphere for grain yield!

Global grain yield for the season 2012/13 carries the traces of the 
drought faced in the main grain producer countries. Negative 
weather conditions in Black Sea region, European Union, Austra-
lia and especially USA caused the global grain production fore-
casts for the season 2012/13 to decrease approximately 85 mil-
lion tons compared to the season 2011/12. For example in the 25 
October dated report of International Grain Council (IGC), global 
grain yield that was estimated to reach the highest level of the re-
cent years with a figure of 1 billion 849 million tons in the season 
2011/12 is forecasted to drop down to 1 billion 761 million tons 
with a decrease of 88 million tons in the season 2012/13. (You can 
find out the forecasts of IGC about world grain yield and more in 
our interview with IGC Chief Economist, Helen Henton.) 

The drop in the yield causes, as you know, the grain prices and 
particularly wheat prices to increase significantly since the be-
ginning of the summer. Both the decrease in the yield and the 
increase in the prices will cause the grain amount traded globally 
to decrease. And the forecasts support this. In the latest report of 
IGC, it is forecasted that the global grain trade, which was 268 mil-
lion tons in the season 2011/12, to drop down to 249 million tons 
with a decrease of 19 million tons in the season 2012/13. Thus a 
lot of countries will have to use their existing stocks this year in 
order to meet their own domestic consumptions. 

As of November, the harvest activities are almost completed in 
the northern hemisphere. Thus the eyes turned to southern hemi-
sphere where the harvest activities will began in November and 
continue until February. Even though it is hoped for the southern 
hemisphere to compensate the decrease in the grain yield of the 
northern hemisphere, it is obvious that it is not really possible. 
Thus, all the hopes are for the next spring.

This last state indicates that we should remind a subject we men-
tioned in the last issue: “Wheat and generally the grains contin-
ue to be the primary food source for people and the increasing 
world population necessitates higher grain production. And the 
seasonal changes that the global warming causes endanger this. 

The production decrease that will be experienced this season may 
not be a problem just by itself, however the draught to continue in 
the next season may cause severe problems. All world countries need 
better planned agricultural policies that consider the environmental 
factors for the continuity of food production, ensure production and 
efficiency increase, and enable sustainability of production.”

Best regards…

Editör
Editor



17



64

22 28

Glencore International 
Tahıl Terminaline Ortak Oldu
Glencore International is now a partner to 
the grains terminal

Tahıl fiyatları Kenyalı 
un üreticilerinin karını vurdu
Grain prices crippled the profit of the 
Kenyan flour producers

Japon değirmenci ve makarnacılar 
Kanada’da
Japanese millers and pasta processors are
in Canada

İmaş Makine Rusya’da 6 bin 
tonluk değirmen kuruyor
Imas Machinery is building a 6.000 ton 
mill in Russia 

Pakistanlı değirmenciler buğday 
kotasının iyileştirilmesini talep etti
Pakistani millers demanded 
the restoration of the wheat quato

Kazakistan’ın tahıl ihracatında 
aslan payı Türkiye’nin
Turkey has the lion’s share of the grain 
export of Kazakhstan

18 24

20 26

40

İçindekiler
contents

58

DÜNYA HUBUBAT REKOLTESİ BU SEZON DÜŞÜŞTE
Global Grains harvest is decreasinG in this season



91

48

84

Dünya Buğday 
Ticareti 
ve Ülkelerin Yeri

Global Wheat Trade and Position of Countries



20

Kanada’nın en büyük özel tarım işletmesi Richardson International Limited, artan küresel talebi 
karşılamak adına tahıl ve yağlı tohum depolama kapasitesini artırmak amacıyla yaklaşık 120 
milyon $ yatırım yapmayı planlıyor.
Richardson International Limited, the biggest private agricultural enterprise of Canada, plans 
to invest approximately $120 million to increase its storage capacity for grains and oilseed to 
meet growing global demand.

Kanada’nın en büyük özel tarım işletmesi Richardson Internati-
onal Limited, artan küresel talebi karşılamak amacıyla tahıl ve 
yağlı tohum depolama kapasitesini artırmak için Vancouver’da-
ki liman terminaline yaklaşık 120 milyon $ yatırım yapmayı 
planlıyor. Richardson, tamamlanması iki yıl sürecek projenin 
iznini almak üzere Port Metro Vancouver’a başvurusunu yaptı 
bile.

Dünyadaki en verimli liman terminali tesislerinden biri olan 
Richardson’ın Vancouver terminali, hali hazırda maksimum ka-
pasitede çalışarak her yıl yaklaşık 3 milyon ton tahıl ve yağlı to-
hum hareketine sahne oluyor.  

Artan küresel talebine bağlı olarak Richardson, Vancouver’da 
ek bir depolama kapasitesi ile bu rakamı yılda 5 milyon tondan 
fazlaya çıkarmayı hedefliyor.

Richardson Tarım Operasyonları Başkan Yardımcısı Darwin 
Sobkow, “Vancouver terminalimizdeki depolama kapasitemizi 
artırmak, işimiz için çok önemli.” diyor ve ekliyor: “Depolama 
kapasitesini artırarak ve operasyonu iyileştirerek, çiftçi müşte-
rilerimize daha iyi hizmet verecek ve tüm dünyadaki nihai kul-
lanım pazarlarının Kanada tahılları ve yağlı tohumları için artan 
talebini daha fazla karşılayacak bir konuma geleceğiz.”

Richardson International Limited, the biggest private agricul-
tural enterprise of Canada plans to invest approximately $120 
million in its port terminal facility in Vancouver to increase stor-
age capacity for grains and oilseeds to meet growing global 
demand. Richardson has applied to Port Metro Vancouver for 
a permit approval for the project, which would take two years 
to complete.

One of the most efficient port terminal facilities in the world, 
Richardson’s Vancouver terminal is currently operating at maxi-
mum capacity, handling approximately 3 million metric tonnes 
(MMT) of grains and oilseeds each year. 

With growing global demand, Richardson expects to handle in 
excess of 5 MMT of grains and oilseeds annually with additional 
storage capacity in Vancouver.

“Increasing storage capacity at our Vancouver terminal is criti-
cal to our business,” said Darwin Sobkow, Richardson’s Vice 
President, Agribusiness Operations. “By increasing storage 
capacity and enhancing our operation, we will be better posi-
tioned to serve our farmer customers and meet increasing de-
mand for Canadian grains and oilseeds from end-use markets 
worldwide.”
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Richardson, Vancouver terminalinde toplam 80.000 ton kapasi-
te ile ek bir beton tahıl depolama tesisi inşa etmeye hazırlanı-
yor. Proje, dağıtım ekipmanının kurulmasını ve toz filtre siste-
minin güncellenmesini de içeriyor. Mevcut çelik siloları ortadan 
kaldırarak net 70.000 ton ek depo elde edecek olan Richardson, 
böylece Vancouver terminalinin toplam depolama kapasitesini 
178.000 tona yükseltecek.

Richardson, yakın zamanda Vancouver terminalinde raylı alım 
kapasitesini iyileştirmek ve işletim verimliliğini artırmak için 20 
milyon $ yatırım yaptı.

 Richardson, raylı istasyonu yeniden yapılandırarak ve tama-
men işlevsel ikinci bir raylı boşaltma alanı ve vagon düzenleyici 
ekleyerek, boşalttığı vagon sayısını günde tek hatta 150 vagon-
dan, günde iki hatta 300 vagona kadar çıkartabilecek.

Winnipeg merkezli olan Richardson’ın Kanada genelinde 1700 
çalışanı var ve de tüm önemli Kanada tahıllarını ve yağlı tohum-
larını tüm dünyaya taşıyor ve satıyor. Richardson, aynı zamanda 
Kanada’nın En İyi Yönetilen Şirketlerinden biri ve de tarım ve 
gıda işleme alanında dünya liderleri arasında kabul ediliyor.

 Richardson plans to build an additional concrete grain stor-
age annex with a total capacity of 80,000 metric tonnes at its 
Vancouver terminal. The project includes the installation of dis-
tribution equipment and an upgraded dust filtration system. 

By eliminating existing steel storage bins, Richardson would 
net an additional 70,000 tonnes of storage, bringing total 
storage capacity at its Vancouver terminal to 178,000 metric 
tonnes.

Richardson recently invested $20 million to improve rail re-
ceiving capacity and increase operating efficiencies at its Van-
couver terminal. By reconfiguring the rail yard and adding a 
second, fully-functional rail unload pit and railcar indexer, Rich-
ardson can double the number of railcars it unloads from 150 
cars a day on a single track to 300 cars a day on a double track.

Based in Winnipeg, Richardson has over 1,700 employees 
across Canada and is a worldwide handler and merchandiser 
of all major Canadian-grown grains and oilseeds. Richardson is 
one of Canada’s Best Managed Companies and is recognized as 
a global leader in agriculture and food processing.

Dünyanın önde gelen entegre üretici ve pazarlama şirketlerinden Glencore International, 
Rusya’nın Taman Limanı’ndaki açık deniz tahıl ihracat terminaline ortak oldu.
One of the leading integrated producer and marketer companies in the world, Glencore Inter-
national became a partner to the open sea grains export at the Taman Port of Russia.

Glencore International, tamamen kendisine ait olan bir iştiraki 
aracılığıyla Kernel Holding ile 50-50 ortak girişim sözleşmesi 
yaptığını ve bu sözleşmeyle EFKO Group’un Rusya’nın Taman 
Limanı’ndaki açık deniz tahıl ihracat terminalinde pay sahibi 
olduğunu duyurdu. 

Rusya’nın Karadeniz sahilinde stratejik açıdan önemli bir konu-
ma sahip olan Taman Limanı, Güney Rusya’nın ana tahıl üretim 
bölgesine oldukça yakın. Yıllık toplam kapasitesi 3 milyon ton 
olan Tahıl ihracat terminali, Rusya tahıllarının yıl boyunca ihraca-
tına olanak tanıyacak. Bu durum da sadece Rusya tahılının dünya 
pazarındaki rekabet gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zaman-
da Glencore’un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika boyunca müşterile-
rinin ihtiyaçlarını daha da iyi karşılamasını mümkün kılacak.

Glencore International plc, announces that it has, through a 
wholly-owned subsidiary, entered into a 50-50 joint venture 
agreement with Kernel Holding S.A. through which it has ac-
quired an interest in a deep sea grain export terminal in Taman 
port, Russia from the EFKO Group. 

Strategically located on Russia’s Black Sea coast, the port of 
Taman is in close proximity to Southern Russia’s main grain 
producing region. The grain export terminal has a throughput 
capacity of 3.0mio mt per annum and will enable Russian grain 
to be exported throughout the year. Not only will this increase 
the competitiveness of Russian grain on the world market, it 
will also enable Glencore to further meet the needs of its cus-
tomers across EMEA.

GLENCORE INTERNATIONAL 
TAHIL TERMİNALİNE ORTAK OLDU
G L E N C O R E  I N T E R N A T I O N A L  i s  n o w  a 
p a r t n e r  t o  t h e  G r a i n s  t e r m i n a l
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Vergi öncesi kârının, yüksek tahıl maliyetlerinden ve düşük kâr marjlarından dolayı düştüğünü 
açıklayan Kenyalı un değirmencisi Unga Group, pazara giren küçük değirmencilerin de marjları 
etkilediğini belirtti.
Explaining that the full-year pretax profit lowered because of the high grains costs and low 
profit margins, The Kenyan flour producer Unga Group stated that the minor millers who enter 
the sector suffer a drop in their margins as well.

Kenyalı un değirmencisi Unga Group, Eylül ayında yaptığı açık-
lamada, yüksek tahıl maliyetleri yüzünden yıllık vergi öncesi 
kârının yüzde 18,7’lik bir düşüş ile 512,56 milyon şiline (6 mil-
yon $) gerilediğini duyurdu ve kâr marjlarının daralmaya de-
vam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Hayvan yemleri segmentindeki marjların, çiftçilerin düşük et 
ve yumurta talebinden dolayı pazardan çekilmeye başlama-
sıyla yaşanan kümes hayvanı yemlerindeki hacim düşüşünden 
olumsuz etkilendiğini belirten Unga Group, marjların aynı za-
manda pazara giren küçük değirmencilerin sayısının artmasın-
dan dolayı da baskı altında olduğunu söyledi.

Mart ayında Nairobi’deki Yem Fabrikasını yenileyen şirket, yap-
tığı açıklamada; önceki yıla kıyasla Haziran ayının sonuna kadar 
bu yılın cirosunun yüzde 21 artışla 15,97 milyar şiline yükseldi-
ğini, ama işletme kârının 643,34 milyondan 523,1 milyon şiline 
düştüğünü dile getirdi.

Kenyan flour miller Unga Group Ltd on Friday posted an 18.7 
percent drop in full-year pretax profit to 512.56 million shillings 
($6 million), mainly due to the high cost of grain, and warned 
margins would continue to be squeezed.The miller said mar-
gins in the animal nutrition segment had been hit by a volume 
decline in poultry feeds as farmers withdrew from the market 
following low demand for meat and eggs. It said margins were 
also under pressure due to the number of small millers enter-
ing the market.

Turnover rose by 21 per cent to 15.97 billion shillings for the 
year to the end of June compared with the previous year, but 
operating profit fell to 523.1 million shillings from 643.34 mil-
lion, the company said.

Unga upgraded its Nairobi Feed Plant in March and said the 
new project will allow it to grow volume in the high-value pel-
leted feed category.
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Japon değirmenciler ve makarna üreticileri, Cigi (Kanada Uluslararası Tahıl Enstitüsü) progra-
mıyla Kanada durum buğdayı hakkında bilgi aldı.
Japanese millers and pasta processors got information about the Canadian durum milling via 
the Cigi (Canada International Grains Institute) program.

Japonya’nın önde gelen durum buğdayı öğütme ve makarna 
işleme şirketinden on beş temsilci, Ekim ayında Kanada durum 
buğdayının kalitesinin nasıl Japonya’daki zorlu ürün ihtiyaçla-
rını ve tüketici tercihlerini karşılamaya yardımcı olabileceğini 
öğrenmek üzere Kanada Uluslararası Tahıl Enstitüsü’nü ziyaret 
etti.
“Cigi - Japonya Durum Buğdayı Programı”, 15-19 Ekim 2012 ta-
rihleri arasında gerçekleştirildi. 11 farklı Japon şirketin kıdemli 
yöneticilerinin ve teknik personelinin katıldığı program sırasın-
da, grup, Kanada Batı Amber Durum Buğdayının (CWAD) işlev-
sel özellikleri ve de bu buğday sınıfında yeni çeşitlerin oynadığı 
önemli rol hakkında bilgi aldı.

Cigi Yönetici Müdürü Earl Geddes, “Japon endüstrisinden, Cigi 
personeli ve Kanada endüstri temsilcileri ile çalışmak ve onlar-
dan CWAD kalitesi ve Kanada’nın süregelen müşteri kalite ihti-
yaçlarını karşılama bağlılığı hakkında bilgi edinmek amacıyla 
Cigi’ye gelmek için önemli bir talep vardı.  Biz de bu talebi kar-
şılamak adına katılımcı sayısını yüksek tuttuk.” dedi.

Cigi Asya Ürünleri ve Ekstrüzyon Teknolojisi Başkanı ve Program 
Başkanı Esey Assefaw ise, “Japonya’nın durum değirmencileri-
nin ve makarna üreticilerinin önemli ve belli kalite ihtiyaçları 
var.” dedi ve ekledi: “Japon makarna pazarı, ekonomik etmen-
lerden ve tüketici tercihlerindeki değişimlerden dolayı önemli 
bir değişimden geçiyor. Böylesine bir ortamda, Kanada’nın üs-
tün bir CWAD kalitesi ve Japon ürünlerin ihtiyaçlarını karşılama 
becerisi sergilemeye devam etmesi son derece önemli.”

Cigi, 1972 yılında kurulan bağımsız bir pazar geliştirme ensti-
tüsü. Enstitünün misyonu, yerel endüstriye ve tüm dünyadaki 
müşterilere teknik deneyim, destek ve özelleştirilmiş eğitim 
sunarak Kanada ekinleri için kârlı fırsatlar yaratmak. Cigi’nin fi-
nansmanını ise çiftçiler, Kanada Hükümeti ve endüstri ortakları 
sağlıyor.

Fifteen representatives from Japan’s leading durum milling and 
pasta processing companies were at the Canadian International 
Grains Institute in October to learn about how the quality of 
Canada’s durum wheat can help them meet changing product 
needs and consumer preferences in Japan.
The Cigi-Japan Durum Wheat Program ran from October 15 to 
19, 2012. The Japanese participants included senior managers 
and technical staff from 11 different companies. During the pro-
gram the group learned about the functional properties of Can-
ada Western Amber Durum wheat and the important role new 
varieties play in this wheat class.

“There was considerable interest from the Japanese industry to 
come to Cigi to work with and learn from Cigi staff and Cana-
dian industry representatives about CWAD quality and Canada’s 
continued commitment to meeting customers’ quality require-
ments,” said Earl Geddes, Cigi Executive Director.  “We increased 
the number of participants attending to meet the demand.”

 “Japan’s durum millers and pasta processors have very signifi-
cant and specific quality requirements,” said Esey Assefaw, Head 
of Asian Products and Extrusion Technology at Cigi and chair 
of the program. “The Japanese pasta market is going through 
considerable changes brought about by economic factors and 
changes in consumer preferences. In this environment it is im-
portant for Canada to continue to demonstrate the superior 
quality of CWAD and its ability to meet the requirements for 
Japanese products.”

Cigi is an independent market development institute created 
in 1972. Its mission is to create profitable opportunities for Ca-
nadian field crops through the delivery of technical expertise, 
support and customized training to the domestic industry and 
customers around the world. Cigi is funded by farmers, the Gov-
ernment of Canada (AAFC) and industry partners.
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Değirmen makineleri sektörünün önde gelen firmalarından İmaş Makine, Rusya’da kurulumunu 
yaptığı 6 bin tonluk değirmeninin ilk aşamasını tamamlamak üzere.
Imas Machinery, one of the leading firms in the milling machinery industry, is about to com-
plete the first phase of the 6 ton mill they are building in Russia.

Çeyrek yüzyıla yaklaşan tecrübesiyle müşterileri için anahtar tes-
lim değirmen sistemleri üreten ve bu sistemleri Milleral markasıyla 
piyasaya sunan İmaş Makine,  Rusya’da kurulumunu gerçekleştir-
diği 6 bin tonluk değirmenin ilk aşamasını tamamlamak üzere.

Değirmen makineleri sektörünün önde gelen firmalarından İmaş 
Makine’nin Nazran şehrine kurduğu ve her biri bin 200 tonluk 
olan 5 değirmenin ilkinde, sevkiyat aşaması tamamlandı. Sevki-
yat aşaması tamamlanan değirmenin montaj işlemleri aralıksız 
ve süratli bir şekilde devam ediyor. İmaş Makine’nin kuracağı 
ikinci bin 200 tonluk değirmenin makine ve ekipmanlarının ise 
2013’ün ilk aylarında sevk edilmesi planlanıyor. Firma yetkilileri 
tarafından yapılan açıklamada, tesisin tamamının 2014’te çalıştı-
rılacağı ve bu tesisin Rusya’nın en büyük değirmen tesislerinden 
biri olacağı ifade edildi.

Building turn-key milling systems for its clients with an experi-
ence of nearly a quarter century and presenting these systems 
under the brand of Milleral, Imas Machinery is about to com-
plete the first phase of the 6 ton mill they are building in Russia.

Imas Machinery, one of the leading firms in the milling machin-
ery industry, has also completed the shipping phase for one of 
the five 200-ton-mills they are building in the city of Nazran. 
Following the completion of the shipping phase, installation 
work of the mill is being carried out relentlessly and quickly. 
Imas Machinery is planning to ship the machinery and equip-
ment for the second 200 ton mill in the first months of 2013. 
According to the statement of the company’s officials, the facil-
ity is to be operational in 2014 and this facility will be one of 
the largest milling facilities of Russia.
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Pakistan Un Değirmencileri Birliği Kuzey Batı Sınır Eyaleti birimi, buğday kotasının iyileştirilme-
sini talep ediyor.
Pakistan Flour Millers Association, North-Western State Border unit demands the restoration of 
the wheat quota.

Pakistan’da hükümetle değirmencilik sektörü arasındaki tartış-
malar devam ediyor. Pakistan Un Değirmencileri Birliği (PFMA) 
Kuzey Batı Sınır Eyaleti birimi, Ekim ayında yaptığı açıklamada 
yerel yönetimin elindeki emtia stokunun çok fazla olduğunu ve 
bunun derhal değirmencilere vermesi gerektiğini belirterek un 
değirmencileri için buğday kotasının iyileştirilmesini talep etti. 

Birliğin toplantısı, eyalet başkanı Mohammad Naeem Butt baş-
kanlığında PFMA’nın bölge ofisinde gerçekleştirildi. Toplantıya, 
başkan yardımcıları ve icra komitesi üyeleri de katıldı. Birlik, eya-
letin ihraç fiyatının ülkenin diğer eyaletlerinden daha yüksek ol-
duğunu belirterek, un değirmenleri için buğday ihraç fiyatının 
azaltılması talebini tekrarladı. 

Pakistan’ın Sindh kentinde ise değirmenciler buğday fiyatla-
rındaki artışı protesto etmek için Ekim’de bir günlüğüne greve 
gitme kararı almıştı. Bazı kaynaklar, greve gitme kararının, Sindh 
Gıda Departmanı’nın yetersiz politikalarından ve gıda bakanının 
tavrından kaynaklandığını belirtiyor.

The negotiations between the government and the milling in-
dustry in Pakistan are still going on. In a statement given in Octo-
ber, PFMA North-Western State Border Unit stated that the local 
government had an ample amount of goods in stock and that it 
needed to give them to the millers immediately and demanded 
the restoration of the wheat quota. 

The union’s gathering was held at the PFMA’s regional office un-
der the administration of the state president Mohammed Naeem. 
Vice-Presidents and the execution committee attended the meet-
ing as well. The union stated that the states export prices were 
higher than that of the other states and renewed their demand on 
the lowering of wheat export prices for flour mills.

In the Pakistani city of Sindh, however, the millers had decided to 
go on a one day strike in October to protest the increase in the 
wheat prices. Some sources indicate that the decision to go on a 
strike originated from the inefficient policies of Sindh Food De-
partment and the attitude of the Food Minister.
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Kazakistan’ın tahıl ihracatından elde ettiği gelirin bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 1.2 milyar 
doları bulduğunu açıklayan Kazakistan Ulusal Tahıl Ajansı Kazah Zerno, tahıldaki en büyük alı-
cının Türkiye olduğunu belirtiyor.
Explaining that the revenue Kazakhstan gained from grain export during the February-August 
period of this year has reached 1,2 billion dollar, Kazakhstan National Grains Agency Kazak 
Zerno stated that Turkey is the biggest buyer of grains.

Kazakistan Ulusal Tahıl Ajansı Kazah Zerno, Kazakistan’ın tahıl 
ihracatından elde ettiği gelirin 2012 yılının Ocak-Ağustos ayla-
rında 1.2 milyar doları bulduğunu ve en büyük alıcının Türkiye 
olduğunu açıkladı. Ajansın bildirdiğine göre Kazakistan söz ko-
nusu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.3 
oranında artış gerçekleştirerek 5.779 milyon ton buğday ihraç 
etti. İhracattan elde edilen gelir ise önceki yıllara göre 5.5 oranın-
da artış gösterdi.  Kazakistan’ın en çok buğday ihraç ettiği ülke 
ise Türkiye oldu. Türkiye’yi Azerbaycan, İran, Özbekistan, Tacikis-
tan, Sudan ve Gürcistan izledi. 

2012 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin, Kazakistan’dan 
toplam 984 bin 900 ton buğday ithal ettiği açıklandı. 
Kazakistan’dan buğday ithalatında Türkiye’yi 783 bin 200 ton 
ile Azerbaycan, 585.8 bin ton ile İran, 431.7 bin ton ile Özbekis-
tan, 464.3 bin ton ile Tacikistan, 346 bin ton ile Sudan ve 356.9 
bin ton ile Gürcistan takip ediyor. 

Kazakistan aynı dönemde 265.6 bin ton arpa ve 15.4 bin ton 
pirinç ihraç etti. Un ihracat hacmi ise önceki yılın aynı döne-
mine göre yüzde 89.1 oranında artarak 1.6 milyon ton düzeyi-
ne ulaştı. Kazakistan’ın un ihraç ettiği ülkeler arasında en bü-
yük pay Özbekistan (865 bin ton), Afganistan (425 bin ton) ve 
Tacikistan’a (184 bin ton) ait. Buğday hasadının önceki yıla göre 
iki kat düşük olduğu Kazakistan’da, bu düşüşe rağmen ihracat 
hacminde oldukça yüksek artış gözlemlendi.

Explaining that the revenue Kazakhstan gained from grain ex-
port during the February-August period of 2012 has reached 1,2 
billion dollar, Kazakhstan National Grains Agency Kazak Zerno 
stated that Turkey is the biggest buyer of grains. According to 
the agency, Kazakhstan has exported 5,779 billion tons of wheat 
which is 7,3% higher than that of same period of the previous 
year. And the revenue gained from exports has increased 5,5% 
compared to the previous years. Turkey has become the country 
where Kazakhstan exports wheat the most. Azerbaijan, Iran, Uz-
bekistan, Tajikistan, Sudan and Georgia followed Turkey.

It has been stated that Turkey has important 984,900 tons of 
wheat from Kazakhstan during the period of 2012 February-
August. In terms of wheat import from Kazakhstan, Turkey is fol-
lowed by Azerbaijan with 783,200 tons, Iran with 585.8 thousand 
tons, Uzbekistan with 431.7 thousand tons, Tajikistan with 464.3 
thousand tons, Sudan with 346 thousand tons and Georgia with 
356.9 thousand tons. Kazakhstan also exported 265.6 thousand 
tons of barley and 16.4 thousand tons of rice during the same 
period. Flour export, however, reached 1.6 million tons, a 89.1% 
increase compared to the same period of the previous year. The 
biggest share in the flour export of Kazakhstan go to Uzbekistan 
(865 thousand tons), Afghanistan (425 thousand tons) and Tajik-
istan (184 thousand tons). Even though the wheat harvest was 
two times lower than the previous year, Kazakhstan experience 
a significant increase in export volume.
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Dünyanın önde gelen küresel entegre tedarik zinciri yöneticisi ve tarım ürünleri işleyicisi Olam 
International, ‘Afrika Sürdürülebilir Yatırım Lideri’ ödülüne layık görüldü.
The world’s leading integrated supply chain manager and agricultural products processor, Olam 
International, was deemed worthy of the “Leadership in Sustainable Investment in Africa” award.

Dünyanın önde gelen küresel entegre tedarik zinciri yöneticisi 
ve de tarım ürünleri ve gıda maddeleri işleyicisi Olam Interna-
tional Limited, Africa Investor tarafından verilen ‘Afrika’da Sür-
dürülebilir Yatırım Lideri’ ödülünün bu yılki sahibi olduğunu 
duyurdu. Ödül, Africa Investor CEO Yatırım İklimi Zirvesi’nin bir 
parçası olarak Yatırım ve İş Liderleri Ödülleri töreninde takdim 
edildi.
Africa Investor CEO Yatırım İklimi Zirvesi, her yıl World Bank 
Group işbirliğinde World Bank ve IMF Yıllık Toplantıları’yla bir-
likte düzenleniyor. Yatırım ve İş Liderleri Ödülleri; Afrika’daki 
istisnai iş uygulamalarını, ekonomik başarıları ve yatırımları 
ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Geçtiğimiz aylarda Gana’daki un değirmenini hizmete açan 
Olam International’ın Group İdari Müdürü ve CEO’su Sunny 
Verghese, “Olam’ın başta Afrika olmak üzere, yıllardır süregelen 
kırsal kesimlere yatırım yapma taahhüdü, sürdürülebilir uygu-
lamalarda endüstri lideri olmamızı mümkün kıldı. Sürdürülebi-
lir bir şekilde çalışmanın ve paydaşlara uzun vadeli değer sun-
manın birbirini tamamlandığına inanıyoruz. İşte bu inanç, 2011 
yılında Olam Livelihood Charter’ın doğmasını sağladı.” dedi..

Olam International Limited, world’s leading integrated supply 
chain manager and processor of agricultural products and food 
ingredients, announced that they won this year’s Africa Inves-
tor – ‘Leadership in Sustainable Investment in Africa’ Award. It 
was presented at the Investment and Business Leader Awards, 
as part of the Africa Investor CEO Investment Climate Summit 
(Ai CEO Investment Climate Summit).The Ai CEO Investment 
Climate Summit is held annually, in association with the World 
Bank Group, alongside the World Bank and IMF Annual Mee-
tings. The Investment and Business Leader Awards seek to re-
ward exceptional business practices, economic achievements 
and investments across the investment spectrum in Africa.

“Olam’s long-standing commitment to investment in rural 
communities, primarily in Africa, has enabled us to become an 
industry leader in sustainable practices. We believe that opera-
ting in a sustainable manner and delivering long-term value for 
continuing shareholders are complementary. This ethos ensu-
red the launch of The Olam Livelihood Charter in 2011,” Sunny 
Verghese, Group Managing Director and CEO, Olam Internati-
onal says.
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Mısır Tarım Bakanı Muhammed Rıda İsmail, ithalatı azaltmak için buğday ekim alanlarını geniş-
letme kararı aldıklarını açıkladı.
Mr. Muhammed Rida Ismail, the Minister of Agriculture of Egypt announced to have taken the 
resolution to expand wheat cultivation areas to reduce importation.

Mısır Tarım Bakanı İsmail, 2011-2012 sezonunda 1,2 milyon dö-
nüm olan Mısır’ın buğday ekim alanının, ithalatın düşürülmesi 
amacıyla bu yıl 1,3 milyon dönüme çıkarılması için proje hazır-
ladıklarını açıkladı.

Mısır’ın buğday üretiminin 9 milyon ton olduğunu belirten 
İsmail, üretilen buğdayın 3,6 tonunun satışının hükümete ya-
pıldığını kaydetti. Bakan İsmail, yeni projeyle Mısır’ın buğday 
üretiminin 10 milyon tona çıkartılmasının ve bunun 5 milyon 
tonunun hükümet tarafından satın alınmasının hedeflendiğini 
söyledi.

Mr. Ismail, the Minister of Agriculture of Egypt announced that 
a project to increase the wheat plantation areas in Egypt, which 
were 1,2 million declares in 2011-2012 season,  is being prepared 
to increase the said to 1,3 million declares  fort he purpose of de-
creasing importation. 

Ismail, who stated that the wheat production of Egypt is 9 mil-
lion tonnes whereas 3,6 tonnes of the wheat produced are sold to 
he government. President Ismail said that the new Project aims at 
increasing the wheat production of Egypt to 10 million tonnes of 
which 5 million tonnes to be purchased by the government. 

Ankara Polatlı Belediyesi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) aldığı eski buğday silosunu kül-
tür merkezi olarak kullanılmak üzere restore ettiriyor.
Polatlı Municipality of Ankara is having the former wheat storage silo of Agricultural Products 
Office (TMO) restorated to use as a culture center. 

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Ankara Polatlı’daki eski buğ-
day silosu, Polatlı Belediyesi tarafından restore edilerek kültür 
merkezine dönüştürülüyor. 

Polatlı Belediye Başkanı Yakup Çelik, yaptığı açıklamada, 1930’lu 
yılların ortasında şehrin gelişimiyle faaliyete geçen TMO hubu-
bat silosunu devraldıklarını ve uzun bir sürecin ardından TMO 
Kültür Merkezi olarak yenileme çalışmasını başlattıklarını belirtti. 
Çelik, bir yılın sonunda ilçenin yeni bir kültür merkezine kavuşa-
cağını da ekledi. 

The former wheat storage silo of the Agricultural Products Of-
fice (TMO) is to be transformed into a culture center after being 
restorated by Polatlı municipality, Ankara. 

Yakup Çelik, the Mayor of Polatlı expressed in his statement that 
they took over and started the restoration works to turn the 
grain storage silo of TMO, which commenced its operations in 
the 1930s as the city developed, into TMO Culture Center, after a 
long process. Çelik further stated that the county would have its 
new culture center by the end of the year. 

MISIR, BUğDAY EKİm 
ALANLARINI GENİŞLETİyOR
c o r n ,  w h e a t  c u lt i v a t i o n 
a r e a s  t o  e x p a n d

TMO’DAN BUğDAY 
pİYASASINA İSTİKRAR MÜDAHALESİ
t m o ’ s  s t a b i l i t y  i n t e r v e n t i o n 
i n  t h e  w h e a t  m a r k e t
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği ve Türkiye Yem Sa-
nayicileri Birliği, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yeni çek yasasıyla ilgili görüşlerini içeren 
bir mektup gönderdi. Mektupta karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasının ticari hayatta 
güven sorununa ve piyasaların daralmasına sebebiyet verdiği belirtildi.
Turkish Flour Industrialists’ Federation, Turkish Pasta Industrialists’ Association and Turkish 
Feed Industrialists’ Union has sent a letter containing their insight about the new check law to 
the Prime Minister Recep Tayyip Erdogan. They stated on the letter that abolishing jail time for 
bad checks gives ground for trust issues in business lives and market shrinkage.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, Türkiye Makarna Sanayi-
cileri Derneği ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliği, TBMM Genel 
Kurulu’nda görüşülecek Çek Yasası öncesi Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’a konuyla ilgili görüşlerini içeren “Ekonomik Suça 
Ekonomik Ceza Piyasaları Daraltabilir” bir mektup gönderdi.
TUSAF’ın web sitesi üzerinden de yayınladığı mektupta şunlara 
dikkat çekiliyor: “Merkez Bankası tarafından bankalara duyuru-
lan karşılıksız çek sayısı 2012 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayı-
na göre yüzde 56 oranında artışla 81 bin 850 adede yükselmiş, 
2012 yılı Ocak-Ağustos dönemindeki karşılıksız çek sayısı ise ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 oranında artarak 561 bin 
700 adede ulaşmıştır.

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından yapılan açıklamada ise; son 
üç ayda karşılıksız çek keşide edenlerin yüzde 90’ına yakınının, 
daha önce de karşılıksız çekinin olduğu belirtilmektedir. Aynı za-
manda bunların risk raporlarına bakıldığında da yarısından faz-
lasının bankalara geçmiş bir kredi borcu olduğu gözükmektedir.
Çek; yasa çıkmadan kısmen itibarlı bir ödeme aracı idi. Hapis ce-
zasının kaldırılması sonrası elimizde olan tüm istatistikler yeni 
yasanın suistimal edildiğini, piyasaların daraldığını ve iş dünya-
sından yükselen sesin ise moralleri bozduğunu gösteriyor.
Bu kapsamda; çek mevzuatı, kredi değerlendirme ve ticari riskin, 
icra iflas kanununu da dikkate alınarak yeniden değerlendirilme-
si ve piyasadaki boşluğun ve güvenin tekrar tesis edilmesi husu-
sunda gereğini tensiplerinize arz ederiz.”

Turkish Flour Industrialists’ Federation(TUSAF), Turkish Pasta 
Industrialists’ Association and Turkish Feed Industrialists’ Union 
has sent a letter containing their insight about the new check 
law, “Commercial Punishment to Commercial Crimes may shrink 
the market,” to the Prime Minister Recep Tayyip Erdogan.The 
letter which is also streamed on the web site of TUSAF empha-
sizes the following: “The number of bad checks declared by the 
Central Bank to the banks reached 81,850 during the month of 
August 2012 with an increase of 56% compared to the last year 
and reached 561,700 during the period of January-August 2012 
with an increase of 56% compared to the same period of the 
previous year.

According to a statement given by Credit Record Bureau (KKB), 
however; almost 90% of those who tried to cash a bad check 
in the last three months have encountered bad checks before. 
Additionally, after going through their risk reports, more than 
half of them have a previous credit debt to the banks.Checks 
used to be a fairly esteemed form of payment before the law. 
All the statistics we gathered following the abolishment of jail 
time indicate that the new law is being misused, the markets 
are shrinking and that the rising voice in the business world is 
depressive.Therefore, we respectfully submit our request for the 
re-evaluation of check regulation, credit evaluation and com-
mercial risk in accordance with the bankruptcy and enforcement 
law and re-establishment of the gab and trust in the market to 
your discretion.”
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Kombassan Holding şirketlerinden Komgıda A.Ş., toplam yatırım maliyeti 18 milyon TL’yi bulan 
yeni yatırımlarından biri olan bakliyat tesislerinin açılışını gerçekleştirdi.
Komgıda A.S., Kombassan Holding company, has opened its pulses facility which is one of the 
new investments they have made totalling TRY 18 million.

Türkiye’nin önce gelen kuruluşlarından biri olan Kombassan 
Holding’in gıda alanında faaliyet gösteren şirketlerinden Kom-
gıda A.Ş., yaklaşık 18 milyon TL’lik yatırımla kurduğu yeni tesis-
lerinden biri olan bakliyat tesislerini, Karaman’ın Kazımkarabe-
kir ilçesindeki “Gıda Şehri”nde törenle açtı.

Mevcut kapasitesi günde 270 ton makarna, 500 ton irmik, 250 
ton un olan; GOLDA ve MELDA markaları ile makarna, un, irmik 
ve bisküvi üretimi gerçekleştiren Komgıda, bakliyat alanında 
yaptığı yeni yatırımla İç Anadolu Bölgesi’nde ilk olma özelliği 
taşıyan bakliyat tesislerini de üretim portföyüne dahil etmiş 
oldu. Komgıda’nın 7 bin 500 metrekarelik kapalı alanda kurulu 
olan bakliyat tesislerinde, saatte 5 ton fasulye ve 5 ton merci-
mek işlenebilecek.

Tesisin açılış töreninde konuşan Kombassan Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şan, konuyla ilgili şunları dile 
getirdi: “İç Anadolu bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan ve yıl-
lık yaklaşık 34 bin ton üretim ve paketleme kapasitesine sahip 
bakliyat tesislerimizin faaliyete geçmesiyle bölge tarımının ge-
lişimine de önemli bir destek sağlamış olacağız. Ayrıca tesisle-
rimizin ekonomimize kattığı değer yanında bölge insanımıza 
sağlayacağı istihdam da bizler için büyük bir sevinç kaynağı 
olacaktır.”

Komgıda A.S. which operate under the umbrella of Kombassan Hold-
ing which is one of the leading establishments in Turkey, has opened 
its pulses facility which is one of the facilities they have established 
with an investigation of approximately TRY 18 million, in the “Food 
City” of Kazimkarabekir district of Karaman with a ceremony.

With a current daily capacity of 270 tons of pasta, 500 tons of semoli-
na and 250 tons of flour, Komgıda which produces pasta, flour, sem-
olina and biscuit under the brands of GOLDA and MELDA has added 
its pulses facility which is a first in the region of Central Anatolia with 
the recent investment it made in the pulses sector. In Kombıda’s new 
pulses facility which was established in a 7,500m² of closed area, it 
will be possible to process 5 tons of beans and 5 tons of lentils by 
the hour.

Vice Chairman of Kombassan Holding, Ahmet San who spoke at the 
opening ceremony stated the following about the matter: “We will 
have significantly contributed to the growth of the regions agricul-
ture with the activation of our pulses facility which has an annual ca-
pacity of 34 tons of production and packaging and which is a first in 
the region of Central Anatolia. Moreover, in addition to the value our 
facility will bring to our economy, the new employment opportuni-
ties presented to our people of the region is also a source of great 
happiness for us.”
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İlk olarak 2007 yılında Sudan’a 5 bin ton buğday tohumluğu hibe eden TİGEM, bu yıl da 9 bin 
300 ton sertifikalı buğday tohumluğu ihraç etti.
TIGEM which initially gave away 5 thousand tons of wheat seeds to Sudan in 2007, exported 9 
thousand 300 tons of certified wheat seeds this year.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirerek Sudan’a sertifikalı buğday tohumluğu ihraç etti. 
Sudan’dan gelen talep doğrultusunda yapılan ihracatta, ülkeye 
4 bin 500 ton Basribey-95 ve 4 bin 800 ton Ziyabey-98 çeşitleri 
olmak üzere toplam 9 bin 300 ton sertifikalı buğday tohumluğu 
gönderdi.

Konuyla ilgili basına bilgi veren TİGEM Genel Müdürü Mehmet 
Halis Bilden, Sudan’a ilk olarak 2007 yılında 5 bin ton buğday 
tohumluğu hibe edildiğini ve o dönemde gönderilecek buğday 
çeşidinin belirlenmesi amacıyla ülkede 8-10 çeşit buğday tohu-
munun deneme ekimlerinin yapıldığını belirtti.

Yapılan deneme ekimleri neticesinde Ziyabey ve Basribey çeşit-
lerinin ülke tarımına uygun olduğunun tespit edildiğini söyleyen 
Bilden, hibe edilen buğday tohumlarını kullanan Sudan’ın bu çe-
şitlerden ciddi bir verim artışı sağladığını vurguladı.

Gerçekleştirdikleri ihracatın Sudan’ın buğday verimliliğinin artı-
rılması, buğday kalitesinin yükseltilmesi açısından önem taşıdı-
ğını belirten Bilden, yeni talepler olması halinde ellerindeki ürü-
ne göre bu talepleri karşılayacaklarını ifade etti. Tigem, Sudan’ın 
dışında bu yıl Azerbaycan ve Libya’ya da az miktarda tohum ih-
racatı gerçekleştirdi.

General Directorate of Agricultural Enterprises (TIGEM) has ac-
complished a first in Turkey and exported certified wheat seeds 
to Sudan. The export which was carried out to meet the demand 
coming from Sudan, consisted of 4 thousand 500 tons of Bas-
ribey-95 and 4 thousand 800 tons of Ziyabey-98 which total up 
to 9 thousand 300 tons of certified wheat seeds.

General Manager of TIGEM, Halis Bilden who briefed the media 
about the matter, stated that 5 thousand tons of wheat seeds 
were given away to Sudan in 2007 and 8-10 kinds of wheat seeds 
were planted to figure out the kind of wheat to send there dur-
ing those times.

Bilden said that it was discovered after the trial plantation that 
Ziyabey and Basribey types are suitable to the country’s agri-
culture and emphasized that Sudan has gained a significant in-
crease in harvest after using those wheat seeds.

Bilden also stated that the export they have actualized has an 
important role in increasing wheat harvest and the quality of 
the wheat and that they would meet any future request based 
on the product they have in stock. This year, Tigem has also ex-
ported small amounts of seeds to Azerbaijan and Libya in addi-
tion to Sudan.
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Dünya hububat rekoltesi, 2011/12 sezonunda son yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 
Ancak olumsuz hava koşulları, özellikle de Amerika’daki kuraklık, 2012/13 sezonunda dün-
ya hububat rekoltesindeki tahminlerin gerilemesine neden oldu.

The global grains harvest had reached an all-time high in the 2011/12 season. However, 
negative weather conditions and especially the drought in America have caused a decrease 
in the expected global grains harvest in the 2012/13 season.

DÜNYA HUBUBAT REKOLTESİ 
BU SEZON DÜŞÜŞTE
G l o b a l  G r a i n s  h a r v e s t  i s 
d e c r e a s i n G  i n  t h i s  s e a s o n
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Uluslararası Hububat Konse-
yi (IGC), 2011/12 sezonunda 1 
milyar 849 milyon ton ile son 
yılların en yüksek seviyesine 
ulaştığını tahmin ettiği dünya 
hububat rekoltesinin, 2012/13 
sezonunda 88 milyon tonluk dü-
şüşle 1 milyar 761 milyon tona 
gerileyeceğini öngörüyor. 

Dünya hububat rekoltesinde 
düşüş öngörüsünün en önemli 
nedeni ise başta Amerika olmak 
üzere Karadeniz bölgesi, Avrupa 
Birliği ve Avustralya’daki olum-
suz hava koşulları. Uluslararası 
Hububat Konseyi Baş Ekono-
misti Helen Henton, 2011/12 ve 
2012/13 sezonu dünya hububat 
rekoltesiyle ilgili sorularımızı ya-
nıtladı.

Öncelikle IGC olarak derledi-
ğiniz veriler ışığında 2011/12 
sezonundaki toplam hububat 
rekoltesi ve ürün bazında (buğday, pirinç ve mısır) hububat re-
koltesi hakkında bilgi verebilir misiniz?
2011/12 döneminde dünya hububat üretimi, ekimin önüne geçen 
güçlü fiyatlandırma ve büyük ölçüde olumlu hava koşulları nede-
niyle en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Özellikle BDT (Bağımsız Dev-
letler Topluluğu) bölgesindeki rekolte bu dönemde çok yüksekti.

IGC, toplam hububat (buğday ve iri taneli tahıllar dahil) rekoltesi-
nin, 694 milyon ton buğday ve 876 milyon ton mısır dahil olmak 
üzere 1 milyar 849 milyon tona ulaştığını tahmin etmektedir. Bu 
rakam bir önceki yıla kıyasla %5,6 daha yüksektir. Pirinç üretiminin 
ise bir önceki yıla kıyasla (y/y) % 3,3 artışla 463 milyon ton olarak 
gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

2012/13 sezonunda, şuana kadar gerçekleştirilen hububat ha-
sat miktarı ile ilgili tahminiz nedir? 2012/13 sezonunda ürün 
bazında ve toplamda ne kadarlık bir hububat üretimi gerçek-
leştirileceğini öngörüyorsunuz?
Birçok bölgede, olumsuz hava şartları nedeniyle buğday ve 
iri taneli tahıl üretiminin 2012/13 döneminde önemli ölçüde 
düşmesi beklenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ku-
raklık, yılın başlarında yapılan rekor mısır üretim tahminlerini 
tamamen değiştirdiğinden, büyük bir ün kazandı. Ancak Kara-
deniz bölgesi, Avrupa Birliği ve Avustralya’da da hava şartları 
oldukça kuraktı. Buna bağlı olarak 2012/13 dönemi için tahmi-
nimiz toplam hububat arzının; buğday üretimindeki 39 milyon 
tonluk ve mısır üretimindeki 46 milyon tonluk düşüş de dahil 
olmak üzere, yıllık olarak 88 milyon ton (%5) oranıyla 1 milyar 
761 milyon tona düşmesi yönündedir. Buna karşılık pirinç üre-
timinin, Çin ve diğer Asya üreticilerindeki artışın, Hindistan’da-
ki düşüşü telafi etmesi nedeniyle 465 milyon tona yükselmesi 
beklenmektedir.

International Grains Council 
(IGC) foresees that the global 
grains harvest which report-
edly reached an all-time high 
with 1 million 849 thousand 
tons in 2011/12 season, will 
drop down to 1 million 761 
thousand tons with a de-
crease of 88 million tons in 
2012/13 season. 

The main cause of the de-
crease of the global grains 
harvest is the bad weather 
conditions in the Black Sea 
Region, EU, Australia and 
especially America.Helen 
Henton, the chief economist 
of the International Grains 
Council answered our ques-
tions regarding the global 
grains harvest in 2011/12 and 
2012/13 seasons.

Firstly, could you give infor-
mation about the total grain harvest and grain harvest of 
each product (wheat, rice and corn) in 2011/12 season ac-
cording to the data collected by the IGC?
Grains production reached an all-time high in 2011/12, driven 
by strong pricing ahead of planting and largely favourable 
weather conditions. 

Harvests in the CIS (Commonwealth of Independent States) re-
gion were notably strong. The IGC estimates the total grains 
(including wheat and coarse grains) harvest at 1,849 million 
tonnes, including 694 million tonnes of wheat and 876 million 
tonnes of maize (corn). This was up 5.6% from the previous 
year. Rice output is estimated at 463 million tonnes, up 3.3% 
year-on-year (y/y).

What is your estimation on the current grain harvest in the 
2012/13 season? How much grain harvest do you foresee in 
2013/13 season in total and product-based?
The outcome for wheat and coarse grains is expected to dete-
riorate sharply for 2012/13, due to less than favourable weath-
er conditions across a number of regions.The US drought has 
gained most publicity, as it completely reversed predictions for 
a record maize crop earlier in the year. 

However, conditions have also been overly dry in the Black Sea 
region, the EU and Australia. As a result, for 2012/13, our fore-
casts suggest total grains supply will fall by 88 million tonnes 
(5%) y/y to 1,761 million tonnes, including a 39 million tonnes 
reduction in wheat output and a 46 million tonnes decline in 
maize. In contrast, rice production is expected to increase to 465 
million tonnes, a modest increase as rises in China and other 
Asian producers compensate for a decline in India.
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Üretim artışlarının ve düşüşlerinin en fazla olduğunu veya ola-
cağını öngördüğünüz ülkeler hangileridir? Artış ve düşüşlerin 
nedenlerini açıklayabilir misiniz?
2012/13 sezonundaki düşük rekolte tahminin nedeni, büyük oran-
da Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve BDT ülkelerindeki 
kuraklık. Özellikle, ABD ve Avrupa Birliği’ndeki mısır bitkilerinin bir 
önceki yıla kıyasla sırasıyla %13 ve %19 oranında zarara uğrama-
sı, üretim düşüşüne neden olmuştur. Bu sırada Rusya, Ukrayna ve 
Kazakistan’daki yetersiz buğday rekolteleri, BDT bölgesindeki üre-
timi 2011/12 dönemindeki yüksek değere kıyasla %32 oranında 
azaltmıştır.

Dünya hububat ticaretini 2011/12 ve 2012/13 sezonu açısından 
değerlendirebilir misiniz? Bu iki sezonda hem ithalat hem ihra-
cat açısından ön plana çıkan ve çıkacak olan ülkeler hakkında 
bilgi verir misiniz?
Karadeniz’in sahne gerisindeki dar arzına karşı, yem buğdayı tica-
retine yoğunlaşan küresel hububat ticaretinin, özellikle buğday 
ticaretindeki sert düşüşle birlikte (13 milyon ton civarında) bir ön-
ceki yılın yüksek değerinden 19 milyon tonluk düşüşle 249 milyon 
tona gerilemesi beklenmektedir. 

2012/13 sezonundaki hububat rekoltesinin 2011/12 sezonun-
dan daha düşük olacağını öngördüğünüzü söylediniz. Bu öngö-
rünüzün nedenlerini ve rekoltedeki bu düşüşün küresel hubu-
bat pazarını nasıl etkileyeceğini açıklayabilir misiniz?
Daha düşük hububat tahminle-
rinden yapılacak çıkarım, pazar-
ların daralabileceği yönündedir. 
Yüksek fiyatlar belirli bir ölçüde 
kısıtlı talebe neden olduğu için 
(biz 1998/99’dan beri toplam hu-
bubat tüketimindeki ilk düşüşü 
bekliyoruz) stoklar azalacaktır. Se-
zon sonu hububat stoklarının (il-
gili pazarlama yılları için) stokların 
372 milyon ton olduğu bir önceki 
sezona kıyasla, son 5 yıldaki en 
düşük seviye olan 328 milyon tona 
gerilemesini bekliyoruz. 2013/14 
üretimindeki iyileşme bu stok se-
viyelerini yeniden yükseltmek ve 
fiyatları kontrol altında tutmak 
açısından oldukça önemlidir.

Geçtiğimiz aylarda Amerika’da yaşanan üretim düşüklüğü ta-
hıl fiyatlarının bir anda önemli oranda artmasına yol açmıştı. 
2012/13 sezonu için öngördüğünüz düşüşün, dünya hububat 
fiyatlarını benzer şekilde etkileyemeye devam edeceğini düşü-
nüyor musunuz? Bu düşüşün fiyatlar üzerindeki etkisi hakkın-
daki öngörünüz nedir?
IGC olarak kesin fiyat öngörüleri yapmamaktayız; ancak düşük 
2012/13 rekoltelerine ilişkin öngörüler belirli bir dereceye kadar, 
pazar değerlendirmelerinde yer almaktadır. Şu anda fiyatların oy-
namasına neden olabilecek kilit unsurlar, özellikle güney yarım-
küre ürünleri için rekolte tahminlerinin büyük oranda gerçek 
üretimlerle paralel olması ve talebin mevcut fiyat seviyeleriyle sı-

Which countries experience or you foresee will experience 
the highest increase and decrease of harvest? Could you ex-
plain the reasons of the increases and the decreases?
The lower 2012/13 harvest forecast is predominately due to 
drought conditions in the US, the EU and the CIS. Maize crops in 
the US and the EU were particularly hard-hit, with output down 
by 13% and 19% respectively from the previous year. Meanwhile, 
poor wheat harvests in Russia, Ukraine and Kazakhstan reduced 
output in the CIS region by 32% from the 2011/12 high. 

Could you evaluate the global grain trade according to the 
2011/12 and 2012/13 seasons? Could you give information 
on the countries which have stepped out or will step out in 
import and export during these two seasons?
Global grains trade is expected to fall by 19 million tonnes from 
the previous year’s high, to 249 million tonnes, with a particu-
larly steep decline for wheat – down by 13m y/y, which will be 
concentrated in feed wheat trade against the backdrop of tight 
Black Sea supplies. 

You foresaw that the grain harvest in 2012/13 season will be 
lower than 2011/12 season. Could you explain the reasons 
of your foresight and how this decrease in harvest will affect 
the global grains market?
The implication from the lower harvest forecasts are that the 
markets will likely tighten. While higher prices have curbed de-

mand to an extent – and we 
are anticipating the first fall 
in total grains consumption 
since 1998/99 – stocks will 
decline. We expect end-sea-
son grains stocks (for respec-
tive marketing years) to fall 
to 328 million tonnes, down 
from 372 million tonnes the 
previous year and the lowest 
level in five years. A recovery 
in 2013/14 production will 
be critical to replenishing 
these stock levels and keep-
ing a lid on prices. 

The decrease of produc-
tion in America has rap-

idly caused substantial increases in wheat prices in the recent 
months. Do you think that the decrease you foresee for the 
2012/13 season will continue affecting the global grains prices 
similarly? What is your foresight about the effect of this de-
crease on the prices?
The IGC does not make explicit price forecasts, but to an extent 
the forecasts for low 2012/13 harvests have already been incor-
porated in market valuations. Key factors that might move prices 
now will be the extent to which those harvest forecasts, particu-
larly for southern hemisphere crops,  are broadly in line with ac-
tual outcomes, and the extent to which demand is constrained 
by current price levels. The markets are also beginning to look to-
wards 2013/14 supplies as winter crops are already being, or have 
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nırlandırılmasına bağlıdır. Piyasalar, kuzey yarımkürede kış ürünle-
rinin ekilmekte olması ya da halihazırda ekilmiş olması nedeniyle, 
2013/14 arzlarına bakmaya başlamıştır.

Küresel nüfus ve tüketici talebi artışı göz önünde bulundurul-
duğunda, önümüzdeki beş yılda buğday üretiminin ne kadar 
artması gerekir? Mevcut durumu ele aldığımızda, önümüzdeki 
5 yıl için öngörünüz nedir?
Önümüzdeki 5 yılda arazi rekabetinin güçlü olmaya devam etmesi 
ve buğday ekim kararlarının, mısır ve yağlı tohumlar başta olmak 
üzere alternatif ürünlere yönelik cazip fiyatlardan etkilenmesi 
beklenmektedir. Bununla birlikte, artan üretim ve ulaşım mali-
yetlerine rağmen; rekabetin ihracat pazarlarında güçlü bir devam 
etmesi ve küresel buğday alanında BDT ülkelerinin liderliğinde 
bir miktar artış beklenmektedir. Geçici orta vadeli tahminlerimiz, 
buğday üretiminin bu yılki düşük seviyeyi atlatacağını ve ardından 
hem verim hem de arazideki küçük artışlarla önümüzdeki 5 yılda 
%6 oranında yükseleceğini göstermektedir.

Küresel ısınma ve bunun sonucunda yaşanan iklimsel değişim-
ler, istikrarlı bir hububat üretiminin gerçekleştirilmesini güçleş-
tirmektedir. Böylesi bir ortamda ülkelerin hububat üretimlerin-
de nasıl bir politika geliştirmeleri ve üretim süreçlerinde nelere 
dikkat etmeleri gerekir?
Özellikle ülkeler ayrı ayrı ele alındığında, iklim değişikliğinin ta-
rım üzerindeki etkisine dair halen bir belirsizlik vardır. Ancak hava 
modellerinin daha öngörülemez hale gelmesi nedeniyle, yerel 
eksiklikleri gidermeye yönelik olarak küresel hububat ticaretinin 
öneminin arttırması beklenmektedir.

Son olarak bize biraz da IGC’den bahseder misiniz? Bizler sizi 
belirli dönemlerde açıkladığınız üretim raporlarınız ve ileriye 
dönük öngörülerinizle tanıyoruz. Ancak IGC’nin çalışmalarının 
bunlarla sınırlı olmadığını biliyoruz. IGC’nin kuruluş amacı, he-
defi ve çalışmaları hakkında bizi bilgilendirir misiniz?
IGC, merkezi Londra’da bulunan bir hükümetler arası emtia kuru-
luşu olup, hem üye ülkeler hem de aboneler için dünya hububat 
ve yağ tohumu pazarı gelişmeleri hakkında bağımsız ve güve-
nilir bilgiler vermeye ve de devletler ile endüstri arasında işbirli-
ği sağlamaya odaklanmıştır. Konsey yakın zamanda, gıda pazarı 
şeffaflığı ve politika koordinasyonu sağlayan bir G20 girişimi olan 
Tarımsal Pazar Bilgi Sistemi (AMIS) dahilindeki dokuz uluslararası 
organizasyona katılmıştır. Hububat ve yağlı tohumlara ilişkin en 
güncel pazar tahminlerimize aylık Hububat Pazarı Raporumuzdan 
ulaşılabilir.

Eklemek istediklerinizi alabilir miyiz?
Değişen hava koşulları, her zaman olduğu gibi hububat pazarla-
rında hareketli bir yıl yaşanmasına neden olmuştur. Şu anda tüm 
gözler, umut kırıcı üretimlerin küresel dengeyi mevcut durumda 
tahmin edilenden daha da zora sokabileceği güney yarımkürenin 
üzerindedir. Yüksek fiyatlar, 2013/14 için ekimleri teşvik etmelidir 
ve bizim ilk tahminlerimiz, kuzey yarımkürede kışlık buğday ala-
nında %2’lik artış olacağı yönündedir. Hava koşulları şu ana dek 
pek iyi gitmedi; ancak durumları iyileştirmek ve küresel arzları ye-
niden ikmal etme umudu veren sağlıklı ürünleri desteklemek için 
hala yeteri kadar zaman var.

been, planted in the northern hemisphere. 
Considering the increase of the global population and con-
sumer demand, how much do you think the wheat produc-
tion should increase in the next five years? Considering the 
current circumstances, what is your projection about the 
next 5 years?  
Competition for land is expected to remain strong in the next 
5 years and wheat planting decisions will be influenced by 
likely attractive prices for alternative crops, especially maize 
and oilseeds. Nevertheless, some rise in global wheat area is 
anticipated, led by grains in CIS countries which, despite ris-
ing production and transportation costs, will continue to com-
pete strongly in export markets.Our provisional medium-term 
forecasts show wheat output recovering from this year’s low 
and then rising by a further 6% over the next 5 years, driven by 
small increases in both yield and area. 

Global warming and the resulting climatic changes make it 
harder to actualize a stable grains harvest. What kind of a 
policy should be developed and what precautions should be 
taken during the production phase by the countries about 
grains production?
There is still much uncertainty over the impact of climate 
change on agriculture, particularly for individual countries, 
but it is likely that weather patterns will become more unpre-
dictable, which will further heighten the importance of global 
grains trade to cover local shortfalls.  

Lastly, could you talk to us about IGC? We have known you 
with the reports you publish on production in specific peri-
ods and foresights about the future. However, we are aware 
that activities of IGC are not limited to these. Could you give 
us some information about the purpose, target and works of 
IGC?
The IGC is an intergovernmental commodity organisation 
based in London, focused on proving independent and au-
thoritative information on world grain and oilseed market de-
velopments to both member governments and subscribers, 
and fostering co-operation between governments and the 
industry. The Council recently joined nine other international 
organisations in the Agricultural Market Information System 
(AMIS), a G20 initiative promoting food market transparency 
and coordination of policy action. Our latest market forecasts 
for grains and oilseeds can be found in our monthly Grain Mar-
ket Report.

Your comments…
As always in the grains markets, changing weather conditions 
have made it an eventful year! All eyes are now on the southern 
hemisphere harvests, where disappointing outcomes could 
tighten global balances even further than currently anticipat-
ed. High prices should encourage planting for 2013/14 and our 
initial estimates suggest a 2% increase in the northern hemi-
sphere winter wheat area. Weather conditions haven’t been 
completely favourable so far, but there is still sufficient time 
for circumstances to improve and support the healthy yields 
hoped for to replenish global supplies.
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ARZ-TALEP
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 25 Ekim 2012 tarihli son 
raporunda; 2011/12 sezonu sonunda 694 milyon ton miktarda 
gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday üretiminin, Tem-
muz 2012/Haziran 2013 döneminde, önceki yılın rekorunun %6 
oranında (39 milyon ton) altında olacak şekilde, 655 milyon ton 
düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir. Raporda; dünya 
buğday üretimi öngörüsünün, Arjantin ve Avustralya’da kötüle-
şen üretim beklentileri ile birlikte AB ve Kazakistan’daki düşük 
verimler nedeniyle geçen aya kıyasla azalttığı belirtilmiş ve ha-
satların Kuzey yarı kürede hemen hemen tamamlandığı, ekva-
torun güneyinde de ekinlerin köklendiği ve gelişmekte olduğu 
ifade edilmiştir.

A.B.D. Tarım Bakanlığı ise 11 Ekim 2012 tarihli “Dünya Buğday 
Üretimi, Tüketimi ve Stokları” raporunda; 2012/13 piyasa yılı 
dünya buğday üretimi öngörüsünü 653.047.000 ton olarak açık-
lamıştır. Bakanlık; 2012/13 sezonunda en fazla buğday üreten ilk 
beş ülkenin sırasıyla AB-27 (131.577.000 ton), Çin (118.000.000 
ton), Hindistan (93.900.000 ton), ABD (61.755.000 ton) ve Rusya 
(38.000.000 ton) olmasını beklemektedir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun 4 Ekim 2012 
tarihli 2012/13 sezonu dünya buğday üretimi öngörüsü ise 663 
milyon ton düzeyinde olmuştur.  

DEMAND-SUPPLY
International Grains Council (IGC), in its latest report dated 
25 October 2012, forecasted that wheat production, which 
is estimated to be around 694 million tons at the end of sea-
son 2011/12, will be around 655 million tons in the July 2012/
June 2013 period by staying 6% (39 million tons) below the 
last year’s record. The report states that the wheat production 
forecast had been cut due to the poor production expecta-
tions in Argentine and Australia, and the low efficiencies in EU 
and Kazakhstan, and argued that the harvest had been almost 
completed in the North Hemisphere and the crops took root 
and began growing at the south of equator.

And U.S. Department of Agriculture, in its 11 October 2012 dat-
ed “World Wheat Production, Consumption and Stock” report, 
declared its 2012/13 wheat production forecast as 653,047,000 
tons. The department expects the top wheat producing 
countries for the season 2012/13 to be respectively EU-27 
(131,577,000 tons), China (118,000,000 tons), India (93,900,000 
tons), USA (61,755,000 tons) and Russia (38,000,000 tons).

And the 4 October 2012 dated global wheat production fore-
cast of Food and Agriculture Organization of the United Na-
tions (FAO) for 2012/13 is 663 million tons. IGC forecasts the 
global wheat consumption that is estimated to be around 692 
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IGC, 2011/12 sezonu sonunda 692 milyon ton miktarda gerçek-
leştiğini tahmin ettiği dünya buğday tüketiminin, 2012/2013 dö-
neminde, bir önceki ayki öngörüsüyle aynı ancak 2011/12 sezo-
nundan %2 oranında (13 milyon ton) daha düşük olacak şekilde, 
679 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.  

Konsey; dünya buğday tüketimi öngörüsünün, esas olarak ön-
ceki yıl olağanüstü yüksek düzeyde olan yemlik kullanımın, 
bu sezon düşüş göstermesi nedeniyle azaltıldığını belirtmiştir. 
Bununla birlikte konsey tarafından, özellikle mısır olmak üze-
re alternatif yemlerdeki kısıtlı arzlar nedeniyle, yemlik buğday 
talebinin 131,2 milyon tonluk öngörü (hala üçüncü en yüksek 
değer ve önceki beş yılın ortalamasının yaklaşık 15,9 milyon 
ton üzerinde) ile kuvvetli kalmasının beklendiği yorumu yapıl-
mıştır. Gıda olarak dünya buğday kullanım öngörüsünü ise bir 
önceki ayla aynı tutan IGC, geçen seneden %1 oranında yüksek 
olan gıda olarak kullanımın 465,2 milyon ton olacağını tahmin 
etmektedir. Konsey, endüstriyel kullanımın ise az bir artış gös-
termesinin (18,8 milyon tondan 19,2 milyon tona) beklendiğini 
açıklamıştır.

A.B.D. Tarım Bakanlığı ise, 2012/13 piyasa yılı dünya buğday tü-
ketiminin 678.217.000 ton olarak gerçekleşeceğini öngörmek-
tedir. Bakanlık; 2012/13 sezonunda en fazla buğday tüketmesi 
beklenilen ilk beş ülkeyi ise sırasıyla AB-27 (125.000.000 ton), Çin 
(122.000.000 ton), Hindistan (85.900.000 ton), ABD (36.414.000 
ton) ve Rusya (35.000.000 ton) olarak sıralamıştır.

FAO da, 2012/13 sezonu dünya buğday tüketimi öngörüsünü 
686,9 milyon ton olarak açıklamıştır.
IGC, 2011/12 sezonu sonunda 196 milyon ton miktarda gerçek-
leştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu buğday stoklarının, 
2012/2013 döneminde, 28 Eylül 2012 tarihli öngörüsünden 3 
milyon ton ve 2011/12’den de 24 milyon ton düşük olacak şe-
kilde, 172 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.  

A.B.D. Tarım Bakanlığı, 2012/13 piyasa yılı sonunda 173.000.000 
ton miktarda olmasını beklediği dünya dönem sonu buğday stok-
larının en fazla Çin’de (54.966.000 ton), Hindistan’da (22.450.000 
ton) ve ABD’de (17.792.000 ton) olacağını öngörmektedir.

TİCARET
IGC, 2011/12 sezonu sonunda 145 milyon ton miktarda gerçek-
leştiğini tahmin ettiği dünya buğday ticaretinin, 2012/2013 dö-
neminde, geçen ayki öngörüsünden değişmeden ancak geçen 
sezondan 13 milyon ton düşük olacak şekilde, 132,2 milyon ton 
düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.  
Konsey; ihracat öngörülerinin Rusya ve Hindistan’dan daha bü-
yük yüklemelerin lehine, ABD ve Avustralya için azaltıldığını be-
lirtmiştir.) Raporda, mısırın sıkı küresel arzı dikkate alındığında, 
yem için düşük dereceli buğday talebinin kuvvetli kalmasının 
beklendiği ancak kısıtlı arzlar nedeniyle yemlik buğday ticareti-
nin, 2011/12 rekorunun yarısı düzeyinde, yani 11 milyon ton ola-
rak öngörüldüğü ifade edilmiştir. Ayrıca raporda gıda olarak kul-
lanılan buğday (un ve durum dahil) ticaretinin de, geçen seneki 
yüksek ithalatların stokların artmasına izin vermesi nedeniyle 
düşük olmasının beklendiği not edilmiştir.

million tons at the end of the season 2011/12 to be 679 million 
tons in the season 2012/13, which is the same with the previ-
ous month’s forecast even though 2% (13 million tons) lower 
than the previous season.  

The council stated that the global wheat consumption forecast 
had been cut mainly due to the decrease in the feed use which 
was exceptionally high in the previous year. 

Moreover the council had argued that the feed use will stay 
strong with a 131.2 million ton forecast (still the third highest 
value and almost 15.9 million tons above the last five years’ av-
erage) due to the limited supplies in alternative feeds, particu-
larly in corn.  IGC that kept its forecast for global food use the 
same with the previous year estimated that use as food which 
is 1% higher than the previous year will be around 465.2 mil-
lion tons. The council declared that industrial use is expected 
to increase only a little (from 18.8 million tons to 19.2 million 
tons).

U.S. Department of Agriculture forecasts 2012/13 global wheat 
consumption as 678,217,000 tons. The department expects 
the top wheat consuming countries for the season 2012/13 to 
be respectively EU-27 (125,000,000 tons), China (122,000,000 
tons), India (85,900,000 tons), USA (36,414,000 tons) and Russia 
(35,000,000 tons).

And FAO declared its 2012/13 global wheat consumption fore-
cast as 686.9 million tons.

IGC forecasts the global carryover wheat stocks estimated to 
be around 196 million tons at the end of the season 2011/12 
to be around 172 million tons in the period 2012/13 by staying 
3 million tons below the 28 September 2012 estimate and 24 
million tons below the season 2011/12.  

U.S. Department of Agriculture forecasts the carryover wheat 
stocks, which is expected to be around 173,000,000 tons at 
the end of the 2012/13 market year, to be highest in China 
(54,966,000 tons), India (22,450,000 tons) and USA (17,792,000 
tons).

TRADE
IGC forecasts the global wheat trade that is estimated to be 
around 145 million tons at the end of the season 2011/12 to 
be 132.2 million tons in the season 2012/13, which is the same 
with the previous month’s forecast even though 13 million tons 
lower than the previous season.  
The council stated that it cut the export forecasts for USA and Aus-
tralia in favor of bigger shipments from Russia and India. In the 
report, it is stated that based on the tight global corn demand 
it is expected for low grade wheat demand to be strong, and in 
despite of this, feed wheat trade to be half the record level in the 
season 2011/12 due to the limited demands, in other words 11 
million tons. Moreover the report noted that the food wheat (in-
cluding flour and durum) trade is expected to be low due to the 
fact that last year’s high export volume increased stocks.
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FİYAT BEKLENTİLERİ
Uluslararası Hububat Konseyi’nin 25 Ekim 2012 tarihli son ra-
porunda; Karadeniz bölgesindeki ihracatlık buğday arzının dü-
şüklüğü belirtileri ile desteklenen buğdaydaki hassasiyetin, fiyat 
yükselmesi beklentisi durumunu genel olarak devam ettirmekte 
olduğu yorumunda bulunmuştur.

Buğdaydaki uluslararası fiyat hareketlerinin ticaret ağırlıklı bir öl-
çümü olarak yorumlanan ve 2000 yılı Ocak ayı değeri 100 olarak 
kabul edilerek günlük olarak hesaplanan IGC buğday alt-indeksi 
dikkate alındığında; fiyatların 1 Kasım 2012 tarihi itibariyle bir 
hafta öncesine kıyasla % 1 oranında azaldığı, bir ay öncesine kı-
yasla aynen kaldığı ancak bir yıl öncesine kıyasla ise % 18 oranın-
da artmış olduğu görülmektedir.  

Konsey, 30 Ekim 2012 tarihli haftalık raporunda ise; sıkı küresel 
arzlara ilişkin devam eden endişeler nedeniyle Ekim ayının son 
haftasında dünya buğday ihracat fiyatlarının çoğunlukla yüksek 
durumunu koruduğunu belirtmiştir.

Diğer yandan, Kuzey yarıkürede 2013/14 sezonu kışlık buğday 
ekimlerinin hemen hemen tamamlandığı ve yüksek fiyatlardan 
teşvik olan üreticilerin, özellikle AB, BDT ve ABD’de olmak üzere 
ekimlerini arttırmalarının beklendiği ifade edilmiştir. IGC; nor-
mal hava koşulları göz önünde tutulduğunda, 2013/14 sezonu 
toplam buğday hasat alanının 2012/13 sezonundan (219 milyon 
hektar) % 2 oranında yüksek (223 milyon hektar) olacağını ön-
görmektedir.

Tüm bu gelişmelere karşın, İngiltere’den “Agriculture and Hor-
ticulture Development Board (AHDB)” ve “Home Grown Cereals 
Association (HGCA)” Kıdemli Piyasa Analizcisi Jack Watts, konuya 
farklı bir yaklaşımda bulunarak aşırı yüksek buğday fiyatlarının, 
buğdayın yem olarak kullanılmasını engelleyerek uzun vadede 
unlu mamuller üreticileri için hammadde arzını güven altına ala-
cağı değerlendirmesinde bulunmuştur.  

PRICE EXPECTATIONS
In the 25 October 2012 dated report of International Grains 
Council, it is stated that the sensitivity in wheat supported with 
the indications of the low wheat export demand in the Black Sea 
region continues the price rise expectation.

And when one considers IGC wheat sub-index that is compre-
hended as the trade weighted measurement of international 
price movements in wheat and calculated daily by accepting 
2000 January value as 1000, it is seen that the prices decreased 
1% compared to the week before, stayed the same compared 
to the month before and increased 18% compared to the year 
before as of 1 November 2012.  

In its 30 October 2012 dated weekly report, the council stated 
that the global wheat export prices mainly maintain their high 
states in the last week of October due to the continuing con-
cerns about tight global supply.

On the other hand, it is stated that North Hemisphere almost 
completed its 2013/14 winter wheat planting, and producers 
encouraged with high prices, especially EU, CIS and USA, are 
expected to increase their plantation. IGC forecasts the total 
area to be harvested for wheat in the season 2013/14 to be 2 % 
higher (223 million hectare) than the season 2012/13 (219 mil-
lion hectare).

Despite of all these developments, Senior Market Analyst Jack 
Watts from UK’s Agriculture and Horticulture Development 
Board (AHDB) and Home Grown Cereals Association (HGCA) ap-
proached the issue from a different perspective and comment-
ed that the extremely high wheat prices will prevent the use of 
wheat as feed and secure the raw material supply for the flour 
product producers in the long term.  



51



52

Toprak Mahsulleri Ofisi
Buğday, beslenmede taşıdığı büyük önem nedeniyle en strate-
jik ticari ürünlerden biridir. Buğday arzında yaşanan sıkıntılar 
sonucunda fiyatlarda görülen dalgalanmalar, küresel düzeyde 
ekonomik sonuçlar doğurmakta, net buğday ithalatçısı olan az 
gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada gıda güvenli-
ğinin tehlikeye girmesine bağlı olarak sosyal sıkıntılara yol aça-
bilmektedir.

Turkish Grain Board 
Wheat is one of the most strategic commercial products due to 
its significant role in nutrition. The fluctuations seen in the prices 
due to the problems in the supply of wheat result in economic 
issues in the global level, and social problems are experienced 
based on the danger the food safety is facing in the whole world 
and especially the underdeveloped countries which are the 
wheat importers.

“Dünya üretim ve kapanış stoku öngörülerindeki düşüş, dünya ticaretinin daralması, ihracat yasakla-
rına dönük söylentiler gibi etkenler, buğday fiyatlarının yükseliş eğilimine girmesine yol açarak genel 
hububat fiyatlarındaki hareketliliği artırmıştır. Referans fiyat olarak kabul edilen ABD sert kırmızı kışlık 
buğdayının Haziran-Ekim dâhil 5 aylık dönemde ortalama fiyatı 351,68 ABD $/ton iken, geçen sene 
aynı dönemde bu ortalama 320,92 ABD $/ton olarak gerçekleşmiştir.”

“Factors such as the decrease in the global production and closing stock forecasts, the recession 
in the global trade, and the rumors about the export bans caused wheat prices to begin increasing 
and thus initiated a general movement in the grain prices. While the average price of USA hard red 
winter wheat which is taken as the reference price for a 5 months period including June and Octo-
ber was 351.68 USA $/ton, this figure was around 390.92 USA $/ton for the same period last year.”

Dünya Buğday Ticareti 
ve Ülkelerin Yeri

Global Wheat Trade and Position of Countries
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2010 yılının ikinci yarısından itibaren, olumsuz iklim koşulları-
na bağlı olarak dünyanın önde gelen buğday üreticilerinden 
Avrupa Birliği, Kanada ile büyük ölçüde Rusya ve Ukrayna’nın 
üretim beklentilerinde azalma meydana gelmiş ve ardından 
Rusya buğday ihracatını yasaklamış, Ukrayna ise ihracata kota 
sınırlaması getirmişti. Tüm bu süreçte fiyatlarda görülen artış 
ise, gıda arzında ciddi sıkıntılar yaşanmasına neden olmuştu.

2011/12 döneminde dünya buğday üretiminin yükselerek tüm 
zamanların en yüksek seviyesi olan 694 milyon tona ulaşması 
sebebiyle fiyatlar, hasat başlangıcından itibaren düşmeye baş-
lamış, Fransız ekmeklik buğday ihracat fiyatı Mayıs 2011’de or-
talama 359 ABD $/Ton iken Aralık 2011’de ortalama 244 ABD $/
Tona gerilemiştir. Aynı aylar için ABD sert kırmızı kışlık buğdayın 
aylık ortalama fiyatları da 364 ABD $/Tondan 286 ABD $/Tona 
düşmüştür.

2012 yılına gelindiğinde ise önce Avrupa ve Karadeniz havza-
sında etkili olan sert kış koşulları nedeniyle yaşanan zarar (don 
kesmesi), ardından bahar aylarından itibaren ABD ve Karadeniz 
havzasında başlayan kuraklık, rekolte tahminlerini olumsuz yön-
de etkilemiştir. 

Sezon boyunca yaşanan olumsuzluklara bağlı olarak küresel hu-
bubat üretim öngörülerinin düşüşe geçmesi neticesinde, 2012/13 
sezonu buğday üretim tahmini, bir önceki sezona göre 39 milyon 
ton azalışla 655 milyon ton olmuştur. Aynı dönem için toplam tü-
ketim 678,8 milyon ton olarak öngörülürken, üretim ile tüketim 
miktarları arasındaki fark son 9 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştır.

Ülkemiz üretiminin ise bahar aylarında yaşanan kuraklığa bağlı 
olarak geçen yılın 1,7 milyon ton altında, 20,1 milyon ton (TÜİK 
1.Tahmin) olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Dünyanın önemli buğday üreticileri arasında olan Rusya’nın 
üretiminin geçen yıla göre 17 milyon ton azalışla 56 milyon ton-

As of the second half of 2010, there had been a recession in the 
production expectations of European Union, Canada and largely 
in Russia and Ukraine, which are the leading wheat producers 
of the world, due to the negative climate conditions, and thus 
Russia banned wheat export and Ukraine limited its export with 
a quota. And the increase seen in the prices during this period 
caused serious problems to be experienced in the food supply.

Since the global wheat production increased significantly in the 
period 2011/12 and reached the record level of 694 million tons, 
the prices began to fall as of the beginning of the harvest and 
French bread wheat export price which was 359 USA $/ton in 
May 2011 regressed to 244 USA $/ton in December 2011. For the 
very same months, the average monthly prices of USA hard red 
winter wheat dropped from 364 USA $/ton to 268 USA $/ton.

And in the year 2012, the loss experienced due to the harsh win-
ter conditions effective in Europe and Black Sea region (frost ef-
fect), the draught began in USA and Black Sea region as of the 
spring months affected yield estimates negatively. 

Since the global grain production forecasts began to decrease 
based on all these negativities experienced throughout the sea-
son, the 2012/13 wheat production estimate was made as 655 
million tons which is 39 million tons lower than the previous 
season. While the total consumption was forecasted as 678.8 
million tons for the same period, the difference between pro-
duction and consumption figures reached the highest level of 
the last 9 years.

And it is expected for the production in Turkey to be 20.1 million 
tons (TUIK 1st Estimate) which is 1.7 million tons below the last 
year’s figure due to the draught seen in spring. 

It is forecasted for the production of Russia which is one of the 
leading wheat producers of the world to drop from 56 million 
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dan 39 milyon tona, Kazakistan’ın üretiminin 12,5 milyon ton 
azalışla 23 milyon tondan 10,5 milyon tona, yine Ukrayna’nın 
üretiminin de 8 milyon ton azalışla 22 milyon tondan 14 milyon 
tona düşmesi öngörülmektedir (toplam 37,5 milyon ton).

Karadeniz havzasının yanı sıra AB-27 üretiminin geçen yıla 
göre 6 milyon ton azalışla 137 milyon tondan 131 milyon tona, 
Avustralya’nın üretiminin geçen yıla göre 7,5 milyon ton azalış-
la 29,5 milyon tondan 22 milyon tona ve Arjantin’in üretiminin 
de geçen yıla göre 2 milyon ton azalışla 13 milyon tondan 11 
milyon tona düşmesi beklenmektedir.

Dünya buğday üretimindeki düşüş nedenleri incelendiğinde; 
Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’da yaşanan olumsuz iklim koşul-
larının buğday üretiminde geçen yıla göre toplam 37,5 milyon 
ton düşüşe yol açtığı görülmektedir. 

Yine Avustralya’da görülen elverişsiz hava şartlarına bağlı ola-
rak ülkenin doğu eyaletlerinde hasat başlangıcı itibariyle buğ-
dayda protein içeriğinin beklenenden düşük olması ve ülkenin 
batısında devam eden kuraklık nedeniyle verimin düşmesi 
beklenmektedir. Arjantin’de buğday ihracatında sınırlı lisans 
uygulanması nedeniyle üreticilerin daha karlı ürünlerin ekilişi-
ne yönlenmesi gibi etkenler ile buğday ekiliş alanlarının % 20 
daralması ve hasat sezonunda yaşanan son yağışların ürün kali-
tesi ve verimini olumsuz etkilemesiyle üretim azalmıştır. 

Sezon başından bu yana özellikle Rusya Hükümeti yetkililerinin 
çelişkili beyanatlarının da etkisiyle piyasalar, Rusya’nın, 2010 yı-
lında olduğu gibi önümüzdeki aylarda da ihracatına kısıtlama 
veya yasak getirebileceği beklentisine girmiştir.  Bu nedenle 
dönem başından itibaren azalan üretim öngörüleri nedeniyle 
Rusya’da hızlı bir ihracat yaşanmış, 1 Temmuz - 1 Kasım arasın-
daki dönemde buğday ihracatı 8,2 milyon tona ulaşmıştır. 

tons to 39 million tons with a decrease of 17 million tons, the 
production of Kazakhstan to drop from 23 million tons to 10.5 
million tons with a decrease of 12.5 million tons, and the pro-
duction of Ukraine to drop from 22 million tons to 14 million 
tons with a decrease of 8 million tons (a total decrease of 37.5 
million tons).

Besides the Black Sea region, it is expected for the production 
of EU-27 to drop from 137 million tons to 131 million tons with 
a decrease of 6 million tons, the production of Australia to drop 
from 29.5 million tons to 22 million tons with a decrease of 7.5 
million tons and the production of Argentina to drop from 13 
million tons to 11 million tons with a decrease of 2 million tons 
compared to the previous year.

When the reasons behind this drop in the global wheat produc-
tion are analyzed, it is seen that the negative climate conditions 
faced in Russia, Ukraine and Kazakhstan caused a total decrease of 
37.5 million tons in wheat production compared to the last year. 
Again based on the unfavorable weather conditions in Australia, it 
is expected for the protein content in wheat to be lower than ex-
pected as of the beginning of harvest in the eastern states of the 
country, and for the efficiency to decrease due to the continuing 
draught in the west of the country. 

The 20% shrinkage of wheat fields based on the factors such as 
the producers to begin planting more profitable products be-
cause of the limited license practice in wheat export in Argentina, 
and the negative impact of the recent precipitations on product 
quality and efficiency decreased the production. Also with the ef-
fect of contradicting statements made by Russian Government 
authorities since the beginning of the season, a further limitation 
or ban in wheat export is expected in the following months as in 
2010. Thus a rapid export had been experienced in Russia because 
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Son dönemde yüksek iç fiyatlar nedeniyle uluslararası pazarlar-
da Rus buğdayının rekabet gücünün azaldığı gözlenmektedir. 
Ağustos 2012’de DTÖ’ye resmen üye olan Rusya, bugüne kadar 
2010’da yaptığı gibi bir ihracat kısıtlamasına gitmemiş, ayrıca 
son haftalarda Hükümet yetkilileri tarafından yapılan beyanat-
larla yasak uygulanmayacağı çeşitli defalar yinelenmiştir.

İhracat yasağı konusu, üretiminde yaklaşık % 36 oranında daralma 
beklenen Ukrayna’da da gündeme gelmiş; 24 Ekim 2012 tarihinde 
Tarım Bakanının 15 Kasım’dan sonra buğday ihracatına yasaklama 
getireceği yönünde açıklama yaptığı haberleri uluslararası ajans-
larda yer almış, ancak 31 Ekim 2012 tarihinde Tarım Bakanı Birinci 
Yardımcısı, Interfax haber ajansına buğday ihracatına yasaklama 
getirmek için herhangi bir sebep olmadığını ifade etmiştir.

Ukrayna’nın DTÖ üyesi olması nedeniyle ihracata herhangi bir ya-
sak getirilmesinin çeşitli yaptırımlara yol açabileceği, dolayısıyla 
yasak konusunda hükümetin çekimser olabileceği değerlendiril-
mektedir. Ukrayna’da hububat ihracatı yapmak için ihracat lisan-
sına sahip olmak gerekmektedir ve söz konusu lisans da çok az 
sayıda firmaya verilmiştir. 

azakistan Gıda Kontrat Kurumu tarafından 267 $/Ton gibi yüksek 
bir seviyede açıklanan alım fiyatı sonrasında yurtiçi fiyatların art-
ması ve iç taşıma ücretlerinde yaşanan artış, Kazak buğdayının dış 
piyasalarda rekabet gücünü kaybetmesine neden olmuş ve ihra-
cat hızı yavaşlamıştır. 

Bu sezon, üretimdeki azalış beklentilerine paralel olarak dünya 
buğday kapanış stoklarının 24 milyon ton azalışla 196 milyon 
tondan 172 milyon tona gerileyeceği; Arjantin, Avustralya, Ka-
nada, AB, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve ABD’den oluşan başlı-
ca ihracatçı ülkelerin kapanış stoklarının da toplam 19 milyon 
ton azalışla 69 milyon tondan 50 milyon tona düşeceği tahmin 
edilmektedir. Söz konusu ülkelerin toplam ihracat öngörüsü-
nün de geçen seneye göre 18 milyon ton azalarak 117 milyon 
ton olması beklenmektedir. 

of the decreasing production forecasts since the beginning of the 
season, and wheat export reached to 8.2 million tons in the period 
of July 1 – November 1. 

In the recent year, it is observed that the competitive power of 
Russian wheat decreased in the international markets due to the 
high domestic prices. 

Russia that became an official member of WTO (World Trade Or-
ganization) in August 2012 didn’t restrict export until today as it 
did in 2010 and moreover the government officials repeated in 
their statements for many times that there won’t be an export ban. 

This subject concerning export ban was also raised in Ukraine 
where approximately 36% shrinkage is expected in production, 
the news that the Minister of Agriculture made a statement on 
October 24, 2012 about imposing a ban in wheat export starting 
from November 15 was circulated in the international agencies, 
however the Deputy Minister of Agriculture stated that there is no 
reason for imposing such a ban in wheat export to Interfax news 
agency on October 31, 2012. Since Ukraine is a member of WTO, 
it is argued that imposing ban on export may cause various sanc-
tions and thus the government will hesitate to impose such a ban. 
In Ukraine, one has to have export license for exporting grains and 
this respective license is given only few companies. 

The increase in domestic prices and the increase in internal 
transport prices following the declaration of purchase price by 
Kazakhstan Food Contract Corporation at a high level such as 
267 $/Ton caused Kazakh wheat to lose its competitive advan-
tage in the foreign markets and decelerated export rate.It is 
expected for global wheat closing stocks to regress from 196 
million tons to 172 million tons with a decrease of 24 million 
tons in line with the expected decrease in production and for 
closing stocks of main exporter countries including Argentina, 
Australia, Canada, EU, Kazakhstan, Russia, Ukraine and USA to 
drop from 69 million tons to 50 million tons with a total de-
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Üretim ve kapanış stoku öngörülerindeki düşüş, dünya ticareti-
nin daralması, ihracat yasaklarına dönük söylentiler gibi etkenler, 
buğday fiyatlarının yükseliş eğilimine girmesine yol açarak genel 
hububat fiyatlarındaki hareketliliği artırmıştır. Referans fiyat ola-
rak kabul edilen ABD sert kırmızı kışlık buğdayının (HRW2) Hazi-
ran-Ekim dâhil 5 aylık dönemde ortalama fiyatı 351,68 ABD $/Ton 
iken, geçen sene aynı dönemde bu ortalama 320,92 ABD $/Ton 
olarak gerçekleşmiştir

Haziran 2012 başında ton başına 289 $ olan ABD HRW2 buğda-
yı fiyatı, 17 Eylül 2012 tarihinde zirve yaparak 387 $ (+ % 34) se-
viyelerine yükselmiş, 07 Kasım’da ise 384 $ (+ % 33) seviyelerine 
gerilemiştir. Fransız ekmeklik buğday fiyatı, yine 17 Eylül 2012 ta-
rihinde maksimum değerine ulaşarak 354,8 $ (+ %28) olmuş, 07 
Kasım’da ise 354,6 $ ( + %28) ile tekrar yükseliş trendine girmiştir. 
Rus ekmeklik buğday fiyatı Haziran ayı başına göre % 28 oranında 
artarak 345 $ seviyelerine yükselmiştir.

Avrupa Birliği, yüksek hububat fiyatları nedeniyle daha önce as-
kıya aldığı düşük ve orta kalite buğday için ton başına 12 Euro it-
halat vergisi ve yemlik arpa için ton başına 16 Euro ithalat vergisi 
uygulamasına devam edilip edilmeyeceğine Kasım ayı içerisinde 
karar verecektir.Kanada’da buğday ihracatı Kanada Buğday Ofisi 
(CWB) aracılığı ile yürütülmekteyken, Hükümet tarafından çıka-
rılan kanun doğrultusunda 1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren 

crease of 19 million tons. And the total export forecast of these 
countries is expected to be 117 million tons with a decrease of 
18 million tons compared to the last year. 

Factors such as the decrease in the global production and closing 
stock forecasts, the recession in the global trade, and the rumors 
about the export bans caused wheat prices to begin increasing 
and thus initiated a general movement in the grain prices. While 
the average price of USA hard red winter wheat (HRW2) which is 
taken as the reference price for a 5 months period including June 
and October was 351.68 USA $/ton, this figure was around 390.92 
USA $/ton for the same period last year.

The USA HRW2 price which was 289 $ per ton at the beginning 
of June 2012 hit the top on September 17, 2012 and reached 
to the level 387 $ (+ 34%), and decreased to the level 384 $ (+ 
33%) on November 07. 

The price of French bread wheat reached its maximum value 
on September 17, 2012 and became 354.8 $ (+ 28%) and began 
Graph 1. Global Wheat Prices (FOB USA $/Ton
increasing on November 07 with 354.6 $ (+ 28%). And the price 
of Russian bread wheat reached the level 345 $ by increasing 
28% compared to the beginning of June.

European Union will decide in Novem-
ber whether it will continue imposing 12 
Euro import tax per ton for low and medi-
um quality wheat and 16 Euro import tax 
per ton for feed barley that it suspended 
before due to high grain prices.

While wheat export is carried out through 
Canadian Wheat Board (CWB) in Canada, 
the monopoly of CWB regarding wheat 
purchase and export had been removed 
as of August 1, 2012 with the law enact-
ed by the government and it is decided 
to fully liquidate CWB after a transition 
period. Following the high import level 
of last year in Egypt that is the biggest 
wheat importer of the world, the actual 
wheat import had recessed this year. 
General Authority for Supply Commodi-
ties (GASC) announced the construction 
of a new wheat silo to increase the wheat 
storage capacity to 1.5 million tons in the 
following 3-4 years.

POSITION OF TURKEY IN GLOBAL 
WHEAT TRADE
Recently, Turkey had become of one of 
the most important finished product 
exporters of the world. Turkey is ranked 
first or second in the global flour export 
in the recent years, and second after Italy 
in pasta export.
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CWB’nin buğday alımı ve ihracatı konu-
sundaki tekeli kaldırılmış ve belirli bir ge-
çiş süreci sonrasında CWB’nin tamamen 
kapatılması kararı alınmıştır. 

Dünyanın en büyük buğday ithalatçısı 
Mısır’da, geçen sene gerçekleştirilen 
yüksek miktardaki ithalat sonrasında, 
bu yıl fiili buğday ithalatı gerilemiştir. 
Kamu hububat alım kurumu GASC, 
önümüzdeki 3-4 yıllık dönemde buğ-
day depolama kapasitesini 1,5 milyon 
tona yükseltmek amacıyla yeni buğday 
silosu inşa edileceğini bildirmiştir.

TÜRKİYE’NİN DÜNYA BUĞDAY 
TİCARETİNDEKİ KONUMU
Türkiye, son yıllarda dünyanın en 
önemli mamul madde ihracatçısı ül-
kelerinden biri haline gelmiştir. Türki-
ye, dünya un ihracatında son yıllarda 
birinci veya ikinci olmakta, makarna 
ihracatında ise İtalya’dan sonra ikinci 
sırada bulunmaktadır.

Nitekim Birleşmiş Milletler bünyesin-
de faaliyet gösteren Uluslararası Tica-
ret Merkezi (ITC) verilerine göre ülkemiz dünya un ihracatında 
2009 ve 2010 yıllarında miktar bazında 2., değer bazında 1.; 
2011 yılında ise 1. sırada yer almıştır.
Ancak burada daha da sevindirici olan pazar çeşitliliğimizdir. 
Rakiplerimizin aksine sadece komşu ülkelere değil dünya ça-
pında 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapılabilmesi, sektör adı-
na umut verici hususlardan birisidir.   

2012 yılının ilk dokuz ayında Türkiye’nin buğday ithalatı 2,9 
milyon ton iken bu dönemde yapılan mamul madde ihracatı-
mızın buğday karşılığı 3,1 milyon tondur. Buğday unu bazında 
ise 2012 yılı Eylül sonu itibariyle 105 ülkeye 1,549 milyon ton 
un ihraç edilmiş bulunmaktadır.Makarna ihracatında ise ülke-
miz; yine ITC verilerine göre 2002 yılında dünyada 7. sırada yer 
alırken, 2009 yılından itibaren İtalya’nın ardından 2. sırada yer 
almıştır.

According to the data of International Trade Center (ITC) oper-
ating within the body of United Nations, Turkey is ranked 2nd 
in global flour export in 2009 and 2010 in terms of amount, 1st 
in terms of value, and it is ranked 1st in 2011.

However the more pleasing thing is the country’s rich product 
variety. Unlike its rivals, Turkey exports products to more than 
100 countries around the world, not just to its neighbors. And 
this is promising for the sector.   

While Turkey’s wheat import was 2.9 million tons in the first 
nine months of 2012, the wheat export within the same pe-
riod was 3.1 million tons. And in terms of wheat flour, Turkey 
exported 1.549 million tons of flour to 105 countries as of the 
end of September 2012. In pasta export, Turkey, again according 
to ITC data, is ranked 2nd after Italy as of 2009 while it was only 
ranked 7th in 2002.

KAYNAKLAR - REFERENCES:
IGC, http://www.igc.int/en/members/igcmembers/marketinformation/datasets/datasets.aspx
Reuters,  https://portal.hpd.global.reuters.com/site/applist.aspx
TÜİK, http://tuikapp.tuik.gov.tr/disticaretapp/menu.zul
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Siyasi sorunlar ve çatışmalar nedeniyle Ortadoğu’ya ihracatta so-
runlar yaşayan Türkiye bakliyat sektörü temsilcileri, bu durumun 
piyasada yol açtığı durgunluktan endişeli. Basına yaptığı açıkla-
mada, bakliyatta yeni hasat döneminin sıkıntılı başladığını söyle-
yen İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan 
Korkmaz, geçen yıllarda önemli miktarda ihracatın yapıldığı Irak 
ve Suriye pazarında gerilemeler yaşandığını dile getirdi. 

İhracatta yaşanan sorunlar nedeniyle bakliyat üreticilerinin iç pi-
yasaya yöneldiğini ve bunun da bir fiyat rekabetine yol açtığını 
söyleyen Korkmaz, bunun sonucunda her yıl fiyatlarda yüksel-
menin yaşandığı Ramazan ayında dahi bakliyat fiyatlarının “dip” 
yaptığına işaret etti. Ege Hububat ve Bakliyat İhracatçıları Birli-
ği Yönetim Kurulu Üyesi Salih Özmen de yaşanan durgunluğun 
yanı sıra sektörde yaşanan iflasların tedirginliğe neden olduğu-
nu savundu.

Representatives of the Turkish grain sector that experiences 
problems in export to Middle East due to the political issues and 
conflicts are concerned about the recession this state may cause 
in the market. In his statement to the press, Ercan Korkmaz, Vice 
Chairman of Izmir Commodity Exchange, stated that there had 
been downturns in Iraq and Syria markets to which significant 
amounts were exported in the past years. Korkmaz said that a 
price competition has emerged since the grain producers turned 
towards the domestic market due to these problems in export, 
and underlined the fact that the grain prices hit rock bottom 
because of these reasons even during Ramadan that witnesses 
increase of prices every year. 

And Salih Özmen, Board Member of Aegean Cereals and Pulses 
Exporters Association, argued that the bankrupts to be seen in 
the sector is another reason besides the recession causing con-

Türkiye bakliyat sektörü, Ortadoğu pazarına ihracatta yaşanan sıkıntılar ve piyasadaki durgun-
luk nedeniyle endişeli. Ancak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut 
Arslan, durgunluğun geçici olduğunu söyledi.
Turkish grain market is concerned due the problems in export to Middle East and the recession 
in the sector. However according to Mahmut Arslan, Board Member of Turkish Exporters Assem-
bly (TIM); this recession is only temporary.



59

Suriye’deki iç karışıklığının, ihracatçıların Ortadoğu pazarına 
mal sevkiyatını güçleştirdiğini dile getiren Özmen, “Beyrut, İs-
rail, Ürdün, Suudi Arabistan ve Dubai gibi pazarların çıkış kapısı 
Suriye’ydi. Buradan günde 275 tır mal gidiyordu. Deniz yoluyla 
alternatif yollar oluşturuldu ama bu hem zaman hem maliyet ne-
deniyle isteneni veremedi.” diye konuştu.

“ORTADOĞU GIDA PİYASALARINDA 
TÜRKİYE’NİN ALTERNATİF YOK”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bak-
liyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mah-
mut Arslan ise piyasada oluşan endişelerin yersiz olduğunu ifade 
ederek, bakliyat ve yağ piyasasındaki durgunluğun tüm dünya-
da yaşandığını, sadece Ortadoğu pazarına has bir durumun söz 
konusu olmadığını belirtti. Arslan, şunları kaydetti:  “Piyasalarda 
durgunluk var ama bunlar geçici. Telaşa kapılacak bir durum yok. 
Mersin’de bazı işletmelerin faaliyetini durdurması ise piyasa açı-
sından ciddi bir olay değil. Orada bir iki tüccarın eskiden bu yana 
devam eden sıkıntıları vardı. Piyasadaki durgunluğun da etki-
siyle banka borçlarından dolayı sıkıntıya düştüler. Bu şirketlerin 
kendi iç yapılarından kaynaklanan bir durum. Çok önceden bili-
nen ve beklenen bir durumdu. Sektör açısından bir sıkıntı yok.”  
Arslan, Türkiye’nin Ortadoğu’da aktif bir rol alması nedeniyle 
bazı kesimlerin bu durumdan rahatsız olduğunu, bunun ticarete 
yansıyan noktalarının da olabildiğini dile getirerek, “Ortadoğu’da 
gıda piyasalarında Türkiye’nin yerini dolduracak alternatif yok. 
Bu nedenle ben bir sorun görmüyorum.” dedi. 

cerns in the sector.Özmen shared his idea that the internal dis-
order in Syria makes it hard for exporters to send goods to the 
Middle East market: “The point of exit for markets such as Beirut, 
Israel, Jordan, Saudi Arabia and Dubai was Syria. 275 lorries of 
goods were sent per day. Alternative paths are defined by sea-
way; however these couldn’t deliver the requested results due to 
both time and cost.

“THERE IS NO ALTERNATIVE
 OF TURKEY IN MIDDLE EASTERN FOOD MARKETS”
Board Member of Turkish Exporters Assembly (TIM) and Presi-
dent of Pulses, Oil Seeds and Products Sector Board, Mahmut 
Arslan stated that the concerns in the sector has no grounds 
and that the recession in the grain and oil sector is experienced 
worldwide, and thus it is not something specific to the Middle 
East market. Arslan continued his words as follows: “Yes, there 
is a recession in the market, but this is only temporary. There is 
nothing to worry about. And some businesses to stop their oper-
ations in Mersin is not that important for the sector. The problem 
there was an old dispute between two merchants. They got in 
trouble due to bank loans also with the impact of this temporary 
recession. This is something caused by their internal structure. 
An event that is known and expected well in advance... Thus it 
is not a problem for the sector.” Arslan reminded that there are 
groups that are not happy with the active role played by Turkey 
in Middle East and that this has reflections in the business world. 
“There is no alternative that may take the place of Turkey in food 
markets of Middle East. That’s why I don’t see any problems.” said 
Arslan.
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Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Değir-
men Makina’ya teknik bir gezi düzenledi.
Students of the Industrial Engineering Department of Gaziantep University organized a techni-
cal visit to Değirmen Makina!

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mü-
hendisliği Bölümü öğrencileri, Gaziantep 4. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren değirmencilik sektörünün 
önde gelen makine tedarikçilerinden Değirmen Makina’ya, En-
düstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türkay Dereli ve Dr. 
Alptekin Durmuşoğlu gözetiminde teknik bir gezi düzenledi.
Yaz okulu çerçevesinde verilen “İmal Usulleri” dersi kapsamında, 
öğrencilerin aldıkları teorik bilgilerin pekiştirilmesi ve uygula-
maların yerinde görülmesi amacıyla bu teknik geziyi düzenle-
diklerini belirten Prof. Dr. Dereli, bu gezi esnasında öğrencilerin, 
işletmenin AR-GE, lazer kesme, tornalama, kaynak, boyahane 
v.b. departmanlarını gezerek tedarikçilerden temin edilen ham-
maddelerin, bir üretim süreci içerisinde işlenerek nasıl gıda sek-
töründe kullanılan makinelere dönüştürüldüğünü yerinde gör-
me imkanı bulduklarını söyledi.Türkiye’nin ve dünyanın birçok 
ülkesinde, gıda üretimi yapan firmaların makine ihtiyacını kar-
şılamakta olan Değirmen Makina’ya yapılan teknik gezinin mih-
mandarlığını kuruluşun İşletme Müdürü Aydın Ademoğlu yaptı. 
Gezi sırasında gruba eşlik eden Değirmen Makina Genel Müdürü 
ve aynı zamanda GTO Yönetim Kurulu Üyesi olan M. Selçuk Ata-
seven ise, bu ziyaretten son derece memnun olduklarını belirtti.
Ataseven, Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nun Mühendislik 
Fakültesi öğrencilerinin daha deneyimli olmalarını sağlamak 
amacıyla, mezun olmadan önceki son dönemlerini ‘intörn’ olarak 
firmalarda ve sanayi kuruluşlarında çalışmasını zorunlu hale ge-
tirilmesine yönelik aldığı kararı çok olumlu bulduklarını ve des-
tekleyeceklerini ifade etti. Üniversite senatosunun kısa bir süre 
önce aldığı bu karar, Türkiye’de bir ilk olma niteliğinde.

Students of the Industrial Engineering Department of the Gazi-
antep University’s Engineering Faculty visited Değirmen Makina, 
one of the leading machine suppliers of the milling sector, in the 
4th Organized Industrial Zone of Gaziantep under the supervi-
sion of the Head of Industrial Engineering Department, Prof. Dr. 
Türkay Dereli and Dr.  Alptekin Durmuşoğlu.
Prof. Dr. Dereli stated that they organized this visit to reinforce 
the theoretical information students obtained during the “Pro-
duction Methods” lecture given in the summer term by seeing 
their applications in practice, and added that with this visit, stu-
dents found the chance to see how the raw materials bought 
from suppliers are converted into machines used in the food 
sector by being processed with a defined production procedure 
by visiting the R&D, laser cutting, turning, welding and paint-
ing departments.Operations Manager Aydın Ademoğlu was 
the one who welcomed and accompanied the students visit-
ing Değirmen Makina that manufactures the machines of many 
food producers in Turkey and the world. 
General Manager of Değirmen Makina and Board Member of Ga-
ziantep Chamber of Commerce, M. Selçuk Ataseven, who also 
accompanied the group during this visit, shared his happiness 
about this organization.
Ataseven stated that they appreciated and will support the deci-
sion of Gaziantep University Senate obligating students of the 
Engineering Faculty to work in companies and industrial firms 
as ‘interns’ during their last term before graduation in order to 
enable to gain more experience.  This recent decision of the uni-
versity senate has property of being the first one in Turkey.
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Tüm üretim alanlarında olduğu gibi un sanayinde de, rekabetin 
artması ve seçeneklerin çoğalması, firmaları, kendilerine avantaj 
ve üstünlük sağlayacak teknolojiler aramaya itmektedir. Çünkü 
teknoloji, firmalara üstünlük sağlayabilecek en önemli üretim 
araçlarından birisidir. 

Dolayısıyla değirmen makineleri ve ekipmanları üreten firmalar 
da, değirmencilerin taleplerine cevap vermek ve onlara fark ya-
ratacak teknolojiler sunmak için bitmek bilmeyen bir geliştirme 
süreci içerisinde olmak zorundalar.  Geçmişte teknolojiyle ilgili 
taleplerin odağında daha çok kaliteli üretim yapabilecek maki-

With the increase of competition and options in the flour in-
dustry as in all the other production industries, the companies 
are forced to look for things that will make them gain advan-
tage over the others. And technology is one of the most impor-
tant production tools that can help the companies gain this 
advantage. 

So the companies that manufacture milling machines and 
equipments have to constantly improve themselves in order to 
respond to the demands of the millers and to offer them tech-
nologies that will create a difference.  

“Yüksek randımanda çok kaliteli unun elde edilebilmesi için gerekli özelliklere haiz kaliteli buğ-
day gerekir. Bundan sonraki aşamada değirmen makinelerinin yüksek kalitesi ve teknolojisi, 
değirmen proses diyagramının kalitesi ve doğruluğu ve tabii ki de bu modern tesisi işletecek 
olan elemanların da kalifiyesi önem taşır.”
“To obtain high quality flour with high efficiency, high quality wheat with required properties 
is required. And in the following phase, the quality and technology of the milling machines, the 
quality and accuracy of process diagrams and of course the quality of the personnel who will 
run this modern facility are important.”
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neler varken, günümüz taleplerinin odağında enerji tasarrufun-
dan verimliliğe kadar pek çok konu var. Bu taleplere karşılık ola-
rak da pek çok teknolojik seçenek…

Böylesi bir ortamda hem değirmenciler hem de makine üretici-
leri açısından tüm bu süreçleri takip etmek, doğru teknolojileri 
seçmek-geliştirmek, doğru taleplerde bulunmak veya taleplere 
doğru teknolojilerle cevap vermek daha dikkat gerektiren bir 
konu olmaktadır.

Değirmencilik sektörünün önde gelen tedarikçilerinden Alapala 
Makine’nin Bölge Satış Sorumlusu Danishbek KURMANBEKOV ile 
de müşteri taleplerini, teknoloji seçiminde dikkat edilmesi ge-
reken noktaları ve gelecekte ön plana çıkabilecek teknolojileri 
konuştuk.

Tüm sektörlerde olduğu gibi değirmencilik sektöründe de 
kullanılan teknolojiler her geçen gün değişiyor ve yenileni-
yor. Ancak teknolojilerdeki bu yenilikler, her dönem belli bir 
noktaya odaklanıyor. Peki günümüzde değirmencilik tekno-
lojilerdeki yenilikler hangi noktalara odaklanıyor? Günümüz 
değirmencilik teknolojilerinde öne çıkan özellikler nelerdir?
Değirmen ve değirmencilik, insanların ilk kurdukları ve sürekli 
olarak geliştirmeye çaba gösterdikleri endüstriyel tesis ve tekno-
lojik alandır. Başlangıçta insan gücü, hayvan gücü ile çalıştırılan 
taş değirmenler, daha sonraları su, rüzgâr ve buhar gücü ile çalış-
tırılıyordu. Fakat verimlilik ve kapasite açısından bu değirmenler 
zayıftı. İlim ve teknolojinin gelişmesi ile birlikle elektrik enerjisi 
çok yaygın kullanılmaya başladı. 

Günümüzde ise değirmen makine imalatçılarının ve değirmen 
proses mühendislerinin çalışmaları hem elektrik sarfiyatının as-
gari seviyeye indirgenmesini hem de teknolojilerin hatta maki-
ne ve ekipman sayısının olabildiğince azaltılmasını sağlamağa 
odaklanmış durumdadır. Bununla birlikle insanların yaşam stan-
dartlarının yükselmesi ile birlikle hijyen ve bunun unsurlarına 
çok büyük önem verilmeye başlanmıştır. 

Ayrıca insanlık nüfusunun hızla artması ile birlikle ana gıda ürü-
nü olan ekmek ve unlu mamuller tüketim oranı da artmaktadır. 
Dolayısı ile buğdayın olabildiğince en verimli şekilde öğütülme-

While the demands regarding technology were focused on ma-
chines in the past, today they are focused on various subjects 
ranging from energy saving to efficiency. And there are many 
technological options in response to these demands.

In such an environment; following all the processes, selecting 
and developing the correct technologies, making the correct 
demands or responding to the demands with the right technol-
ogies are all subjects requiring great attention in respect of both 
the millers and machine manufacturers.

We talked with Danishbek KURMANBEKOV, Regional Sales Rep-
resentative of Alapala Machine which is one of the leading sup-
pliers of the milling sector, about the customer demands, the 
points that need to be considered while selecting technologies 
and the future trends in technology.

As in all the other sectors, the technologies used in milling 
sector change and improve every day. However these innova-
tions in the technologies focus on a specific issue every year. 
So what is this focus point of the technological innovations in 
milling today? What are the properties that stand out in the 
milling technologies?
Mills and milling industry are respectively the industrial facilities 
and the industrial field that are one of the first establishments of 
mankind and that the mankind constantly develops. Stone mills 
that were operated with manpower and animal power at first 
began to be operated with water, wind and steam power later. 

However these mills were weak in terms of efficiency and capac-
ity. With the scientific and technological developments, electric-
ity began to be used widely. And today, the efforts of milling 
machine manufacturers and milling process engineers are all 
focused on minimizing this electricity consumption and also 
the number of machines and equipments as much as possible. 
Moreover hygiene and the related elements became increasing-
ly important with the improvements in the life styles of people. 

And the rapid increase of the population caused a significant in-
crease in the consumption of bread as the main food substance 
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sine, değirmen randımanına ve nihai ürün olan un kalitesinin 
yükseltilmesine büyük önem verilmektedir.

Değirmen makine ve ekipman imalatçılarının öncülerinden 
olarak bizim şirketimiz de bu önemli konular üzerinde yoğun 
ve istikrarlı çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüzde, şirketi-
miz, değirmen makine ve ekipmanlarında kalite ve değirmen 
proses teknolojisi olarak, dünyanın en önde gelen iki şirketin-
den birisidir.   

Sektörde üretimi yapılan makine ve ekipmanlar, diğer sektör 
ürünleri gibi (mesela elektronik) kısa sürede Ar-Ge ihtiyacı duyan 
ürünler olmamakla beraber, sektörde öne çıkan Alapala gibi bir-
iki firma gerekli olan Ar-Ge yatırımını yapmaktadır. Alapala’nın 
toplam cirosunun yaklaşık %2’si kadar bir bütçe, Ar-Ge çalışma-
larına ayrılmaktadır.  Sektörde üretimi yapılan ve değirmenlerde 
kullanılan makinelerin temel çalışma prensibi çok uzun yıllardır 
aynı olmakla beraber, Alapala olarak bizler yenilikçi ürünler di-
zayn ederek, değirmen sahiplerinin üretim zamanını maksimu-
ma çıkaracak çalışmalarla uğraşmaktayız.

Unutulmamalıdır ki, bir değirmende en önemli konulardan biri 
üretim zamanıdır. Bir değirmen ne kadar uzun süre üretim ya-
parsa (24 saat içinde durmadan), un üretim miktarı o kadar faz-
la olacak ve sonunda da un satışından elde edilen ciro da artış 
gösterecektir.  Buna en güzel örnek, Alapala’nın Similago adlı 
Vals Makineleridir. Bu vals makinelerinde topların değişme süre-
si yaklaşık 20 dakika olup, diğer rakip ürünlerde ise bu süre 2-4 
saat arasındadır.

Gelecek dönemde ise bakım ve onarımı çok kısa sürede yapıla-
cak makineler ön plana çıkacaktır. Ayrıca, bu makinelerde kulla-
nılan bakım ve değişim gerektiren elemanların çalışma süreleri-
nin arttırılması ile ilgili çalışmalar da önem kazanacaktır. 

Dünyanın birçok yerinde tesis ve teknoloji kurulumu gerçek-
leştiren bir firmasınız. Değirmencilerin sizin gibi teknoloji 
üreticilerinden beklentileri, talepleri neler olmaktadır? Bek-
lentiler ve talepler ülkelere ya da bölgelere nasıl bir değişim 
göstermektedir?
“Dünyanın yaklaşık 60 ülkesine yüzlerce anahtar teslim un fabri-
kası kurduk. Özellikle Almanya, Fransa, Belçika, İtalya ve ABD gibi 

and flour products. Thus it became very important to mill the 
wheat as efficient as possible, to improve the mill performance 
and the quality of the end product which is the flour.

And our company, as one of the pioneer names among the mill-
ing machine and equipment manufacturers, continues its inten-
sive and continuous efforts regarding these important subjects. 
Today, our company is one of the two leading names of the 
world in terms of quality and milling process technology in mill-
ing machines and equipments.   

Even though the machines and equipments manufactured in 
this sector are not products that constantly demand R&D ef-
forts unlike other sector products such as electronics, one or 
two companies that stand out in the sector like Alapala invest 
in R&D. Approximately 2% of the total revenue of Alapala is al-
located for R&D activities.  Even though the main working prin-
ciple of the machines manufactured and used in the milling sec-
tor didn’t change over the years, we, as Alapala, try to maximize 
the productive time of the mill owners by designing innovative 
products.

One should not forget that one of the most important subjects 
in the milling industry is the productive time. As a mill increases 
its productive time (for example to 24 hours a day), the flour pro-
duction amount will increase as much and finally the revenue 
obtained from flour sales will increase. 

The best example for this is the Similago roller machines of 
Alapala. In these roller machines, the time required to change 
the balls is approximately 20 minutes while this required time in 
rival products is 2 to 4 hours.

And in the following period, the machines whose repair and 
maintenance works take short amount of time, will stand out. 
Moreover, the efforts for increasing the productive times of 
these machines’ elements requiring maintenance and replace-
ment will become important. 

You are a company that built plants and install technologies 
in many parts of the world. What are the expectations and de-
mands of millers from technology manufacturers like you? Do 
these expectations and demands change according to coun-
tries or regions?
We built hundreds of turnkey flour plants in almost 60 countries 
of the world. We built exemplary modern flour, semolina, bio-
ethanol mills in the industrially developed countries like Ger-
many, France, Belgium, Italy and USA. Of course the flour types 
produced in Europe and USA are similar, but the flour types and 
properties demanded in other countries and continents of the 
world are very different.

Our company fulfills even the most unique demands of its cus-
tomers in various countries of the world thanks to its 60 years 
of experience and skilled milling process experts. For example, 
there are wide range of bread and flour products in Arab coun-
tries like India, Bangladesh, Indonesia and Middle Eastern coun-
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endüstriyel olarak gelişmiş ülkelere örnek denebilecek modern 
un, irmik ve bio-etonel değirmenlerini kurduk. Tabii ki de Avrupa 
ve ABD’de tüketilen un tipleri benzerlik teşkil etmektedir, fakat 
dünyanın diğer ülke ve kıtalarında talep edilen un tipi ve özellik-
leri çok çeşitlidir.

Şirketimiz, 60 yıllık tecrübesi ve yetenekli değirmen proses uz-
manları sayesinde, dünyanın çeşitli ülkelerindeki müşterilerinin 
çok özel taleplerini dahi yerine getirebilmektedir. Misal Hindis-
tan, Bangladeş, Endonezya ve Ortadoğu gibi Arap ülkelerinde, 
ekmek ve unlu mamullerin nevi çoktur. Ancak buna rağmen 
bu ülkelerde kurmuş olduğumuz anahtar teslim un fabrikaları, 
kendi pazar paylarını gün geçtikçe büyütmektedirler ve ikinci, 
hatta üçüncü değirmenlerini sipariş etmektedirler. Elbette bu 
olumlu sonuç imal etmekte olduğumuz makine ekipmanlarımı-
zın yüksek kalitesi ve hazırlamakta olduğumuz değirmen proses 
diyagramlarımızın ve teknolojimizin üstünlüğü sayesinde elde 
edilmektedir.

Burada sözünü etmemiz gerekir ki, Rusya, Kazakistan ve Ukrayna 
ve diğer BDT içindeki ülkelerde yetiştirilen buğday çeşitliliği ve 
özelliklerini çok iyi biliyoruz. Bu konuda bu bölgelerde yerleşik 
olan un fabrika yatırımcıları ile yapmakta olduğumuz çalışmala-
rımız esnasında tam bir mutabakat sağlamış durumdayız ve bu 
müşterilerimizin nihai ürün olarak elde etmek istediği buğday 
unu, çavdar unu, mısır unu ve makarnalık irmik kalite ve özellik-
lerini kurmakta olduğumuz fabrikalarımızda sağlamaktayız.

Türkiye, bugün itibariyle anahtar teslimi un, mısır, irmik, yem ve 
benzeri fabrikaların kurulumunda ve bu fabrikalarda kullanılan 
makine ve ekipmanların üretiminde, Avrupa’da bulunan rakiple-
riyle (özellikle İtalya) başa baş noktada rekabet edebilmektedir. 
Özellikle Alapala, gerek kaliteli üretim teknolojisi gerekse ciddi 
marka yönetim stratejisiyle, tüm dünyada Avrupalı rakiplerinin 
önünde yer almaktadır. 

Sizce değirmencilikte verimli üretim nedir ve verimli bir üre-
tim nelere bağlıdır? Sadece üretim teknolojilerinde son yeni-
likleri takip edip, işletmeye uyarlamak değirmencilikte verimli 
üretim için yeterli olabilir mi? Değirmencilerin verimli bir üre-
tim için nelere dikkat etmesi gerekir?
Değirmencilikte verimli üretim konusu aslında buğday tohu-
munun toprağa ekildiği andan un fabrikasına kadarki geçirdi-
ği süreçle alakalıdır. Özel olarak seleksiyonu yapılmış buğday 
tohumunun ziraat kurallarına uygun olarak hazırlanmış verimli 
topraklara ekilmesi, doğru zamanda sulanması ve daha sonra 
biçilen bu buğdayın gerekli oranda ön temizlemesinin yapıla-
rak tahıl depolama sistemlerinde belli bir şartlar altında mu-
hafaza edilmesi çok önemlidir ki, buğday kendi özelliklerini 
en azami şekilde koruyabilsin. Yüksek randımanda çok kaliteli 
unun elde edilebilmesi için gerekli özelliklere haiz olan kaliteli 
buğday gerekir.  

Bundan sonraki aşamada değirmen makinelerinin yüksek kalite-
si ve teknolojisi, değirmen proses diyagramının kalitesi ve doğ-
ruluğu ve tabii ki de bu modern tesisi işletecek olan elemanların 
da kalifiyesi önem taşır. 

tries. Despite of this challenge, the turnkey flour plants we built 
in these countries increase their market share every day and 
thus we receive orders for the second and even the third mill.

Of course this positive outcome is a result of the high quality 
of the machine equipments we manufacture, and the superior-
ity of the milling process diagrams we prepare and the technol-
ogy we offer. We should also underline here that we have an 
extensive knowledge about the wheat varieties and properties 
in countries like Russia, Kazakhstan, Ukraine and other CIS coun-
tries.  We have a great understanding with the flour plant inves-
tors of this region and in our plants; we offer the wheat flour, rye 
flour, corn flour and pasta semolina qualities and properties that 
these customers of ours request to get from the final product.

Today, Turkey can compete head to head with its European rivals 
and especially Italy regarding the construction of turnkey flour, 
corn, semolina, feed and similar plants, and in the manufacture 
of machines and equipments used in these plants. And espe-
cially Alapala is one step ahead of it European rivals in the world 
both with its high quality production technology and effective 
brand management strategy. 

What does efficient production mean in milling and what are 
the factors it depends on? Can following the latest innovations 
in production technologies and adapting these to the busi-
ness be enough for efficient production? What are the factors 
the millers should consider for a truly efficient production?
Efficient production issue in milling is actually about the entire 
process from seeding to milling. Planting the specially selected 
wheat seeds to the productive field prepared in line with ag-
ricultural rules, irrigating the field on time, storing the wheat 
cultivated from this field in grain storage systems under certain 
conditions after pre-cleaning are all very important for wheat to 
preserve its quality at the maximum level. 

To obtain high quality flour with high efficiency, high quality 
wheat with required properties is required. And in the follow-
ing phase, the quality and technology of the milling machines, 
the quality and accuracy of process diagrams and of course the 
quality of the personnel who will run this modern facility are im-
portant. It is required for a flour plant that is an industrial facility 
to operate 24 hours a day and at least 340 days a year, and to 
maintain the flour quality and efficiency within this period.  For 
fulfillment of all these essential factors, the machines and equip-
ments shall not fail and the configured settings shall be main-
tained. Moreover, the wheat milling process should constantly 
be kept under control by using advanced technologies such as 
NIR (Near Infra Red) devices.

What are the problems that the millers at different points of 
the world face most frequently regarding milling technologies 
and their use? What are the main reasons behind these prob-
lems? Can you briefly inform us about this subject based on 
your observations?
One can approach this issue from two different perspectives. The 
first one is about, as we mentioned before, the inability of some 
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Bir endüstriyel tesis olan un fabrikasının günde 24 saat ve yılda en 
az 340 gün hiç durmadan çalışması ve bu süre içinde üretilmekte 
olan un kalite ve randımanın istikrarının korunması gereklidir. 

Bu olmazsa olmaz faktörlerin yerine getirilmesi için makine ve 
ekipmanın arıza yapmaması ve kurulmuş olan ayarlarının bozul-
maması gerekir. Bununla birlikle, misal, NIR (Near Infra Red) ciha-
zı gibi ileri teknolojiler kullanılarak buğday öğütme prosesinin 
sürekli kontrolü sağlanmalıdır.

Dünyanın farklı noktalarındaki değirmencilerin, değirmen 
teknolojileri ve bunların kullanımlarıyla ilgili en sık yaşadıkları 
problemler neler olabilmektedir? Bu problemlerin kaynağın-
da genellikle neler olmaktadır? Gözlemlerinizden hareketle 
bize bu konuda biraz bilgi verir misiniz?
Bu meseleye iki farklı yönden yaklaşılabilir. Birincisi; biraz önce 
de bahsettiğimiz gibi yüksek kalitede ve teknolojide değirmen 
makine ekipmanı imalatının her bir şirket tarafından yapama-
ması ve bundan dolayı da makinelerin sık sık arıza yaparak un 
fabrikasının programlı olarak çalışmasını olumsuz yönde etkile-
mesidir. 

İkincisi de; finansal kaynaklarının tasarrufu amacıyla, un üretim 
prosesinin istikrarını sağlayacak olan yüksek teknolojik cihaz-
ların değirmen hattına dahil edilmemesidir. Bunun yanı sıra un 
fabrikasının mekanik, elektrik, yazılım ve değirmen prosesinden 
sorumlu olan elemanlarının yeterli seviyede eğitim ve tecrübeye 
sahip olmama sorunu da vardır. 

Teknolojilerini yenilemek ya da yeni tesis yatırımı yapmak is-
teyen değirmencilerin, teknoloji seçerken ve yatırımlarına yön 
verirken nelere dikkat etmesi gerekir?
Öncelikle değirmenciliğin nesilden nesle devredilen bir meslek 
olduğunun bilincinde olmaları ve buna bağlı olarak da seçecek-
leri makine ekipmanlarının 30 ile 50 yıllık bir süre boyunca prob-
lemsiz çalışmasının gerektiğini bilmeleri lazım. 

Bunun için de hem makine kalitesinde ve teknolojisinde dün-
yanın tanınmış ve en önde gelen firmalarını seçmeleri hem de 
yapacakları yatırımların geri kazanma süresinin asgari düzeyde 
olması için fiyat bakımından en uygun olanını seçmeleri gerekir.
Ayrıca girecekleri un, mısır unu veya irmik pazarını çok iyi araştır-
maları ve yapacakları yatırım oranını da buna göre ayarlamaları 
gereklidir.

Değirmencilikte genelde ön plana çıkan konu öğütme tekno-
lojileri gibi gözükse de, sonuçta değirmencilik sadece öğütme 
teknolojilerinden oluşan bir süreç değildir. Değirmencilikteki 
diğer süreçler ve verimli üretimdeki rolleri hakkında neler söy-
leyebilirsiniz?
Değirmencilikte buğday öğütme proses teknolojisi elbette en 
önemli unsurlarından biridir. Misal un fabrikasının yapılacağı ül-
kede en çok rağbet görülen un tipinin elde edilmesi için o ülke 
ve yörede yetişen veya paçal yapılmak üzere yurt dışında ithal 
edilen buğdayın özelliklerinin çok iyi bilinmesi ve her bir un fab-
rikası için özel öğütme proses diyagramının hazırlanması şarttır. 
Bu konu, şirket olarak her zaman çok büyük önem verdiğimiz ko-

companies to manufacture high quality state-of-the-art milling 
machine equipments and thus machines to fail frequently, af-
fecting the operation schedule of the flour plant negatively. 

And the second one is about not including the state-of-the-art 
devices that will ensure the stability of the flour production pro-
cess to the production line in order to save on financial resourc-
es. Moreover, there is also the issue about the personnel respon-
sible from mechanical, electrical, software and milling processes 
in the flour plant to lack the adequate training and experience. 

What points those who want to renew their technologies or to 
invest in new plants should consider while selecting technol-
ogy and making investment decisions?
First of all, they should know that milling is a profession that 

passes from generation to generation and thus be aware that 
the mechanical equipments they choose should be able to work 
for 30-50 years without any problems. 

And for this purpose, they should prefer the leading companies 
of the world recognized with their machine quality and technol-
ogy, and the products that is most cost efficient to ensure that 
they receive the return of their investment in shortest amount 
of time.

Moreover they should research the flour, corn flour or semoli-
na market they will enter in depth and shape their investment 
based on this research.

Even though it seems like the most important subject in mill-
ing industry is milling technologies, milling is not just about 
the milling process. What can you say about the other process-
es in milling and their role in efficient production?
Of course wheat milling technology is one of the most impor-
tant elements in milling. However, it is also essential to have an 
in-depth knowledge about the wheat that is produced in the re-
spective country and region or the wheat that is imported from 
overseas to prepare blended flour and to prepare a unique mill-
ing process diagram for the flour plant in order to obtain the 
flour type that is mostly preferred in the country that the flour 
plant will be built. This is one of the subjects that we always 
cared deeply about. 
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nulardan biridir. Bunun dışında en az bunun kadar büyük önem 
taşıyan bir diğer iş de buğdayın diğer yabancı organik ve anor-
ganik maddelerden temizlenmesidir. Bu işin gerekli kalite ve dü-
zeyde yapılabilmesi için Çöp Sasörü, Taş Ayırıcı ve Triör gibi ma-
kinelerin çok etkin bir şekilde çalışması ve ayırma işlemi oranının 
çok yüksek olması gereklidir. Örneğin; günümüzde bizim kur-
makta olduğumuz modern un fabrikalarında Ren Ayırıcı (Optical 
Sorter) gibi yüksek teknolojik makinelerin kullanılmasına öncelik 
tanınmaktadır. Bununla birlikle öğütülecek buğdayın doğru pa-
çalının yapılmasına müteakip, bu buğdayın tavlama sisteminin 
de doğru tasarlanması önem teşkil eder. Bu sistemde Otomatik 
Tavlama Makinesi gibi cihazların öngörülmesinde fayda vardır. 

Önümüzdeki yıllarda değirmencilik teknolojilerinde hangi te-
mel özelliklerin ön plana çıkacağını düşünüyorsunuz? Gelece-
ğin değirmen teknolojileriyle ilgili öngörüleriniz nelerdir?
Yakın gelecekte değirmen teknolojilerinde insan faktöründen 
arınmak için un fabrikalarının komple otomatikleşmesi konu-
su ve bu un fabrikalarının kapasite, un randımanı ve kalitesinin 
çok yüksek seviyelerde korunmasıyla birlikte tüketilen elektrik 
enerjisinin de en asgari düzeye indirilmesi öne çıkacak konular 
olacaktır. Günümüzde değirmen hatlarında, özellikle öğütme 
bölümünde kullanılan Vals Makinesi ve Kare Elek gibi makinele-
rin sayısının azaltılmasında, misal bizim şirketimiz, kayda değer 
gelişmelere imza atmıştır.

Moreover, another thing that is important as much as this one 
is to clean the wheat from other foreign organic and inorganic 
substances. And for this process to be handled in the required 
quality and level; the machines such as Waste Purifier, Stone 
Separator and Trieur should run efficiently and the separation 
rate should be very high. 

For example, it is a priority to use state-of-the-art machines like 
Optical Sorter in the flour plants that we are building today. 
Moreover, it is also important to design the tempering system of 
the wheat following the correct blending of the wheat that will 
be milled. It would be good to include devices like Automatic 
Tempering Machine to this system. 

In your opinion, which properties will gain importance in mill-
ing technologies in the following years? What are your fore-
casts about the future of milling technologies?
In the near future, the subjects that will gain importance in mill-
ing technologies will be full automation of the flour plants in 
order to remove the human factor and minimization of elec-
tricity consumption by maximizing the plant capacity, flour ef-
ficiency and quality. Today in minimizing the use of machines 
used in mill lines and especially in milling section such as Roller 
Machines and Square Sieves, for example, our company made 
significant improvements.
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Yurt: “Vals topları un fabrikalarının en önemli parçalarından biridir. Kırma ve öğütme vals top-
ları ile yapılır. Sistemde üzerine uygulanan diyagram, çalıştığı vals makinesinin fonksiyonlarına 
ve hassasiyetine göre değer kazanır. Bir un fabrikasında kalite, randıman ve kapasite topların 
yapacağı kırma ve öğütme ile direk alakalıdır.”
Yurt: “Roller balls are very important elements of flour plants. Crushing and milling are all per-
formed by roller balls. The applied diagram in the system gains value based on the function and 
accurateness of roller balls. In a flour plant; quality, yield and capacity are directly related with 
the crushing and milling operations of the roller balls.”

Değirmenlerde buğdayı kıran ve öğüten vals toplarının üre-
timiyle 35 yılı aşkın zamandır sektöre hizmet veren Entil A.Ş., 
yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği yeni teknolojiler saye-
sinde değirmencilerin daha kaliteli ve verimli üretim yapmala-
rına katkı sunuyor. Vals toplarının un fabrikalarının en önemli 
parçalarından biri olduğunu belirten Entil A.Ş. 

Vals Topu Satış ve Pazarlama Müdürü Yakup Yurt, “Kırma ve 
öğütme vals topları ile yapılır. Sistemde üzerine uygulanan 
diyagram, çalıştığı vals makinesinin fonksiyonlarına ve hassa-
siyetine göre değer kazanır.” diyor ve ekliyor: “Bir un fabrika-
sında kalite, randıman ve kapasite topların yapacağı kırma ve 
öğütme ile direk alakalıdır.” Yurt, firmaları, üretimini gerçekleş-
tirdikleri vals toplarının özelliklerini, vals toplarının önemini ve 
vals topu seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları dergimiz 
okurları için anlattı.

Entil A.Ş., which provides service to the sector for over 35 years 
by manufacturing roller balls crushing and milling the wheat 
in mills, contributes to the high quality, efficient production of 
milling machines thanks to the new technologies it develops 
as a result of its intense R&D efforts.

Entil A.Ş. Roller Ball Sales and Marketing Manager, Yakup Yurt states 
that roller balls are one of the most important elements of flour 
plants, and continues his words: “Crushing and milling are all per-
formed by roller balls. The applied diagram in the system gains val-
ue based on the function and accurateness of roller balls. In a flour 
plant; quality, yield and capacity are directly related with the crush-
ing and milling operations of the roller balls.” We talked with Mr. Yurt 
about the properties of the roller balls their company manufac-
tures, the importance of roller balls in milling and the factors that 
need to be considered while selecting roller balls for our readers. 
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Sayın Yurt, öncelikle ENTİL’i biraz tanıyabilir miyiz? Faaliyetle-
rinizi, önceliklerinizi ve üretim parkurunuzu kısaca anlatır mı-
sınız?
ENTİL 1964 yılından beri faaliyet gösteren bir Zeytinoğlu Holding 
kuruluşudur. Kuruluşundan bugüne kadar 285 kişilik kalifiye ele-
man kadrosu ile kaliteli döküm parça üretmeyi ve A grubu döküm 
fabrikası olmayı sürdürmektedir.  Döküm sektöründe ileri tekno-
loji ve modern teknik yöntemlerle kaliteli döküm ürünler üreten 
şirketimiz, en küçük parçadan 15 ton ağırlığındaki parçalara kadar, 
tüm döküm ürünler üretebilecek modern tesis ve kalifiye eleman 
imkanlarına sahiptir.

Entil’in üretim parkuru 3 gruptan oluşmaktadır. Birinci bölüm ağır 
parçalar bölümüdür ve bu bölümde büyük tezgah ve makine göv-
deleri, otomobil kaporta kalıpları, su vanaları, rüzgar enerji şanzı-
manları ve demir çelik fabrikaları için ağır parçalar üretilmektedir.  
İkinci bölüm CNC ve otomatik makineli kalıplama hatlarıdır. Bu hat-
larda otomobil ve değişik çeşitlerde, önemli ve can güvenliği taşı-
yan A grubu sertifikalı parçalar üretilmektedir. Üçüncü bölüm ise; 
çift kat savurma döküm bölümüdür. Bu bölümde un fabrikaları için 
vals silindirleri; yağ, plastik ve çikolata imalatı gibi her türlü kırma 
ve öğütme proseslerindeki kullanım amacına yönelik kaliteli silin-
dirler üretilmektedir. ENTİL 2010 yılında başlatmış olduğu yeni ya-
tırımlarını, gelecekte sektörde daha da önde olmayı planlayarak ve 
araştırmalarını bu yönde yaparak yönlendirmektedir. Araştırma ve 
eğitim, ENTİL’in en önem verdiği konular arasında yer almaktadır. 

ENTİL’in değirmencilik sektörüne yönelik hizmetleri hakkında 
bilgi verir misiniz? Hangi ürün ve servislerinizle değirmencilik 
sektörüne hizmet veriyorsunuz?
ENTİL olarak değirmencilik sektörüne, 1976 yılında değirmenlerde 
buğdayı kıran ve öğüten vals toplarının üretimine başlamak sureti 
ile hizmet vermeye başladık. 

Mr. Yurt, first of all can you briefly introduce Entil? Can you 
briefly tell us your activities, priorities and production line?
Entil is a Zeytinoğlu Holding company that is providing service 
since 1964. Since this date, it continues to manufacture high 
quality cast iron with its 285 qualified employees, and thus 
to be Group A casting plant. Our company that manufactures 
high quality cast iron with advanced technologies and mod-
ern techniques has the modern facilities and qualified employ-
ees required for producing all kinds of cast iron products from 
small ones to the large ones weighing up to 15 tons.

Entil’s production line is composed of 3 sections. First section 
is for the heavy pieces and in this section, large frame and ma-
chine bodies, automotive molds, water valves, wind energy 
gearboxes and heavy machines for iron-steel plants are manu-
factured. Second section is composed of CNC and automatic 
molding lines. In these lines, automotive parts and other parts 
with Group A certificate which are important in terms of life se-
curity are manufactured. And the third section is double layer 
centrifugal casting section. In this section, roller cylinders for 
flour plants, high quality cylinders to be used in all kinds of 
crushing and milling processes as in oil, plastic and chocolate 
production are manufactured. Entil shapes its investments that 
it began in 2010 by planning to always lead the sector and fo-
cusing its researches on this goal. Research and training are 
among the subjects Entil places great importance to. 

Can you inform us about Entil’s services for the milling 
sector? With which products and services you assist to the 
milling sector?
As Entil, we began providing service to the milling sector in 
1976 by manufacturing roller balls that crush and mill wheat 
in mills. 



70

Şirketimizin sektöre girdiği ilk yıllarda, dünya pazarında vals topu 
üretimi yapan sadece 5-6 firma vardı ve bu firmalarda, o zamanki 
şartlara göre statik döküm prosesi ile vals topu üretimi yapılıyor-
du. Türkiye’deki un fabrikaları da bu firmaların temsilcileri aracılığı 
ile vals topu ihtiyaçlarını yüksek fiyatlarla ve zor şartlarda temin 
etmeye çalışıyorlardı.

ENTİL, un fabrikalarının en önemli parçası olan vals toplarının üre-
timi konusunda yaptığı araştırmalar sonucunda Çift Savurma Dö-
küm prosesini geliştirdi. 

Geleceğe dönük olarak seçilen Çift Savurma Döküm prosesi ile 
1976 yılında üretime başlayan Entil, dünya pazarında çalışma şart-
larına en uygun vals topunun üreterek değirmencilik sektörüne 
en iyi hizmeti vermeye başlamıştır. 

Daha sonraki yıllarda satış ve servis ağını kuran şirketimiz, sektöre 
kalite ve uzun ömürlü ürünleriyle hizmet vermeye devam etmiştir. 
Bu hizmetler ile Türk değirmen makineciliğinin dünya pazarında 
önde yer almasına büyük katkılarımızın olmasından dolayı da kı-
vanç duyuyoruz. 

Üretimini gerçekleştirdiğiniz vals topları gibi ürünlerin özellik-
leri hakkında bilgi verir misiniz? Ürünlerinizi muadillerinden 
ayıran özellikler nelerdir?
ENTİL olarak vals topu üretimine başlamadan önce yapmış oldu-
ğumuz araştırmalarda, dünya pazarında 480 ila 520 Brinell sertlik-
te statik döküm prosesi ile yapılmış vals toplarının kullanıldığını 
gözlemledik. Ancak değirmenlerdeki kırma ve öğütme tekniği, 
pasajlara göre farklı özellikler taşımaktadır. Dolayısıyla kalite, ran-
dıman ve kapasitenin istenilen düzeylerde olması için bu amaca 
uygun, yani pasaja göre vals topu üretmenin daha faydalı olacağı-
nı tespit ettik ve buna göre üretime başladık.

Entil olarak sert ve aşınmaya dayanıklı, düzgün ve kolay diş açı-
labilen, Entil’in kimya ve fizik laboratuvarlarında geliştirdiği özel 
alaşım kullanılarak 500 ile 550 Brinell homojen sertlikte ve sertlik 
derinliği 25 mm olan yüksek performanslı, uzun süre standart kır-
ma yapabilecek uzun ömürlü Kırma Vals Topları’nın üretimini ba-
şarıyla gerçekleştirdik.

Liso pasajlar için de kırma toplarından çok farklı olarak, çalıştık-
ça matlaşan (pürüzlenen) özelliklerde ve özel kimyasal analiz ile 
400 ile 450 Brinell homojen sertliklerde, daha iyi irmik patlatma 
işlemi yapan Liso toplar ürettik. Hassas çalışan Liso toplarda, ça-
lışma anında oluşan çap farklılıklarını daha da mikronize şartlara 
çekmek için 1990 yılında yaptığımız yatırımlarla, Liso topa uygun 
bombeli taşlama ve kumlama işlemlerini gerçekleştirerek teknolo-
jik iyileştirmeler yaptık. 
Bu iyileştirme çalışmalarımız sonunda, değirmencilik sektöründe 
toplarımızın kullanıldığı vals makineleri daha hassas öğütme yap-
maya başlamıştır. Hassas ve standart üretim yapma imkanlarına 
sahip olan Türk vals makinaları, bu teknolojik iyileştirmeler saye-
sinde dünya pazarında ilk sırada tercih edilir hale gelmiştir.

Bütün bunları yaparken, yani daha iyi un üretebilmek için destek 
aldığımız vals üreticisi, diyagramcı ve un fabrikası sahibi arkadaş-

In the first years our company entered to this sector, there were 
only 5 or 6 companies in the world that manufacture roller 
balls, and these companies were trying to manufacture roller 
balls with static casting process in line with those days’ con-
ditions. And the flour plants in Turkey were trying to supply 
their roller ball needs at high prices and challenging conditions 
through the representative offices of these companies.

Entil, as a result of the researches it conducted about the man-
ufacturing of roller ball which is the most important element 
of the flour plants, developed Double Layer Centrifugal Casting 
process. Entil, which began production back in 1976 with for-
ward looking Double Layer Centrifugal Casting process, began 
serving the milling sector by manufacturing roller balls that 
best fit the working conditions in the world market. 

Our company that established its sales and service network 
in the following years continued to serve the sector with its 
high quality and durable products. With these services, we are 
happy to enable Turkish milling machines to be the pioneers in 
the world market. 

Can you inform us about the properties of your products 
such as the roller balls? What are the properties that differ-
entiate your products from their equivalents?
Before starting to manufacture roller balls, we conducted re-
searches and found out that the world market uses roller balls 
at 480-520 Brinell hardness manufactured using static casting 
process. However the crushing and milling technique in the 
mills have different properties according to the passages. Thus 
we determined that it would be better to manufacture roller 
balls based on passage in order to achieve the quality, yield and 
capacity at the requested levels, and we began production.

As Entil, we achieved the manufacturing of durable, hard, abra-
sion resistant, smooth and easily grinded Crushing Roller Balls 
at 500-550 Brinell homogenous hardness and 25 mm hardness 
depth that can perform the standard crushing process for long 
term at high performance using the special alloy developed in 
chemistry and physics laboratories of Entil. 

And for Liso passages, we manufacture semolina Liso balls that 
are very different than these crushing balls due to their properties 
of getting duller (rougher) as operated and having 400-450 Brinell 
homogeneous hardness. With the investments we began making 
in 1990, we made technological improvements in curved stoning 
and sanding processes in line with Liso balls in order to minimize 
the diameter differences that occur during operation in sensitive 
Liso balls. At the end of these improvement efforts, the roller ma-
chines where the balls we manufacture are used began perform-
ing more accurate milling. And these Turkish roller machines that 
have the chance to perform accurate and standard production 
began to be preferred in the world market thanks to these tech-
nological improvements.We want to thank all our roller producer, 
diagrammer and flour plant owner friends that supported us in 
these improvements, in other words in our efforts to enable high-
er quality flour production. 



71

larımıza teşekkür ederiz. Değirmencilik sektörü için yaptığımız bu 
araştırma ve kaliteli üretim çabalarımız, dünya pazarında vals topu 
teknik şartnamesini oluşturmuştur. Farklı çift kat savurma döküm 
prosesimizle kaliteli ve uzun ömürlü teknik şartlarımız, ENTİL’i mu-
adillerinden ayıran özellikleridir.

Vals toplarının değirmencilik sektöründeki önemi hakkında ne-
ler söyleyebilirsiniz? Değirmencilerin vals toplarından kaynak-
lanan problemleri nelerdir ve bu problemlerin oluşmaması için 
vals topu seçiminde nelere dikkat etmeleri gerekir?
Vals topları un fabrikalarının en önemli parçalarından biridir. Kır-
ma ve öğütme vals topları ile yapılır.Sistemde üzerine uygulanan 
diyagram, çalıştığı vals makinesinin fonksiyonlarına ve hassasiye-
tine göre değer kazanır. 

Bir un fabrikasında kalite, randıman ve kapasite topların yapacağı 
kırma ve öğütme ile direk alakalıdır.  Vals topu seçiminde dikkat 
edilecek en önemli hususlar; kırma vals toplarının aşınmaya daya-
nıklı olması ve kırma vals toplarının bir dişlemede istenilen tonaj-
da uzun süre standart kırma yapabilmesidir. 

Kırma toplarının bir dişleme ömrü, topun kimyasal alaşım ve 
fiziksel değerleri ile alakalıdır. Sadece sertlik değerleri, topun 
dişleme ömrünü ifade etmez. Kimyasal yapısı aşınmaya daya-
nıklı olmayan vals topu, kısa sürede aşınır, istenen kırma ve 
sıyırma işlemlerini yapamaz ve bütün kalite hedeflerinin şaş-
masına neden olur. Kırma vals toplarında bir dişleme ömrü, un 
fabrikasındaki vals sayısına göre de değişir. Diyagrama ve un 
fabrikasının kuruluşunda hedeflenen kalite, kapasite ve randı-
man verilerine bağlı olarak yaklaşık bir örnek vermek gerekirse; 

The researches we conducted for the milling sector and our 
high quality production effort defined the roller ball specifi-
cations in the world market, today. Our high quality and long 
term technical specifications with our double layer centrifugal 
casting process are the properties that differentiate Entil from 
its equivalents.

What can you say about the importance of roller balls in the 
milling sector? What are the problems that the millers face 
regarding roller balls and what factors should they consid-
er in the selection of roller balls to avoid such problems?
Roller balls are very important elements of flour plants. Crush-
ing and milling are all performed by roller balls. The applied 
diagram gains value based on the function and accurateness 
of roller balls. In a flour plant; quality, yield and capacity are 
directly related with the crushing and milling operations of the 
roller balls. 

The most important factors that shall be considered in roller 
ball selection are for crushing roller balls to be abrasion resist-
ant and for crushing roller balls to perform standard crushing 
for long time at the requested tonnage with single grinding. 

Single grinding life of crushing balls is related to the chemical 
alloy and physical values of the balls. Only the hardness value 
isn’t enough to express the grinding cycle of the ball. Roller 
balls, whose chemical natures are not resistant to abrasion, 
worn out in short amount of time and can’t perform the re-
quested crushing and scraping operations, and cause all qual-
ity goals to fail.

In crushing roller balls, single grinding life varies according to 
the number of rollers in the flour plant. If one needs to give 
example depending on the diagram, and the targeted quality, 
yield and capacity figures, we can say that roller balls can per-
form approximately 70,000 – 90,000 tons of crushing and mill-
ing operations with a single grinding in a plant with 12 or 14 
roller machines.In crushing ball selection, it would be beneficial 
for long term product quality to select balls that are produced 
with abrasion resistant special alloy, are easy to be grinded and 
processed, are statically and dynamically balanced and have 
specific technical properties.

And Liso balls are used to produce flour at the desired micron 
by milling granulated semolina coming from the crushing pas-
sages in the system. This semolina milling process is the pro-
cess of crushing the semolina between balls rolling at different 
speeds without being damaged. The surfaces of the Liso balls 
should be smooth while performing this process. 

Liso balls with shiny and smooth surfaces cannot take in the 
product coming from the particle passage, the product slides 
and accumulates on the ball, and such balls cause flaking and 
thus damage on the product with rapid transitions. And due 
to the rapid accumulation and transition caused by the sliding 
between the walls, the roller machines work with great noise 
and vibration.
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vals topları, 12 veya 14 valsli bir fabrikada, bir dişleme sonunda 
yaklaşık 70.000 ile 90.000 ton arasında kırma ve öğütme yapa-
bilmelidir. Kırma top seçiminde; aşınmaya dayanıklı özel alaşım 
ile üretilmiş, malzeme yapısı açısından diş açma ve işleme kolaylığı 
olan, statik ve dinamik dengesi düzgün, teknik özellikleri belli olan 
topları seçmek uzun süreli üretim kalitesi için yararlı olacaktır.  Liso 
toplar ise, sistem içinde kırma pasajlarından gelen granüle halin-
deki irmikleri öğüterek, yani irmik patlatma işlemleri yaparak iste-
nilen mikronda un üretme işlemini yapmak için kullanılırlar. İrmik 
patlatma işlemi, ürünün irmik toplarının arasından geçerken farklı 
devirlerde dönen topların arasında zedelenme görmeden parça-
lanma işlemidir. 

Liso topların da bu işlemi yaparken yüzeylerinin kaygan (parlak) 
olmaması gerekir. Parlak ve kaygan yüzeyli Liso toplar, tanelikten 
dökülen ürünü arasına alamaz, ürün kayar ve top üzerinde birikir 
ve bu tip toplar ani geçişler yaparak üründe pullanma ve dolayı-
sıyla zedelenmeye neden olurlar. Ayrıca toplar arasında kaymadan 
dolayı meydana gelen anlık birikinti ve geçişler, vals makinesinin 
sesli ve sarsıntılı çalışmasına neden olur. Bu nedenle Liso vals top-
ları; kırıcı toplardan farklı özel kimyasal alaşım ve fiziksel değer-
lerde, çalıştıkça irmik tarafından aşınmasıyla yüzeyi pürüzlenen ve 
matlaşan özelliklerde yapılmaktadır. 

Bu özelliklerde yapılan liso toplar sayesinde irmik, 2 farklı devirde 
dönen topların arasından geçerken toplara tutunmakta ve öğüt-
me işlemi daha kolay ve hasarsız bir şekilde gerçekleşmektedir. 
Ayrıca Liso toplar, özel alaşım kullanılarak 400 ile 450 Brinell ho-
mojen sertlikte ve sertlik derinliği 25 mm olacak şekilde yapılmak-
tadır. 

Vals topları, vals üzerindeki çalışma şartlarına ve malzeme yapısı-
na göre (öğütme pasajı da göz önüne alınarak) topun daha hassas 
öğütme yapabilmesi ve termal deformasyona karşı bombeli taş-
lanmaktadır.

Vals topunda, topun öğütme pasajında verimli çalışması için 
bombeli taşlamadan sonra ön pürüzlendirme için pasajına göre 
mikron milim değerlerinde kumlama yapılmaktadır.
ENTİL A.Ş., 1990 yılından itibaren yaptığı özel yatırımlarla, un fab-
rikaları için pasajlara uygun ve vals makinesinin daha verimli hale 
gelmesinde büyük etken olan vals toplarını üretmeye başlamış 
ve Türk değirmen makine üreticilerine sağladığı kaliteli vals topu 
desteği ile onların dünya pazarından daha fazla pay almalarında 
katkıda bulunmuştur.

Firmanız için AR-GE’nin önemini ve üretim sürecinizdeki ko-
numunu anlatır mısınız? AR-GE çalışmalarına ne kadar kaynak 
ayırıyorsunuz?
ENTİL A.Ş., daima teknolojik makine ve araçların döküm parçaları-
nı üretmeyi hedeflediği için AR-GE çalışmalarına büyük önem ver-
mektedir. Döküm parça üretiminde de AR-GE yapmadan üretim 
yapılamaz.

Vals topu üretimine başladığımız ilk yıllarda, yaptığımız araştırma-
lar sonucunda farklı bir proses ile daha kaliteli vals topu üretilmesi 
gerektiğini tespit etmiştik. 

Thus Liso roller balls shall be made with special alloy and physical 
values different than the crushing balls and have the property to 
be getting rougher and duller as abraded by the semolina.Thanks 
to the Liso balls manufactured with these properties, the semo-
lina particles hold on to balls while passing in between balls ro-
tating at 2 different speeds and the milling process is performed 
more easily and with less damage. Moreover Liso balls are manu-
factured at 400-450 Brinell homogeneous hardness and 25 mm 
hardness depth using a special alloy. 

Roller balls are curved stoned against thermal deformation and to 
enable more sensitive milling of the ball according to the working 
conditions and material structure (by also considering the milling 
passage).In roller balls, for efficient operation of the ball in the 
milling passage, sanding at micron millimeter values according 
to the passage for pre-smoothing is performed following curved 
stoning.With the investments it made since 1990,Entil began 
manufacturing roller balls in line with passages forflour plants to 
make roller machines more efficient, and enabled Turkish milling 
machine manufacturers to take greater share from the world mar-
ket with the high quality roller ball support it provided.

Can you tell us the importance of R&D for your company and 
its position in your manufacturing process? How much do you 
allocate to R&D efforts?
Since Entil always targets manufacturing the cast iron products of 
technological machines and tools, it attaches great importance to 
R&D. In cast iron production, production is not possible without 
R&D.In the first years we began roller ball production, we deter-
mined a brand new process to manufacture higher quality roller 
balls. The centrifugal casting process used in the manufacturing 
of roller balls (which was tried but not yet applied in those days) 
is an achievement of our R&D department.The resource required 
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Bu nedenle vals topunun da (o tarihlerde denenmiş fakat uygu-
laması yapılmayan) savurma döküm prosesi ile üretilmesi, AR-GE 
bölümümüz tarafından tespit edilmiş ve bu prosesle üretime bu 
sayede başlanmıştır.AR-GE departmanımızın yıllık veya uzun süre-
li AR-GE planları için gerekli kaynak, yapılacak işe göre program-
lanmaktadır.

Firma olarak değirmen makineleri sektöründe kendinizi hangi 
konumda görüyorsunuz ve bundan sonraki hedefleriniz neler-
dir?
Bir döküm fabrikası olarak 
değirmencilik sektörünün 
kırma ve öğütme işlemi ya-
pan en önemli parçasını 
üreterek Türk değirmen sa-
nayinin dünya standartlarına 
girmesine katkıda bulunuyo-
ruz. Buna devam edeceğiz ve 
yeni yatırımlarımızla sektöre 
daha iyi hizmet ve servis ver-
meyi sürdüreceğiz.

Türkiye’nin uluslararası de-
ğirmen makineleri pazarın-
daki yerini nasıl değerlendi-
riyorsunuz? Bir Türk firması 
olarak hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz ve ihracat yaptığınız 
ülkelerde nasıl bir karşılık buluyorsunuz?
Öncelikle Türk değirmen makinelerinin dünya pazarındaki konu-
mundan gurur duyuyoruz. 35 yıldan beri vals makinelerine ve vals 
imalatçılarına vals topu vererek sektöre sunduğumuz katkılarımız-
dan dolayı da ayrıca gurur duyuyoruz.

Türk firması olarak ihraç yaptığımız ülkelerde temsilciliklerimiz ve 
bayilerimiz var. Bunlar aracılığıyla ve direkt olarak dünya pazarın-
daki un fabrikalarına veya vals üreticilerine vals topu satıyoruz. 
Kullanım sonucunda müşterilerimiz, kaliteli ürünlerimiz ve uygun 
fiyatlarımızdan dolayı memnuniyetlerini siparişin tekrarı ile bize 
bildirmiş oluyor. Bu nedenle dünya pazarında kaliteyi tercih eden 
birçok ülkeye satışlarımız artarak devam etmektedir. 

Yurtdışına yönelik çalışmalarınızdan ve ihracat yaptığınız ülke-
lerden de biraz bahseder misiniz?
ENTİL savurma döküm olarak yurtdışında Avrupa, Asya, Amerika, 
Ortadoğu, Afrika ve Rusya gibi birçok bölgeye ve ülkeye ihracat 
yapmaktayız. Bu ülkelere fuar katılımları, ilanlar ve bireysel pazar-
lama yaparak ulaşmaktayız.

Son olarak varsa yakın dönemde piyasaya sunmayı planladığı-
nız yenilikler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Vals topu imalatçısı olarak yeni dönemde piyasaya sürmeye hazır-
landığımız ve çalışmalarına devam ettiğimiz yenilikler muhakkak 
ki var. Bunlar iyileştirme ile ilgili çalışmalarımızdır. Müşterimizin 
işine yarayacak daha iyi vals toplarının üretimini yapmaktır. Örne-
ğin bunlardan bir tanesi vals topunun bir dişlemede olan ömrünü 
uzatmakla ilgilidir. İkinci bir iyileştirme çalışmamız da müşteriye 
daha iyi hizmet vermek amaçlı servis çalışmalarımızdır. 

for the annual and long term R&D plans of our R&D department is 
planned according to the task at hand.

Where do you see yourself in the milling machines sector and 
what are your future goals?
As a casting plant, we carry Turkish milling industry to the world 
standards by manufacturing the most important element of the 
milling sector that performs crushing and milling. We will contin-
ue to do that and to provide better service to the sector with our 
new investments.

What do you think about 
the position of Turkey in the 
international milling ma-
chines market? As a Turkish 
company, which countries 
do you export your products 
to? And what is the response 
you get from these coun-
tries?
First of all, we are proud of 
the position of Turkish milling 
machines in the world mar-
ket. And we are also proud of 
the contributions we made to 
this sector by providing roller 

balls to the roller machines and roller machine manufacturers for 
the past 35 years. As a Turkish company, we have representatives 
and dealers in the countries we export our products to. Through 
them or directly, we sell roller balls to flour plants or roller ma-
chine producers in the world market. Our customers reflect their 
satisfaction from our high quality products and affordable prices 
by re-ordering. Thus, we will continue to sell our products to many 
countries chasing quality in the world. 

Can you briefly talk about your overseas operations and the 
countries you export your products to?
As Entil centrifugal casting, we export our products to many dif-
ferent regions and countries including Europe, Asia, America, 
Middle East, Africa and Russia. We reach the customers in these 
countries by attending to exhibitions, placing ads and performing 
individual marketing activities.

Can you provide information about the innovations you plan 
to put into the market in near future?
As a roller ball manufacturer, there are of course innovations that 
we are preparing to launch and that we are working on. Most of 
these are improvement oriented. Our goal is manufacture better 
roller balls for our customers. For example one of our improve-
ment efforts is about lengthening the grinding life of the roller 
ball. The second improvement effort is about technical service. 

Finally, is there anything you want to add?
I want to thank you all for making this interview and enabling us 
to share with our customers the technical information about roller 
balls that we couldn’t share before, that they don’t know or that 
they want to really learn about through your magazine.
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Dünyada genellikle kaba tahıllar grubu olarak adlandırılan mısır, arpa, yulaf, çavdar ve 
darı gibi ürünlerden, mısır ve arpa dışındaki ürünler çok sınırlı üretim ve tüketim miktar-
larına sahiptir. Üretim miktarlarının yıllar arasında çok büyük değişimler göstermediği 
kaba tahıl üretiminin, 2012/13 sezonunda da 1,1 milyar ton düzeyinde gerçekleşeceği 
öngörülüyor.
Among corn, barley, oat, rye and sorghum which are named as coarse grain, those ex-
cept for corn and barley have very limited production and consumption amounts. Coar-
se grain production, which has not undergone dramatic changes, is estimated to be 1.1 
billion tons in the period 2012-2013.
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Dünyada genellikle kaba tahıllar grubu olarak adlandırılan mısır, 
arpa, yulaf, çavdar ve darı gibi ürünlerden, mısır ve arpa dışındaki 
ürünler çok sınırlı üretim ve tüketim miktarlarına sahiptir. Ancak 
son yıllarda sağlık yönünden taşıdıkları bazı yararların keşfedil-
mesiyle birlikte bu ürünlere olan talepte de bir artış söz konusu-
dur. Bu ürünlerin hemen hemen hepsi ağırlıkla yem sanayinde 
değerlendiriliyor ancak öğütülerek buğday unuyla yapılan karı-
şımlar şeklinde tüketimi de artmaya devam ediyor.

2008/09 sezonunda mısır dâhil 1,1 milyar ton olan dünya kaba ta-
hıl üretiminin, 2011/12 sezonunda da aynı oranlarda gerçekleştiği 
tahmin ediliyor. Üretim miktarlarının yıllar arasında çok büyük de-
ğişimler göstermediği kaba tahıl üretiminin 2012/13 sezonunda 
da 1,1 milyar ton düzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Mısır dışındaki diğer ürünleri (arpa, çavdar, yulaf ve darı) ele 
alacağımız bu sayıda, bu ürünlerin dünyadaki üretim ve tüke-
tim miktarlarına, kullanım alanlarına ve dünya ticaretine konu 
olan miktarlarına değineceğiz.

ARPA ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE TİCARETİ
Kaba tahıl grubunda yer alan arpa; dünyada buğday, pirinç 
ve mısırdan sonra en çok üretilen tahıl ürünü niteliğindedir. 
Dünya arpa üretimi 130-150 milyon ton arasında gerçekleş-
mektedir. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA) 
verilerine göre; 2009/10 sezonunda 150 milyon ton olarak ger-
çekleşen dünya arpa üretimi, 2010/11 sezonunda 28 milyon 
tonluk düşüşle 122,6 milyon tona gerilemiştir. 2011/12 sezo-

Among corn, barley, oat, rye and sorghum which are named as 
coarse grain, those except for corn and barley have very limited 
production and consumption amounts. However, demand in 
the said crops has increased lately as their salubrious effects 
were revealed. Almost all of these crops are primarily used in 
feed industry although their consumption rate in the form of 
wheat flour mix after being grinded continues to increase.

It is estimated that the world coarse grain production which 
was 1.1 billion tons in the season 2008/2009 was the same in 
the season 2011/2012. Coarse grain production, which has not 
undergone dramatic changes, is expected to be 1.1 billion tons 
in the period 2012-2013.

In this issue, we will discuss the crops except corn (barley, rye, 
oat and sorghum) and look at their global production/con-
sumption amounts, areas of usage and amounts traded in the 
world. 

BARLEY PRODUCTION, CONSUMPTION AND TRADE 
Barley which falls within the group of coarse grain is the fourth 
most produced cereal product in the world following wheat, 
rice and corn. The world barley production is between 130-150 
millions per year. According to the data provided by the For-
eign Agriculture Service (FAS) of USDA (United States Depart-
ment of Agriculture); the world barley production which was 
150 million tons in 2009/10 dropped to 122.6 millions after a 
regression of 28 million tons in 2010/11. 
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nunda yeniden artışa geçen ve 134,3 milyon tona ulaşan dünya 
arpa üretim miktarının, 2012/13 sezonunda da 130 milyon ton 
civarında seyredeceği öngörülüyor.  

Dünya arpa üretiminde, 2011/12 sezonu üretim sıralamasında 
51,4 milyon tonla AB (27) ilk sırada yer almaktadır. AB (27) ül-
kelerini, 16,9 milyon tonla Rusya, 9 milyon tonla Ukrayna, 8,5 
milyon tonla Avustralya, 7,5 milyon tonla Kanada ve 7 milyon 
tonla Türkiye takip etmektedir. 2012/13 sezonu arpa üretimine 
yönelik öngörülerde; AB (27) ülkeleri için 3 milyon tonluk artış, 
Rusya ve Ukrayna için yaklaşık 3 milyon tonluk düşüş, Avustral-
ya için 1,5 milyon tonluk düşüş, Kanada için 1 milyon tonluk ar-
tış, Türkiye için ise 1,5 milyon tonluk düşüş öngörülüyor.

Dünya ekonomisinin temelini oluşturan tahıl grubu içerisinde yer 
alan arpanın insan beslenmesinde doğrudan kullanımı çok azdır. 
Hayvancılık açısından doğrudan tüketilme özelliğine sahip olan 
arpa, karmayem ve malt sanayinin de en önemli hammaddesidir.

USDA verilerinde dünyada arpa tüketiminin 2009/10 sezonun-
da 144,6 milyon ton olarak gerçekleştiği belirtilmiştir. 2010/11 
sezonunda ise tüketimin 10 milyon tona yakın bir düşüşle, 
135,9 milyon tona gerilediği görülmektedir. 2011/12 sezonun-
da da 135,8 milyon tonla bir önceki sezonla hemen hemen aynı 
oranda gerçekleşen dünya arpa tüketiminin, 2012/13 sezonun-
da ise yaklaşık 2,5 milyon tonluk düşüşle 133,3 milyon tona ge-
rileyeceği tahmin ediliyor.

Dünya ticaretine konu olan arpa miktarı 15 ile 20 milyon ton 
arasında değişmektedir. 2010/11 sezonunda 15,2 milyon ton 
olan dünya arpa ticaretinin 2011/12 sezonunda, yaklaşık 6 
milyon tonluk artışla 21,1 tona ulaştığı tahmin edilmektedir. 
2012/13 için öngörülen dünya arpa ticaretinin miktarı ise Ka-
sım ayı öngörülerine göre 17,5 milyon tondur.

Dünya arpa ihracatında Avustralya, Rusya, Arjantin ve AB-27 
genellikle ilk sıralarda yer almaktadır. Avustralya, Rusya ve 
Arjantin’in gerçekleştirdiği ihracat miktarı, 2011/12 sezonunda 
gerçekleştirilen toplam arpa ihracatının yüzde 50’den fazlasını 
oluşturmaktadır. 2011/12 sezonu dünya arpa ihracatı miktar-
larına bakıldığında 5,8 milyon tonluk ihracatla Avustralya’nın 
ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Dünya arpa ihracatında 
Avustralya’yı 3,6 milyon tonla Rusya ve Arjantin, 3,4 milyon ton-
la AB-27, 2,2 milyon tonla Ukrayna takip etmektedir. Kanada ise 
1,4 milyon tonla 6. sırada yer almaktadır. 

2011/12 sezonunda 21,1 milyon ton olarak gerçekleştiği tah-
min edilen dünya arpa ithalatının yüzde 50’den fazlası Suudi 
Arabistan ve Çin tarafından gerçekleştirilmiştir. 2010/11 sezo-
nunda 6,2 milyon ton arpa ithal eden Suudi Arabistan, 2011/12 
sezonunda ithalat miktarını 8,5 milyon tona çıkarmıştır. Suudi 
Arabistan’ın 2012/13 sezonunda da 7 milyon ton civarında arpa 
ithalatı gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

2011/12 sezonunda Suudi Arabistan’ı 2,5 milyon tonluk arpa it-
halatıyla Çin takip etmektedir. Çin’in 2012/13 sezonunda da 2,4 
milyon ton civarında bir ithalat gerçekleştireceği öngörülüyor. 

World barley production amount, which showed an increase 
and reached up to 134.3 million tons in the season 2011/12, is 
estimated to be around 130 million tons in 2012/13.

EU (27) is ranked first in the world barley production with 51.4 
million tons in 2011/12. In this ranking, Russia’s share is 16.9 
million tons, Ukraine’s 9 million tons, Australia’s 8.5 million 
tons, Canada’s 7.5 million tons and Turkey’s share is 7 million 
tons. The barley production estimations for the season 2012/13 
demonstrate an increase of 3 million tons for EU countries (27), 
almost 3 million tons of decrease in the production of Russia 
and Ukraine, a decrease around 1.5 million tons for Australia, 1 
million tons of increase in the production of Canada whereas a 
1.5 million tons of decrease in the production of Turkey. 

Barley, which is a part of the cereal group that forms the basis 
of the world economy, is used only little for human nutrition. 
Barley, which can be consumed directly as feed, is the most sig-
nificant raw material of compound feed and malt industry.

USDA data shows that 144.6 million tons of barley was con-
sumed worldwide in the season 2009/10. The said consump-
tion rate dropped to 135.9 millions with a decrease of 10 mil-
lion tons in 2010/11. Whereas, the consumption rate was 135.8 
million tons in 2011/12 and it is estimated that this figure will 
show a regression of 2.5 million tons and drop down to 133.3 
million tons in the season 2012/13. 

The barley amount involved in the world trade varies between 
15-20 million tons. 15.2 million tons of barley traded word-
wide in the season 2010/11 is estimated to have reached 21.1 
tons in the season 2011/12 with an increase of almost 6 million 
tons. The world barley trade for the season 2012/13 will be 17.5 
million tons according to November estimates. 

Australia, Russia, Argentina and EU 27 usually share the top 
ranking in the world barley trade. The amount of barley ex-
ported by Australia, Russia and Argentina constitute more than 
the 50% of the total barley exported in the season 2011/12. 
Considering the 2011/12 export ratio, Australia is ranked first 
with an export amount of 5.8 million tons. 

Whereas Russia and Argentina share the second place with an 
export ratio of 3.6 million tons after Australia, EU 27 follows 
them with an export ratio of 3.4 M and Ukraine ranks fourth 
with an export ratio of 2.2 million tons. And Canada is 6th with 
1.4 million tons. 

Saudi Arabia and China imported more than 50% of the barley 
traded in the world with an amount of approximately 21.3 mil-
lion tons in the season 2011/12. Saudi Arabia, which imported 
6.2 million tons of barley in 2010/2011, raised this figure to 8.5 
million tons in 2011/12. It is expected that Saudi Arabia will 
import about 7 million tons of barley in the season 2012/13. 
China comes after Saudi Arabia with an import tonnage of 2.5 
M in 2011/12. China is expected to import 2.4 million tons of 
barley in 2012/13. Iran follows China with an import rate of 1.4 
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Dünya arpa ithalatında Çin’i, 1,4 milyon ton ithalatla İran, 1,2 
milyon ton ithalatla Japonya takip etmektedir.

ÇAVDAR ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE TİCARETİ
Soğuğa en dayanıklı tahıl ürünü olarak nitelendirilen çavdar, 
Rusya ve İskandinav ülkeleri gibi kışları çok sert geçen yöreler-
de bile yetiştirilebilen; buğday, arpa, mısır ve pirinç tarımına 
elverişli olmayan en verimsiz topraklarda bile, diğer tahıllardan 
daha iyi ürün veren bir tahıl cinsidir. Sonbaharda ekilip erte-
si yıl yaz başlarında hasat edilen çavdar, genellikle 1-2 metre 
yüksekliğe ulaşabilmekte ve görünüm olarak arpaya çok ben-
zemektedir. 

Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya çavdar 
üretiminin üçte birinden fazlasını AB (27) ülkeleri sağlamakta-
dır. USDA verilerine göre; 2009/10 sezonunda 17,5 milyon ton 
olarak gerçekleşen dünya çavdar üretimi, 2010/11 sezonunda 
yaklaşık 6 milyon tonluk düşüşle 11,4 milyon tona gerilemiştir. 
2011/12 sezonunda yeniden artışa geçen ve 12,1 milyon tona 
ulaşan dünya çavdar üretim miktarının, 2012/13 sezonunda da 
14,1 milyon ton civarında seyredeceği öngörülüyor.  

Dünya çavdar üretiminde, 2011/12 sezonu üretim sıralamasın-
da 6,9 milyon tonla AB (27) ilk sırada yer almaktadır. AB (27) 
ülkelerini 2,9 milyon tonla Rusya, 804 bin tonla Belarus, 550 
bin tonla Ukrayna, 350 bin tonla Türkiye, 210 bin tonla Kanada 
ve 161 bin tonla ABD takip etmektedir. 2012/13 sezonu çavdar 
üretimine yönelik öngörülerde; AB (27) ülkeleri için yaklaşık 2 
milyon tonluk artış, Rusya için 469 bin tonluk düşüş, Belarus 
için yaklaşık 700 bin tonluk artış, Ukrayna için 100 bin tonluk 

million tons whereas Japan imports 1.2 million tons per year.

RYE PRODUCTION, CONSUMPTION AND TRADE 
Rye, which is considered as the most cold-resistant plant (hardy) 
that can be grown even under severest winter conditions and in 
arid lands that are not appropriate for wheat, barley, corn and rice 
agriculture, is an overbearing crop. Rye that is sown in fall and 
harvested in the early summer of the following year may reach a 
height of 1-2 meters and look much alike barley. 

More than 1/3 of the world barley production, which is ap-
proximately 14.-5 million tons, is provided by EU (27) coun-
tries. According to the data of USDA; the world rye production 
which was 17.5 million tons in 2009/2010 season dropped to 
11.4 million tons in 2010/11 with a decrease of almost 6 million 
tons. The world rye production, which gained momentum in 
2011/12 and reached 12.1 million tons, is estimated to be 14.1 
million tons in the season 2012/13.

EU (27) is ranked first in respect of world rye production with 
a production amount of 6.9 million tons. The EU countries 
are followed by Russia with 2.9 million tons, Byelorussia with 
804 gross tons, Ukraine with 550 gross tons, Turkey with 350 
gross tons, Canada with 161 gross tons and USA with 161 gross 
tons. The estimates regarding the rye production in the period 
2012/13 shows an increase of 2 million tons for EU (27) coun-
tries, a decrease of 469 gross tons for Russia, an increase of 700 
gross tons for Byelorussia and an increase of 100 gross tons for 
Ukraine. For Turkey, the production amount is estimated to be 
the same as the previous year in the season 2012/13. 
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Türkiye’nin çavdar üretim miktarının ise 2012/13 sezonunda bir 
önceki yılla aynı seviyelerde olacağı tahmin ediliyor.

Daha çok ekmeklik un ve hayvan yemi olarak değerlendirilen 
çavdar, besin değeri yüksek bir tahıl ürünüdür. Buğday ve çav-
dar ununda bulunan protein karışımlarının (glüten) hamurun 
kabararak esnek ve yumuşak olmasını sağladığı belirtilmek-
tedir. Bu yüzden, başka tahılların unundan ekmek yapılırken, 
hamura buğday ya da çavdar unu katılması gerekir. Ayrıca dün-
yanın çeşitli yörelerinde çavdardan viski, cin, votka gibi alkollü 
içkiler ve kvas denen Rus birası da yapılmaktadır. 

2009/10 sezonunda 17,1 milyon ton civarında gerçekleşen dün-
ya çavdar tüketimi, 2010/11 sezonunda yaklaşık 5 milyon ton 
düşüşle 12,5 milyon tona gerilemiştir. 2011/12 sezonunda da 
tüketimin yine 12,4 milyon ton civarında gerçekleştiği tahmin 
ediliyor. 2012/13 sezonu dünya çavdar tüketiminin ise yaklaşık 
2 milyon tonluk artışla 14,1 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. 
Dünya çavdar tüketiminde yarısından fazlası AB-27 ülkelerinde 
gerçekleştirilmektedir. 

7,3 milyon tonluk çavdar tüketimiyle 2011/12 sezonunda dün-
ya çavdar tüketiminde ilk sırada yer alan AB-27 ülkelerini, 2,8 
milyon tonla Rusya takip etmektedir. 2012/13 öngörülerinde 
AB-27 ülkelerinin çavdar tüketiminde 1,3 milyon tonluk bir 
artış olacağı ve tüketimin 8,6 milyon tona ulaşacağı tahmin 
ediliyor. Rusya’nın tüketim miktarında ise 400 bin ton gibi bir 
düşüş olacağı öngörülüyor. 2011/12 sezonunda 700 bin tonluk 
tüketim miktarıyla dünya çavdar tüketiminde üçüncü sırada 
yer alan Belarus’un, 2012/13 sezonunda da 1,3 milyon tonluk 
bir çavdar tüketimine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çavdarın çoğu, üretildiği ülkede tüketilmekte ya da çok küçük 
bir miktarı komşu ülkelere ihraç edilmektedir. Bu yüzden dünya 
ticaretine konu olan çavdar miktarı, 2011/12 sezonunda sadece 
503 bin tondur. Dünya ticaretine konu olan çavdar miktarının 
yarıdan fazlasını Rusya ihraç etmektedir. Rusya’nın 2011/12 
sezonunda gerçekleştirdiği çavdar ihracat miktarı 275 bin ton. 
Çavdar ithalatında ise en büyük AB-27 ve ABD’ye ait. AB-27 ül-
kelerinin 2011/12 sezonunda gerçekleştirdiği çavdar ithalatı-
nın 275 bin ton, ABD’nin gerçekleştirdiği ithalatın ise 174 bin 
ton olduğu tahmin edilmektedir.

YULAF ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE TİCARETİ
Yulaf da çavdar gibi buğday ve arpaya göre yeni bir kültür bitki-
sidir. Yulafın Anadolu’da önceleri yabani ot olarak, sonraları da 
atlar için tane yem olarak yetiştirildiği bilinmektedir. 

Soğuğa en dayanıksız serin iklim tahılı olan yulaf, en az toprak 
seçiciliği olan ürünler arasında çavdardan sonra ikinci sırada 
yer almaktadır. Yeterli nemi olan fakir topraklarda bile yetişti-
rilebilen yulaf, bataklık alanların tarım arazisine çevrilmesinde 
kullanılabilecek bitkilerden biri olarak ifade edilmektedir.

Bugün çavdardan daha fazla üretilen yulaf, serin ve nemli iklim-
leri sevdiği için en iyi Avrupa’nın batı ve İskandinav ülkelerini de 
içine alan kuzey bölümlerinde, Rusya’da ve Kuzey Amerika’da 

Rye, which is commonly used either as breadstuff or fodder, is 
a highly nutritious cereal product. It is stated that the protein 
mixtures (gluten) available in wheat flour and rye flour leaven 
the dough and make it more flexible and softer. 

Therefore, it is required to add either wheat or rye flour into the 
dough when bread is prepared with other type of cereal. Be-
sides, alcoholic beverages such as whisky, gin, vodka and the 
Russian beer named kvas are made of rye in different territories 
of the world.

World rye consumption, which was approximately 17.1 million 
tons in the season 2009/10, dropped to 12.5 million tons in 
2010/11 with a fall of 5 million tons. It is assumed that the con-
sumption in 2011/12 was around 12.4 million tons. Whereas, 
the worldwide rye consumption is estimated to be 14.1 mil-
lion tons with a raise of 2M. More than half of the world rye 
consumption is in EU 27 countries. The EU 27 countries, which 
are ranked in the top with a consumption of 7.3 million tons in 
the season 2011/12 are followed by Russia with a consumption 
of 2.8M. 

According to the estimates regarding the season 2012/13, it 
can be said that an increase of 1.3 million tons will occur in the 
consumption of 27 EU countries in the season 2012/13 and the 
figure will be around 8.6 M. It is also anticipated that Russian 
consumption will show a regression of 4000 gross tons. It is 
further predicted that Byelorussia, which is ranked third with a 
consumption of 700 gross tons of rye in the world, will show an 
increase of 1.3 million tons in 2012/13.

Most of the rye are either consumed in the country they are 
produced and very little is exported abroad. Therefore, the 
amount of rye which is involved in the world trade is only 503 
gross tons in 2011/12. It is Russia, which exports more than 
half of the rye involved in the world trade. Rye exportation car-
ried out by Russia in 2011/12 was 275 gross tons. EU 27 and 
USA have the highest import rates. It is estimated that the rye 
imported by the EU 27 countries in 2011/12 is 275 gross tons. 
Whereas the importation carried out by THSA is 174 gross tons.

OAT PRODUCTION, CONSUMPTION AND TRADE
Oat is a cultivated plant just like wheat and barley. It is known 
that oat was initially grown in Anatolia as a wild grass and then 
as feed for horses.

Oat, which is the weakest severe climate grain, is ranked sec-
ond among the products which have the least soil selectivity. 
Oat, which can even grow in the poor soil, is stated to be one 
of the plants that can be used in turning a swampland into an 
agricultural land.

Today, oat which is produced more than rye grows best in 
the western and northern Europe including the Scandinavian 
countries, Russia and North America as it enjoys cold and hu-
mid climate. A significant part of the world oat production that 
is around 2223 Million tons per year is carried out in EU (27), 



79



80

yetiştirilmektedir. 

Yılda ortalama 22-23 milyon ton dolayında olan dünya yu-
laf üretiminin önemli bir bölümünü AB (27), Rusya ve Kanada 
sağlamaktadır. USDA verilerine göre; 2009/10 sezonunda 23,5 
milyon ton olarak gerçekleşen dünya yulaf üretimi, 2010/11 
sezonunda yaklaşık 4 milyon tonluk düşüşle 19,8 milyon tona 
gerilemiştir. 2011/12 sezonunda yeniden artışa geçen ve 22,7 
milyon tona ulaşan dünya yulaf üretiminin, 2012/13 sezonunda 
da 21,1 milyon ton civarında seyredeceği öngörülüyor.  

Dünya yulaf üretiminde, 2011/12 sezonu üretim sıralamasında 
7,8 milyon tonla AB (27) ilk sırada yer almaktadır. AB (27) ülkele-
rini 5,3 milyon tonla Rusya, 2,9 milyon tonla Kanada, 1,5 milyon 
tonla Avustralya, 779 bin tonla ABD, 600 bin tonla Çin ve 550 bin 
tonla Ukrayna takip etmektedir. 2012/13 sezonu yulaf üretimine 
yönelik öngörülerde ise Rusya için öngörülen 1,3 milyon tonluk 
düşüşün dışında, üretim miktarlarının diğer tüm ülkelerde he-
men hemen aynı seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor.

Son yıllarda dünyada yulafın insan beslenmesindeki öneminin 
artması, endüstride kullanılmaya başlanması, yeşil yem ve yapay 
otlaklarda kullanılması ekiminin artmasına neden olmuştur. 

Yulaf tanesinin protein, yağ, vitamin, fosfor, demir ve kalsiyum 
içeriği yönünden zengin oluşu besleyici değerini artırmaktadır. 
Bu durumda da, yulafın insan beslenmesindeki önemi giderek 
artmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen yulafın önemli bir bö-
lümü halen hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Yulafın insan 

Russia and Canada. The world oat production, which was 23.5 
tons in 2009/10 season, dropped back to 19.8 million tons in 
the season 2010/11 with a decrease of approximately 4 million 
tons. World oat production, which began to increase again in 
the season 2011/12, reached 22.7 M level and it is thought to 
be around 21.1 million tons in the period 2012/13. 

EU (27) is ranked first with 7.8 million tons of oat produced in 
the season 2011/12 whereas Russia followed the EU (27) coun-
tries with 5.3 million tons, Canada with 2.9 million tons and 
Australia with 1.5 million tons, USA with 779 gross tons, China 
with 600 gross tons and Ukraine with 550 gross tons.. 

It is anticipated that the production ratio will be approximately 
the same in the countries other than Russia, which is to have a 
regression of 1.3 million tons in 2012/13.

The fact that oats’ significance in human nutrition has recently 
raised and that it has begun to be used in industry, as green 
feed and in artificial pasturage have caused it to be planted 
more. The nourishing property of the oat grain is rich in terms 
of protein, oil, vitamin, phosphorus, iron and calcium. Thus, the 
importance of oat in human nutrition gradually increases. Not-
withstanding the foregoing, most of the oat produced is used 
as feed. Oat is used as oat flour, rolled oats and bran for break-
fast particularly in the developed societies. 

Considering the world oat consumption in general, it is ob-
served that the annual usage of oat is between 21-24 million 
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beslenmesindeki kullanımı ise özellikle gelişmiş toplumlarda 
yulaf unu, yulaf ezmesi ve kepeğinin kahvaltılık olarak kulla-
nılması yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bisküvi, bebek maması, 
çorba, sosis, salça ve ekmek yapımında da yulaf tanesi kullanıl-
maktadır. 

Genel olarak dünya yulaf tüketimine bakıldığında, dünya gene-
linde 21-24 milyon ton arasında bir kullanımının olduğu gözük-
mektedir. 2010/11 sezonunda 21 milyon ton olan dünya yulaf 
tüketimi, 2011/12 sezonunda 22,4 milyon tona yükselmiştir. Yu-
laf tüketiminin 2012/13 sezonunda da 21,6 milyon ton olacağı 
öngörülmektedir. 

2011/12 sezonundaki 22,4 milyonluk tüketimde en büyük pay 
7,6 milyon ton ile AB-27 ülkelerindedir. AB-27 ülkelerini 5 mil-
yon tonluk tüketimle Rusya, 2,5 milyon tonluk tüketimle ABD, 
1,3 milyon tonluk tüketimle Avustralya ve 1,2 milyon tonluk 
tüketimle Kanada takip etmektedir. Rusya’daki 700 bin tonluk 
düşüş öngörüsünün dışında, tüm bu ülkelerde 2012/13 sezo-
nunda yulaf tüketiminde çok büyük değişim olmayacağı tah-
min ediliyor.

Çavdarda olduğu gibi yulafta da dünya ticaretine konu olan 
miktar çok azdır. Her yıl ortalama 2 milyon yulaf, ihraç ve it-
hal edilmektedir. Dünya yulaf ticaretinde en büyük ihracat payı 
Kanada’dır. Kanada dünya yulaf ihracatının neredeyse tamamı-
nı gerçekleştiren ülke konumundadır. 2011/12 sezonunda 1,6 
milyon ton yulaf ihracatı gerçekleştiren Kanada’nın 2012/13 se-
zonunda da 1,7 milyon ton ihracat gerçekleştireceği öngörül-
mektedir. Yulaf ihracatında Kanada’yı 700 bin ton ile Avustralya 
ve AB-27 ülkeleri takip etmektedir. 

Yulaf ihracatındaki tabloya benzer bir tablo da dünya yulaf it-
halatında karşımıza çıkmaktadır. Dünya yulaf ithalatına bakıldı-
ğında neredeyse tamamının tek bir ülke tarafından, ABD tara-
fından yapıldığı görülmektedir. 2011/12 sezonunda 1,7 milyon 
ton yulaf ithalatı gerçekleştiren ABD’nin 2012/13 sezonunda da 
1,6 milyon ton ithalat gerçekleştireceği öngörülmektedir. 

Dünya yulaf ithalatında ABD’yi 75 bin tonluk ithalatla Meksika 
ve 54 bin tonluk ithalatla Japonya takip etmektedir. 

DARI ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE TİCARETİ
Yeryüzünde buğday ve pirinçten sonra en çok kullanılan be-
sin maddesi olan darı, esas itibariyle bir tropik iklim ürünüdür. 
Ilımlı iklime de iyi adapte olabilen darı fazla yağıştan zarar gör-
memektedir. Kuraklığa dayanıklı ancak kuraklık dönemlerinde 
gelişimi duran bir ürün olan darı, kuraklık geçince hızlı gelişme-
lerine devam etmektedir.

Darının tüm türlerinin çiçekleri dik ya da eğik, sık ya da seyrek 
salkımlar biçimindedir. Bu yüzden tohumları (taneleri) buğday ya 
da arpada olduğu gibi bir eksenin çevresinde düzenli olarak di-
zilmiş başaklar oluşturmaz. Çok küçük olan darı tanelerinin veri-
mi ve besin değeri de diğer tahılların çoğundan daha düşüktür. 
Türkiye’de tarımı yapılan en önemli darı türleri koca, kum ve cin 
darıdır. Koca darının (Sorghum vulgare) yüksekliği bazı yörelerde 

tons. The world oat consumption, which was 21 million tons 
in the season 2010/11, has increased up to 22.4 million tons 
in 2011/12. And the world oat consumption is expected to be 
21.6 million tons in the season 2012/13.

As is the case with rye, the amount of oat involved in the world 
trade is very little. Approximately 2 million tons of oats are an-
nually imported-exported. Canada has the largest export share 
in the world oat trade. Accordingly, Canada is the country, 
which performs almost all of the world’s oat export activities. 
It is estimated that Canada, which exported 1.6 million tons of 
oats in 2011/12, will increase this figure up to 1.7 million tons 
in the season 2012/13. Australia and EU-27 countries follow 
Canada with 700 gross tons in respect of oat trade. 

The world oat importation shows parallelism with oat exporta-
tion activities. When world oat importation is taken into con-
sideration, it is seen that almost all the activity is carried out by 
USA. USA, which imported almost 1.7 tons of oat in the season 
2011/12, is expected to import 1.6 million tons in 2012/13.

With regards to the world oat exportation activities, Mexico fol-
lows USA with an exportation amount of 75 gross tons whereas 
Japan follows it with 54 gross tons.

SORGHUM PRODUCTION, CONSUMPTION AND TRADE
Following wheat and rice, sorghum is the most commonly used 
nutrient in the world. Actually, sorghum is a product of tropical 
climate. Sorghum, which easily adapts to mild climate, is not 
harmed from over-precipitation. 

Although sorghum is drought-tolerant, its growth stops dur-
ing drought and continues rapidly when drought is over. The 
flowers of all types of sorghums are vertical and droopy or in 
form of close or loose clusters. Therefore, its seeds (grains) do 
not compose a regular rachis as in wheat or barley. The small 
sized sorghum grains are not nutritious at all when compared 
to other cereals. The most significant types of sorghums which 
are planted in Turkey are sorghum vulgare, sand-sorghum and 
djin sorghum. 

Although the height of sorghum vulgare only reaches half 
meters in the sky in certain territories, its thin and tall stock 
sometimes reaches up to 2.5 or even 4.5 meters depending on 
the type of climate or plant. According to some resources; it 
has been stated that sorghum have been among the essential 
nutrients of mankind for about 4 thousand years in Africa and 
Asia, and it had been an essential nutrient for man in Europe 
until the end of the middle age. Today, although sorghum is 
planted as feed in Western Europe and USA, it still plays a big 
role in human nutrition in the warm and arid regions of Africa 
and Asia. There are almost 300 types of sorghum.

One of the most important properties of sorghum is that it can 
be stored for longer compared to other cereals. It has been 
stated that the ragi (Eleusine coracana), which is planted in 
India and Africa, can stored up to 8 years even in the sleazy 
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ancak yarım metreyi bulduğu halde, iklime ve bitkinin çeşidine 
bağlı olarak ince uzun gövdesi bazen 2,5 metreye, hatta 4,5 met-
reye kadar boylanabilmektedir.

Bazı kaynaklarda; çeşitli darı türlerinin, yaklaşık 4 bin yıldır Afrika 
ve Asya’da, ortaçağ sonlarına kadar da Avrupa’da insanların temel 
besin maddelerinden biri olduğu belirtilmektedir. Bugün darı, 
Avrupa’nın batısında ve ABD’de daha çok yem bitkisi olarak ekilse 
de, Afrika ile Asya’nın sıcak ve kurak ülkelerinde insan beslenme-
sindeki önemini hâlâ korumaktadır. Darının tür ve çeşitleri 300’e 
yakındır. 

Darının en önemli özelliklerinden birisi de diğer tahıllardan 
daha uzun süre depolanabilmesidir. Hindistan ve Afrika’da ta-
rımı yapılan ragi darısının (Eleusine coracana), yerlilerin derme 
çatma tahıl ambarlarında hiç bozulmadan sekiz yıl kadar sakla-
nabildiği belirtilmektedir. Bu durum, kuraklık nedeniyle bazen 
yıllarca ürün alınamayan ülkeler için önemli bir yaşam güven-
cesidir.

Yılda ortalama 58-59 milyon ton dolayında olan dünya darı üreti-
minin önemli bir bölümünü Nijerya ve ABD gerçekleştirmektedir. 
USDA verilerine göre; 2009/10 sezonunda 54,2 milyon ton olarak 
gerçekleşen dünya darı üretimi, 2010/11 sezonunda yaklaşık 8 
milyon tonluk artışla 62,4 milyon tona ulaşmıştır. 2011/12 sezo-
nunda yeniden düşüşe geçen ve 54,1 milyon tona gerileyen dün-
ya darı üretiminin, 2012/13 sezonunda da 59,5 milyon ton civarın-
da seyredeceği öngörülüyor. 

granaries of the natives. This is an important life assurance 
for countries, which cannot produce crops for years due to 
drought. 

An important part of the world sorghum production, which 
corresponds to approximately 58-59 million tons per year, 
takes place in Nigeria and USA. According to the data of USDA; 
the sorghum production in the world, which was 54,2 million 
tons in the season 2009/10, has reached up to 62.4 million tons 
in 2010/11 with a raise of almost 8 million tons. The produc-
tion, which went into a decline and dropped to 54.1 million 
tons in the season 2011/12 is estimated to be around 59.5 mil-
lion tons in 2012/13.

When we take a look at the countries which produce sorghum; 
the African countries stand out in addition to those which 
mainly produce sorghum as different from other cereals. Nige-
ria is ranked on top in world sorghum production with a figure 
of 6.8 million tons in 2011/12.  

Mexico follows Nigeria with 6.4 million tons and India is the 
third with 6 million tons whereas USA produces 5.4 M and Ar-
gentina offers 4.2 million tons. Ethiopia follows Argentina with 
3.7 million tons ; and China is ranked last among the said coun-
tries with a production of 2.6 million tons. Except for the 1 mil-
lion tons of increase estimated for USA and Argentina for the 
period 2012/13, the production amount of sorghum is consid-
ered to be the same in the other countries. 
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Darının üretildiği ülkelere bakıldığında; diğer tahıllardan farklı 
olarak, belli başlı tahıl üreticisi ülkelerin yanı sıra Afrika ülkeleri de 
üretimde ön plana çıkmaktadır. Dünya darı üretiminde, 2011/12 
sezonu üretim sıralamasında 6,8 milyon tonla Nijerya ilk sırada 
yer almaktadır. Nijerya’yı 6,4 milyon tonla Meksika, 6 milyon ton-
la Hindistan, 5,4 milyon tonla ABD, 4,2 milyon tonla Arjantin, 3,7 
milyon tonla Etiyopya ve 2,6 milyon tonla Çin takip etmektedir. 
2012/13 sezonu darı üretimine yönelik öngörülerde ise ABD ve 
Arjantin için öngörülen 1 milyon tonluk artışın dışında, üretim 
miktarlarının diğer tüm ülkelerde hemen hemen aynı seviyelerde 
seyredeceği tahmin ediliyor.

Tohumları buğday gibi besin maddesi olarak kullanılabilen darı, 
insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Darı taneleri 
ya haşlanıp lapa olarak yenir ya da öğütülerek unundan pide gibi 
yassı ekmek yapılır. Özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde, en önemli 
besin maddesi olarak darı kullanılır. 

Dünya darı tüketimine bakıldığında; çavdar ve yulafa kıyasla hayli 
yoğun bir tüketimin olduğu görülmektedir. Her yıl 55 ile 65 milyon 
ton arasında tüketilen darı, en yoğun olarak Meksika ve Nijerya’da 
tüketilmektedir. 2010/11 sezonunda 61,1 milyon ton olan dünya 
darı tüketiminin 2011/12 sezonunda 55,7 milyon tona gerilediği 
tahmin edilmektedir. 2011/12 sezonundaki 55,7 milyon tonluk tü-
ketimin yaklaşık 21 milyon tonluk kısmı Meksika (8,1 milyon ton), 
Nijerya (6,8 milyon ton) ve Hindistan (6,2 milyon ton) tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bu üç ülkeyi sırasıyla ABD (3,9 milyon ton), Eti-
yopya (3,7 milyon ton) ve Sudan (2,6 milyon ton) takip etmektedir.

Yulaf ve çavdarda olduğu gibi darının da önemli bir bölümü, 
üretildiği bölgede tüketilmektedir. Bu yüzden dünya ticaretine 
konu olan darı miktarı ortalama 6 milyon tonla sınırlı kalmaktadır. 
2011/12 sezonunda ticaret konu olan 5,2 milyon tonluk darının 
2,1 milyon tonu Arjantin tarafından ihraç edilmiştir. Darı ihraca-
tında 2011/12 sezonu dışındaki yıllarda en önemli darı ihracatçısı 
olan ABD, bu sezonda 1,5 milyon tonluk ihracatla Arjantin’in geri-
sinde kalmıştır. Avustralya’nın 2011/12 sezonunda gerçekleştirdiği 
ihracat miktarı ise 1,2 milyon tondur. 2012/13 sezonu için öngörü-
len toplam darı ihracat miktarının 6,2 milyon ton olacağı öngörül-
mektedir. Dünya darı ithalatında ise en büyük pay 1,4 milyon ton 
ile Japonya’ya ait. Japonya’yı 1,3 milyon tonluk ithalatla Meksika 
ve 700 bin tonluk ithalatla Kolombiya takip etmektedir.

TÜRKİYE’DE KABA TAHIL ÜRETİMİ
Türkiye yüzölçümünün % 30’u (24,4 milyon hektar) tarım ya-
pılabilir özelliktedir. Tarım alanlarımızın nadas alanları hariç % 
67,8’i (16,3 milyon hektar) tarla ziraatına ayrılmıştır. Bu alanın 
da % 74,2’sinde (12,1 Milyon Hektar) hububat ekilmektedir. Hu-
bubat ekim alanı içerisinde yaklaşık % 66,9’luk pay ile ilk sırada 
buğday, % 25,1’lik payla ikinci sırada arpa ve % 4,9’luk payla 
mısır üçüncü sırada yer almaktadır. Bu ürünleri sırasıyla çavdar, 
çeltik, yulaf ve tritikale izlemektedir. Türkiye’de her bölgede 
üretimi yapılan arpa, tarla ürünleri içerisinde ekiliş alanı ve üre-
tim miktarı bakımından buğdaydan sonra ikinci sırayı almakta-
dır. Türkiye’de üretilen arpanın büyük bölümü yem sanayinde 
kullanılırken, bir kısmı doğrudan hayvan yemi ve bir kısmı da 
bira sanayinde kullanılmaktadır. 

Sorghum, whose seeds can be used as foodstuff, is used both 
as human nutrient and feed. Sorghum grains are either boiled 
and eaten as mash or grinded to make pita like thin breads 
with its flour. Sorghum is particularly used as one of the most 
crucial foodstuff in North African countries. Considering the 
world sorghum consumption; it is clear that sorghum is pro-
duced much more than rye and oat. Sorghum, which is annu-
ally consumed between 55-65 million tons, is most commonly 
consumed in Mexico and Nigeria. 

The sorghum consumption, which was 611 million tons in 
2010/11, is estimated to drop to 55.7 million tons in the season 
2011/12. Approximately 21 million tons of the total consump-
tion of 55.7 million tons in 2011/12 season took place in Mexico 
(8.1 million tons), Nigeria (6.8 million tons) and India (6.2 mil-
lion tons). These three countries were respectively followed by 
USA (3.9 million tons), Ethiopia (3.7 million tons) and Sudan 
(2.6 million tons). A considerable part of sorghum is - as in oat 
and rye, -consumed in the territories it is produced. 

Therefore, the amount of sorghum involved in world trade is 
limited to 6 million tons. The 2.1 million tons of sorghum out of 
a total of 5.2 million tons which were involved in world trade 
was exported by Argentina in 2011/12. USA, which is the most 
important sorghum exporter excluding the season of 2011/12, 
has surpassed Argentina with an export amount of 1.5 mil-
lion tons in the current season. On the other hand, the export 
amount actualized by Australia is 1.2 million tons in 2011/12. 
The total sorghum export amount is estimated to be 6.2 million 
tons in the period 2012/13.

Japan has the largest share in world sorghum exportation ac-
tivities with an amount of 1,4 million tons. Mexico succeeds 
Japan with 1,3 million tons and Columbia follows this with 700 
gross tons. 

COARSE GRAİN PRODUCTION IN TURKEY
30% (24.4 million hectares) of Turkeys acreage is available for 
agriculture. 67.8%(16.3 M hectares) of our cultivated areas are 
allocated for field agriculture except for fallowing areas. Cere-
als are planted in 74.2% (12.1 M hectares) of the said fields. 
Wheat is ranked on top with a share of 66.9%, barley is ranked 
as second with a share of 25.1% and corn holds the third posi-
tion with a share of 4.9%. Rye, paddy (rice), oat and triticale 
respectively follow these. 

Barley, which is produced in all regions of Turkey, is ranked 
second after wheat in terms of planting area and production 
amount among all other farm products. 

Most of the barley produced in Turkey are used in feed indus-
try whereas some are directly used in producing livestock feed 
and the rest for making brewery. Although the barley produc-
tion in Turkey has shown an increase between the years 1996-
2006 according to the data provided by the Turkish Statistical 
Institute, the production amount decreased back to the figures 
in the early 1990s.  
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Türkiye arpa üretimi; Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 
1996-2006 yılları arasında bir artış seyri göstermesine rağmen 
son yıllarda 1990’lı yılların başındaki rakamlara kadar gerile-
miştir. 1990 yılında 7,3 milyon ton üretim, 1998 yılında 9 mil-
yon tona ulaşmış, sonraki yıllarda bir miktar düşüş göstermiştir. 
Ancak özellikle 2004-05-06 yıllarında yeniden 9 milyon ton se-
viyelerine ulaşmıştır. 2007-2011 yılları arasında dalgalı bir üre-
tim grafiği sergileyen Türkiye, 2011 yılında 7,6 milyon ton arpa 
üretimi gerçekleştirmiştir.

Türkiye’de 2011 yılı verilerine göre 1,2 milyon dekar alanda ger-
çekleştirilen çavdar üretimi, son yıllar artış göstererek 300 bin 
tonun üzerine çıkmıştır. 1990 yılında 240 bin ton çavdar üreten 
Türkiye, 2009 yılında 343 bin ton, 2010 ve 2011 yıllarında ise 365 
bin ton üretim miktarına ulaşmıştır.1990 yılında 1,3 milyon dekar-
da yulaf ekimi gerçekleştiren Türkiye’de, yulaf ekim alanları son 
yıllarda önemli oranda düşüş göstererek 800 bin dekarlara kadar 
gerilemiştir. 2011 yılında 858 bin dekar alanda yulaf ekimi gerçek-
leştiren Türkiye, bu ekim alanından 218 bin ton yulaf elde etmiştir. 
Yulaf ekim alanındaki yüksek düşüşe rağmen, üretimde gerçekle-
şen düşüş, verimlilik dolayısıyla çok daha az düzeydedir. Türkiye’de 
darı, ekim alanı ve üretim miktarı açısından çavdar ve yulafın çok 
gerisinde kalmaktadır. 1990 yılında 6 bin 200 ton darı üretimi ger-
çekleştiren Türkiye, 2002-2009 yılları arasında üretim miktarı 7 bin 
tonlar civarına yükseltmiştir. Ancak 2010-11 yıllarında üretim yeni-
den 6 bin ton seviyelerine gerilemiştir.

The production, which was 7.3 million tons in 1990, reached 
up to 9 million tons in 1998 and showed a fall in the following 
years. This amount particularly raised to 9 million in the years 
2004-5-6. Turkey’s production chart, which shows fluctuations 
from 2007 to 2011, recorded a production of 7.6 million tons of 
barley in the year 2007.

The rye production which was realized in 1.2 M hectares has 
recently showed an increase and exceeded 300 gross tons ac-
cording to the data of the year of 2011. Turkey, which produced 
240 gross tons of rye in 1990, reached the production amount 
of 343 gross tons in 2009, and 365 gross tons in 2010-2011.

The oat fields have recently dropped to 800 thousand hectares 
with a dramatic fall in Turkey where once 1.3 million tons were 
planted in 1990. Turkey, which planted oat in 865 thousand 
hectares in 2011, harvested 218 gross tons. In spite of the con-
siderable decrease in the oat fields, the fall in production is 
much more less due to efficiency. 

Sorghum is extremely surpassed by rye and oat in terms of cul-
tivation areas and production amount in Turkey. Turkey, which 
produced 6 thousand and 200 hundred tons of sorghum in 
1990, increased its production up to 7 gross tons between the 
years 2002-2009. However, this amount has dropped back to 6 
thousand tons in 2010-11. 
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GİRİŞ
Antik çağda yaklaşık M.Ö. 10.000 yılında bugünkü İsrail, Ürdün, 
Lübnan, batı Suriye, Batı İran, Irak ile Türkiye’de Güneydoğu 
Anadolu Bölgesini kapsayan ve Bereketli Hilal olarak isimlen-
dirilen bölgede ilk tahıl yetiştirilmiştir. İlk yetiştirilen tahıllar ise 
emmer buğdayı, einkorn buğdayı ve arpadır (Anonim 2012a).

Genel anlamda tahıl denince buğday, arpa, mısır, çeltik, darı, 
sorgum, çavdar, yulaf ve tritikale akla gelmektedir. Bunların 
dışında tahıl benzeri kabul edilen karabuğday, quinoa gibi 
ürünler de az miktarda üretilmektedir. Aşağıdaki Tablo-1’de ta-
hılların dünyada 2010 yılındaki üretimleri ve makalenin konusu 
olan arpa, yulaf, çavdar ve darının Türkiye’deki üretimi verilmiş-
tir (Anonim 2012b). Tablodan da görüldüğü gibi üretimi en faz-
la olan ürünler buğday, mısır ve çeltiktir. Türkiye’de ise özellikle 
yulaf, çavdar ve darı üretimi çok düşük düzeydedir. 

INTRODUCTION
The first grain was cultivated in the antique age, around 10,000 
BC, at the ‘Fertile Crescent’ region covering today’s Syria, West-
ern Iran, Iraq and Southeastern Anatolia Region of Turkey. And 
these first cultivated grains were emmer wheat, einkorn wheat 
and barley (Anonymous, 2012a).

The world ‘grain’ is generally associated with wheat, barley, corn, 
brown rice, millet, sorghum, rye, oat and triticale. Besides these, 
products such as buckwheat and quinoa are produced in small 
quantities, too. Table-1 shows the 2010 grain productions in the 
world and the productions of barley, oat, rye and millet in Turkey 
(Anonymous, 2012b). As given in the table, the most widely pro-
duced ones are wheat, corn and brown rice. And in Turkey; oat, 
rye and millet productions are at very low levels. In some of the 
developing countries, the daily calorie need is mostly fulfilled 

Son yıllarda buğday, mısır ve pirinç dışındaki tahılların da insan gıdası olarak tüketimi konu-
sunda bir eğilim söz konusudur. Bu tahıllardan çavdar dışında kabaran ekmek yapmak müm-
kün değildir. 
In the recent years, there is a new trend of consuming grains other than wheat, corn and rice. 
It is not possible to make leavened bread using these grains, except rye. 
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Bazı gelişmekte olan ülkelerde günlük kalori gereksiniminin bü-
yük bir kısmı buğday, pirinç, darı ve mısırdan karşılanmaktadır.  

Arpa, Yulaf, Çavdar ve Darının Besleyicilik Değeri
Arpa, yulaf, çavdar ve darı hayvan yemi olarak kullanıldıkları 
gibi ülkelere göre kullanım oranı değişmekle birlikte insan gı-
dası olarak da tüketilmektedirler. Son yıllarda buğday, mısır ve 
pirinç dışındaki tahılların da insan gıdası olarak tüketimi konu-
sunda bir eğilim söz konusudur. Bu tahıllardan çavdar dışında 
kabaran ekmek yapmak mümkün değildir. 

Bu ürünlerin kullanım alanlarından bahsetmeden önce besle-
yicilik değerlerini incelemekte yarar vardır. Çünkü bu tahıllar, 
daha çok sağlıklı tahıl ürünleri üretmek ve buğdaydan yapılan 
ürünlerin fonksiyonel özelliklerini artırmak için kullanılmakta-
dır. Aşağıda Tablo-2’de söz konusu ürünler ve buğdayın ortala-
ma bileşimi verilmiştir. 

Özellikle gelişmiş ülkelerde besinsel lif içeriği düşük gıdaların 
tüketimi sonucu kalp-damar hastalıkları, sindirim sistemi has-
talıkları, aşırı şişmanlık, diyabet (şeker) ve bağırsak hastalıkları 
oranı artmıştır. Bu nedenle besinsel lifin metabolik önemi üze-
rine yapılan araştırmalar yoğunlaşmıştır. Yüksek miktarda bulu-
nan B-glukanın fonksiyonel gıda katkısı olarak kullanılabileceği 
bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Çözünebilen bir lif olan 
beta glukanın kroner kalp hastalıklarını tedavi edici, kan koles-
terolünü düşürücü, kan şeker düzeyini dengeleyici ve obeziteyi 
önleyici olduğu bildirilmiştir. 

Arpa ve yulaf, tahıllar içerisinde beta glukan açısından en zen-
gin olanıdır. Arpa ve yulaf gibi tahıllardaki beta glukanın fonksi-
yonel gıda katkısı olarak kullanımı üzerine çalışmalar yoğunlaş-
mıştır (Malkki, 2004, Trepel, 2004, Brennan ve Cleary, 2005). Bu 
nedenle özellikle arpa ve yulafın lif oranı düşük gıdalara katıl-
ması, yukarıdaki hastalıklara yakalanma riskinin azaltılmasında 
pratik bir yol olarak görülmektedir. 

Nutritious Values of Barley, Oat, Rye and Millet
As barley, oat, rye and millet are used as animal feed, they are 
also consumed by people even though their consumption 
rates differ according to countries. In the recent years, there 
is a new trend of consuming grains other than wheat, corn 
and rice. It is not possible to make leavened bread using these 
grains, except rye. 

Before beginning to talk about the areas of use of these prod-
ucts, let’s first look at their nutritious values. These grains are 
mostly used to produce healthy grain products and to improve 
the functional properties of wheat products. Table-2 shows the 
compositions of these products and wheat. 

Especially in the developed countries, the rate of cardiovascu-
lar diseases, digestive system diseases, obesity, diabetes and 
intestinal diseases has increased due to the consumption of 
food substances with low fiber content. Thus, the studies about 
the metabolic importance of nutritional fiber have increased. 
As a result of these scientific studies, it had been found that 
beta-glucan can be used as functional food additive. 

According to these findings, beta-glucan that is a soluble fiber 
can be used for treating coronary heart diseases, decreasing 
blood cholesterol, regulating blood sugar levels and prevent-
ing obesity. And among all the grains, barley and oat are the 
ones that have the highest amount of beta-glucan. Thus the 
studies about the use of beta-glucan within the grains such as 
barley and oat as food additive have increased (Malkki, 2004; 
Trepel, 2004; Brennan and Cleary, 2005). So adding barley and 
oat to food substances with low fiber content can be a practi-
cal method of reducing the risk of the above mentioned dis-
eases. 

BARLEY
Even though barley (Hordeum vulgare L.) is being consumed 
as an important food substance by millions of people since the 
Neolithic Period, it was mostly used in animal feeds and beers. 
In 1980s, barley’s nutritional value had been realized and as a 
result it entered into the food sector in Europe and America. 
Today, the majority of the cultivated barley is still being used 
in animal feed and in beer and whisky production for malting 
(Anonymous, 2012a).  And the remaining barley is used in bio-
diesel production and in food industry. Morocco is the coun-
try that consumes the highest amount of barley as food. In this 
country, barley is mostly used in soup and couscous production.

Barley is generally grouped into two classes as two-row and 
six-row barley. And besides these, the hulless barley (naked 
barley) whose production is very low began to attract atten-
tion as a food substance in the recent years. Since the protein 
amount of two-row barley is less than six-row barley and its 
starch rate is higher, it can be fermented. And since its sugar 
value is higher, it is preferred to be used in the malt beer sector. 
Six-row barley is mainly preferred to be used as animal feed. In 
malt barley production, two-row barley is preferred because of 
its low protein content. 
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ARPA
Arpa (Hordeum vulgare L.)  neolitik dönemden itibaren milyon-
larca insan tarafından önemli bir besin kaynağı olarak tüketil-
miş olsa da, bugün daha çok hayvan yemi ve bira yapımında 
kullanılmaktadır. 1980’lerde Avrupa ve Amerika’da besin de-
ğerinin anlaşılmasıyla gıda sektörüne yeniden girmiştir. Bugün 
dünyada ekimi yapılan arpanın önemli bir kısmı hayvan yemi 
ve maltlık olarak bira ve viski yapımında kullanılmaktadır (Ano-
nim 2012a).  Geri kalan kısım ise biyodizel üretiminde ve insan 
besini olarak gıda endüstrisinde tüketilmektedir. Fas dünyada 
arpayı gıda olarak en çok tüketen ülkelerin başında gelmekte-
dir. Fas’ta arpa en çok çorba ve kuskus yapımında kullanılmak-
tadır.

Arpa genellikle iki sıralı ve 6 sıralı arpa olmak üzere iki sınıfa ay-
rılır. Bunların dışında, üretim miktarı çok az olan kavuzsuz arpa 
da (çıplak arpa-naked barley) son yıllarda insan gıdası olarak 
ilgi görmektedir. İki sıralı arpanın protein miktarı 6 sıralıdan 
daha azdır ve nişasta oranı daha fazla olduğundan fermente 
olabilir şekeri daha fazladır ve malt-bira sektöründe kullanımı 
tercih edilmektedir. 6 sıralı arpa ise daha çok hayvan yemi ola-
rak tercih edilmektedir. Maltlık arpa yapımında düşük protein 
miktarına sahip 2 sıralı arpa arzu edilmektedir. 

Kavuzlu arpa (Hulled barley) kavuzu soyularak yenebilir. 
Kabuğu bir defa soyulan arpa, tam tahıl olarak kullanılabilir. 
Kavuzu soyulmasına rağmen arpa tanesi embriyo ve kepeği 
muhafaza etmektedir.  Bu durum arpanın sağlıklı gıda olarak 
kullanılmasında etkili olmuştur. Pearling veya kavuz soyma iş-
lemi ile elde edilen arpadan “arpa unu” elde edilebilir ve değişik 
amaçla farklı gıda üretiminde kullanılabilir. Arpa unu, kavuzu 
soyulmuş arpanın öğütülmesi ile elde edilmektedir. Kavuzu so-
yulmuş arpanın öğütülmesi, buğdayın öğütülmesine benzer ve 
kavuzu soyulmuş arpanın un randımanı yaklaşık % 82’dir. Fakat 
kavuzu soyulmamış arpaya göre bu oran % 48’dir (Kent 1975).

Kavuzlu arpadan, kavuzu soyulduktan sonra parlatılarak pirinç 
benzeri ürün elde edilmektedir. Bu ürün aynı pirinç gibi çorba-

Hulled barley can be consumed by removing its hull. And once 
the barley’s hull is removed, it can be used as whole grain. 
The barley preserves its embryo and bran even after its hull 
is removed.  This factor is effective in its use as a healthy food 
substance. “Barley flour” can be obtained from the pearled or 
husked barley, and this can be used in production of different 
food substances. Barley flour is obtained by milling the hulless 
barley. Milling of hulless barley is a process similar to milling 
of wheat, and the flour yield of hulless barley is around 82%. 
However this figure is only around 42% for hulled barley (Kent, 
1975).

From the hulled barley, a product similar to rice is obtained af-
ter being husked and cleaned. This product is used in soups, 
porridges, and as barley flakes and as barley flour by being 
added to wheat flour. It is also possible to make breads, crack-
ers, breakfast pastries, noodles and baby formulas from bar-
ley flour or mixture. Besides alcoholic beverages, barley is also 
consumed as non-alcoholic barley juice, barley tea (mugicha) 
in Japan and barley coffee (caffè d’orzo) in Italy.

The recent studies show that the use of whole barley as whole 
grain regulates blood sugar and even provides better results 
compared to the whole wheat bread which has the same gly-
cemic index value (Nilsson et al., 2006).

As wheat and rye, barley contains gluten, too. Thus it is not rec-
ommended for celiac disease patients.

HULLESS BARLEY (NAKED BARLEY)
Hulless or naked barley (Hordeum vulgare L. var. nudum Hook. 
f.) is a type of barley with easier-to-remove hull that resembles 
rice.  In the recent years, the barley is begun to be used in the 
industry and included in whole grain products. Naked barley is 
a well-known product in Alps, Belgium and Norway in Europe 
and is a traditional product in Ethiopia, Nepal and Japan. Re-
cently it began to be planted in North America (Canada and 
USA), Australia and some European countries (Germany and 
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da, lapa yapımında (porridges), arpa ezmesinde (barley flakes)  
ve buğday ununa katılarak arpa unu olarak da kullanılmaktadır. 
Arpa unu veya karışımından; ekmek, kraker, kahvaltılık gıda, 
erişte (noodle) ve bebek gıdası yapılmaktadır. Arpa, alkol üre-
timi dışında alkol içermeyen “arpa suyu”, Japonya’da “arpa çayı-
mugicha-”  veya İtalya’da “arpa kahvesi-caffè d’orzo” olarak da 
tüketilmektedir.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda tam tahıl olarak “tam arpa” 
kullanıldığında, kan şekerinin regüle edildiği ve hatta aynı gli-
semik indeks değerine sahip olan tam buğday ekmeği ile karşı-
laştırıldığında daha olumlu sonuçlar alındığı belirtilmiştir (Nils-
son ve ark 2006). Buğday ve çavdar gibi arpa da gluten içerir ve 
bu nedenle çölyak hastaları için önerilmez.

KAVUZSUZ ARPA 
(Çıplak Arpa-Hulless barley-Naked Barley)
Kavuzsuz veya çıplak arpanın (Hordeum vulgare L. var. nudum 
Hook. f.) kavuzu çok kolay ayrılır ve görünüşü buğdaya ben-
zer.  Son yıllarda çıplak arpa da endüstride kullanım alanı bul-
maya başlamıştır ve tam tahıl ürünlerinin üretiminde kullanıl-
maktadır. Çıplak arpa Avrupa’da Alp bölgesinde, Belçika’da ve 
Norveç’te bilinen bir üründür ve özellikle Etiyopya, Nepal ve 
Japonya’da geleneksel olarak üretilmektedir. Son yıllarda Ku-
zey Amerika’da (Kanada ve ABD), Avustralya’da ve bazı Avrupa 
ülkelerinde de (Almanya ve Çekoslovakya) yetiştirilmektedir 
(Anonim 2012c). 

Çıplak arpanın insan gıdası olarak işlenmesi buğdaya benze-
diği için kolaydır. Türkiye’de de “Özen” isimli bir kavuzsuz arpa 
tescil edilmiştir (Anonim 2012d). Birçok gıda ürünü için kavuz-
suz arpa, buğday öğütme teknikleri ile öğütülüp kepek ve una 
işlenebilir. Kavuzsuz arpa çözünebilir lif kaynağı olarak önemli 
bir kaynaktır. Kavuzsuz arpa, pirinç yerine ikame edilebilir ve 
çocuklar ile diet yapanlara önerilmektedir. Kahvaltılık gıda ola-
rak fırıncılıkta, çorba yapımında kullanılmaktadır. Tam kavuzsuz 
arpa unu, ekmek ve makarna yapımında ve ekstruder ürünle-
rinde kullanılabilir.

YULAF
Çok eski yıllardan Bereketli Hilal çevresinde yulaf yetiştirilmiş-
tir. Bugün en fazla üreten ülkeler Rusya, Kanada ve İngiltere’dir. 
Türkiye’de yulaf üretimi çok az yapılmaktadır. 

Yulaf önemli bir at yemidir. Yulafın gıda olarak birçok 
kullanımı bulunmaktadır. Genellikle yulaf kırması, 
yulaf ezmesi veya yulaf unu olarak kullanılır. Yulaf 
kırmasından yulaf lapası (porridge) yapılır. Bunun 
dışında yulaf kırmasından yulaf keki, yulaf bisküvisi 
ve yulaf ekmeği yapılmaktadır. 

Yulaf ayrıca birçok tahıl ürünün (müsli-muesli ve gra-
nola gibi) katkı ve hammaddesi olarak, İngiltere’de 
ise bira üretiminde ve arpa ve pirinç gibi çorbalarda 
da kullanılmaktadır. Yulaf son yıllarda sağlık amaç-
lı kullanılmaktadır. Özellikle kolesterol düşürücü 
özelliği anlaşıldıktan sonra tüketimi artmıştır. Yulaf 

Czechoslovakia) (Anonymous, 2012c).  It is easy to process naked 
barley as a food substance since it is similar to wheat. Turkey has 
registered hulless barley named “Özen” (Anonymous, 2012d). 

Hulless barely can be milled with wheat milling techniques 
and processed into bran and flour to be used in various food 
substances. Hulless barley is an important soluble fiber source. 
Hulless barley can replace rice and recommended to be used 
by children and those trying to lose weight. It is used by bakers 
for breakfast pastries and in various soups. And hulless whole 
barley flour is also used in bread and pasta production, and in 
extruder products.

OAT
Since the old days, oat grows around ‘Fertile Crescent’ region. To-
day, the countries that grow the highest amount of oat are Rus-
sia, Canada and UK. And Turkey produces only limited amount of 
oat.  Oat is an important horse feed. It also has many areas of use 
as a food substance. It is generally used as oat flakes, oat meal 
and oat flour. From oat flakes, porridge is made. Besides these; 
oat cake, oat biscuit and oat bread are also made from oat flakes. 
Oat is also used as an additive and raw material of various grain 
products (such as muesli and granola). And in UK, it is used in 
beer production and in soups just like barley and rice. 

In the recent year, oat is also used for health purposes. Especially 
after finding out its cholesterol decreasing effect, its consump-
tion increased. It is believed that oat bran decreases LDL cho-
lesterol and reduces heart attack risk. Oat’s soluble fiber ratio is 
higher than other grains. From these soluble fibers, beta-glucan 
is known to decrease cholesterol. Especially after 1998 that FDA 
(Food and Drug Administration) allowed indicating the fiber 
rates on medical statements, the consumer demand increased 
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kepeğinin LDL kolesterolü düşürdüğüne ve kalp 
krizi riskini azalttığına dair görüşlere inanılmaktadır. 
Yulafın çözünebilir lif oranı diğer tahıllara göre daha 
fazladır. Bu çözünebilir liflerden beta–glukanların 
kolesterolleri düşürdüğü açıklanmıştır. Özellikle 
1998’den sonra ABD’de FDA’nin (Food and Drug Ad-
ministration)sağlık beyanlarında diyet lif oranlarının 
etiketlerde yazılmasına müsaade etmesinin ardın-
dan tüketici talebi artmıştır (Anonim 2012 a).

Mısırdan sonra yulaf en fazla yağ içeren tahıldır. Tam 
yulaf unlarındaki bozulmanın (ransidite) önemli bir 
sorun olmasına, kepek ve embriyoda bulunan lipaz, 
lipoksigenaz ve peroksidaz enzimleri neden olmak-
tadır. Bu nedenle stabilizasyon zorunludur. 

ÇAVDAR
Çavdar aslında tarihin ilk yıllarında Türkiye’de ye-
tişmiş bir bitkidir. Daha sonraları Orta ve Doğu 
Avrupa’da üretilmeye başlanmıştır. Çavdar, Al-
manya-Fransa arasında ve Macaristan’da ekmeğin 
esas hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Şu anda 
en fazla çavdar üreten ülkeler Rusya, Polonya ve 
Almanya’dır. Türkiye’nin üretimi bu ülkelere göre ol-
dukça düşüktür. Fakat çavdar üreten ülkelerde çav-
dar üretiminde son yıllarda bir azalma görülmektedir. 

Çavdar, Ergotisme neden olduğu için bazen önemli sorunlar ya-
şanmaktadır. Ergot ile enfekte olmuş çavdar ile beslenen insan 
ve hayvanlarda, ölümlere bile neden olan ciddi sağlık sorunları 
olabilmektedir. Bu nedenle ergot ile bulaşmış çavdarın, değir-
mende öğütmeden önce seperatörlerde çok dikkatlice ayrılma-
sı gerekmektedir. Çavdar ekmeği (Pumpernickel ekmeği dahil), 
özellikle Avrupa’da bazı ülkelerde oldukça fazla tüketilmektedir. 
Çavdar ekmeğinin tadı ve besleyicilik değeri, bazı insanlar için 
cazip olmasına rağmen çavdar ekmeğinin kalitesi, buğday ek-
meğine göre daha düşüktür. 

Çavdar ekmeği yapılırken genellikle buğday unu ile karıştırılır ve 
ekşi hamur kullanılarak yapılır. Çavdar unu zayıf kalitelidir ve glu-
ten miktarı azdır. Buğday unu ile eşit oranda paçal yapıldığında, 
arzu edilen kalitede ekmek yapılabilmektedir. Almanya’da en çok 
eşit oranda paçal yapılarak ekmek (maslin) yapılır. Çavdar ekme-
ğinin raf ömrü, buğday ekmeğine göre daha uzundur. 

Çavdardaki amilaz enzimi, buğday amilazı kadar yüksek sıcaklı-
ğa karşı hassas değildir ve aktivitesini sürdürür. Bu da ekmeğin 
kabarmasını engeller. Hamur ekşitilerek amilaz enziminin inaktif 
olması sağlanır. Çünkü amilaz ekşi ve asitik ortamda aktif değil-
dir. Alman ekmeği olan Pumpernickel % 100 çavdardan yapılır. 
Çavdar kırmasından yapılan bu ekmek, esmer ve yoğun bir ek-
mektir. Düşük sıcaklıkta uzun süre pişirilerek yapılır (Kent 1975).

Çavdar ayrıca gevrek ekmek (crisp bread) üretiminde de kulla-
nılmaktadır. Gevrek ekmek daha çok tam çavdar unundan ya-
pılmaktadır.  Bu ekmeğe sert ekmek de denilmektedir. Düz ve 
kuru bir ekmek olup, bu nedenle raf ömrü uzundur. İskandinav 

(Anonymous, 2012a). After corn, oat is the grain with the highest 
fat content. The lipase, lipoxygenase and peroxidase enzymes in 
bran and embryo cause the rancidity to be an important issue. 
Thus stabilization is hard. 

RYE
Actually, rye was first grown in Turkey in the ancient times. Then 
it began to be produced in Central and Eastern Europe. Rye is 
also used as the main raw material of bread in the region be-
tween Germany and France, and in Hungary. And today, the 
countries that produce the highest amount of rye are Russia, Po-
land and Germany. The production in Turkey is much lower than 
these countries. However there is a decrease in the rye produc-
tion even in these countries in the recent years. Since rye causes 
ergotism, it may sometimes cause serious issues. In people and 
animals who consume rye infected with ergot, severe health is-
sues that may even lead to death can be seen. Thus ergot infect-
ed rye must be carefully separated before the milling process.

Rye bread (including Pumpernickel) is consumed widely espe-
cially in some countries of Europe. Even though the taste and 
nutritious value of rye bread are appealing to some, the quality 
of rye bread is lower than wheat bread. While making the rye 
bread, rye flour is generally mixed with wheat flour and used as 
sourdough. The quality of rye flour is poor and has low gluten 
content. When it is mixed with an equal amount of wheat flour, 
a bread in the desired quality can be obtained. Germany is the 
country that produces this kind of bread the most (maslin). 
The shelf life of rye bread is much longer than wheat bread. Am-
ylase enzyme in rye is not sensitive to high temperatures as much 
as the amylase in wheat and thus it can continue its activity. And 
this prevents the leavening of the bread. Waiting for the dough 
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ülkelerinde ve Almanya’da çok yaygındır. Gevrek ekmek, gele-
neksel olarak tam çavdar unu, tuz ve sudan yapılır. Fakat günü-
müzde maya, buğday unu, baharat, susam ve ekşi hamurla da 
yapılmaktadır. Ekmek dışında çavdar, çavdar viskisi, başka bir 
çavdar içkisi olan kvass ve alternatif ilaç olarak satılan çavdar 
ekstraktı üretiminde de kullanılmaktadır.

DARI
Darı insan gıdası olarak çok eski tarihlerden beri yetiştirilmekte-
dir. Doğu Asya’da 10.000 yıldır kültüre alındığı bildirilmiştir. Da-
rıyı en fazla tüketen ülkelerden biri Hindistan’dır. Hindistan’da 
darı hayvan yemi, insan gıdası ve alkol üretiminde kullanmak-
tadır. Darıdan Japonya Osaka’da Awaokoski isimli bir şekerleme 
yapılmaktadır. Ayrıca Nepal ve Hindistan’da Tongba isimli alkol 
içeren bir içkinin üretiminde de kullanılmaktadır.

Awaokoshi
Hindistan’da darı unu, Roti denen düz ve geleneksel ekmek ya-
pımında paçala katılarak kullanılmaktadır. Darı lapası (porridge)  
bazı ülkelerde popüler gıdadır. Bazı Afrika ülkelerinde toplam 
kişi başına tahıl tüketiminin % 35 ile %60’ı darı olarak tüketilmek-
tedir. Darı kuş ve hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır. 

Çölyak hastaları gluten içeren tahıllar yerine darıyı tüketmek-
tedir. Geleneksel olarak darı birası Tayvan gibi bazı ülkelerde 
tüketilmektedir. Afrika’da darıdan “ajono” isimli bira yapılmak-
tadır. Romanya ve Bulgaristan’da ise darı Boza yapımında kul-
lanılmaktadır.Darı B vitamini, kalsiyum, demir, potasyum, mag-
nezyum ve çinko yönünden zengindir. Darı gluten içermez. Bu 
nedenle kabaran ekmek için uygun değildir. Fakat buğday unu 
ile karıştırılarak kabaran ekmek yapılabilir. Tek başına sadece 
düz ekmek (flat bread) yapılır. Darının troid hastaları tarafından 
fazla tüketilmesi önerilmemektedir (Anonim 2012 a).

to get sour causes the amylase enzyme to be 
inactive since amylase is not active in sour and 
acidic medium. Pumpernickel, which is Ger-
man bread, is 100% made of rye. This bread 
made from rye flakes is brown and dense. It is 
baked for long time in low temperature (Kent, 
1975).

Rye is also used in crisp bread production. 
Crisp bread is mainly made from whole rye 
flour.  This bread is also called hard bread. It is 
flat and dry, and thus has a long shelf life. It is 

widely consumed in Scandinavian countries and Germany. Crisp 
bread is traditionally made from whole rye flour, salt and water. 
However today, it is also made from leaven, wheat flour, spices, 
sesame seeds and sour dough. Besides breads, rye is also used in 
the production of rye whisky, kvass which is another type of rye 
drink and rye extract which is sold as an alternative medicine.

MILLET
Millet is grown since ancient times as a food substance. In East 
Asia, it is reported that it is part of the culture for 10,000 years. 
One of the countries that consume millet the most is India. In 
India, millet is used in the production of animal feed, food and 
alcoholic drinks. In Osaka, Japan, a candy called Awaokoshi is 
made from millet. Moreover, it is used in the production of an 
alcoholic beverage called Tongba in Nepal and India.

Awaokoshi
In India, millet flour is also used in flat and traditional bread 
named Roti by being added to a blend. Porridge is a popular 
food in some countries. And in some African countries, 35 to 
60% of the grain consumption is composed of millet. Millet is 
also used as bird and animal feed. Celiac disease patients con-
sume millet instead of grains including gluten. Millet beer is con-
sumed traditionally in some countries like Taiwan. In East Africa, 
a beer named ajono is produced from millet. And in Romania 
and Bulgaria, millet is used in Boza production.

Millet is rich in vitamin B, calcium, iron, potassium, magnesium 
and zinc. It does not contain gluten. Thus not suitable for leav-
ened bread. However leavened bread can be obtained by mix-
ing it with wheat flour. Using millet alone, you can only make flat 
bread. It is not recommended for thyroid patients to consume a 
lot of millet (Anonymous, 2012a).
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Dünyanın en büyük üçüncü pirinç üreticisi ülke konumunda olan Endonezya, buğ-
dayda ithalatçı konumda yer alıyor. Yıllık ortalama 5 milyon tonu bulan buğday 
tüketimini, tamamen ithalatla karşılayan Endonezya, buğday ithalatını genellik un 
olarak gerçekleştiriyor. Buğday unu, Türkiye’nin de ülkeye gerçekleştirdiği ihracat-
ta ön sıralarda yer alıyor. 

Indonesia, the third biggest rice producer of the world, is an importer in terms of 
wheat. Supplying its wheat consumption which reaches to 5 million tons annually 
on average, Indonesia generally imports flour. Wheat flour takes place near the top 
in terms of export including Turkey. 
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Son 10 yıl göz ününe alındığında; yıllık ortalama 5 milyon ton 
buğday tüketimi gerçekleştiren ve bu tüketimin tamamını itha-
latla karşılayan Endonezya’da, değirmencilik sektöründe faaliyet 
gösteren belli başlık 9 un üreticisi firma var. Buğday unu ve de-
ğirmen makineleri ihracatı açısından önemli bir potansiyel sahip. 

ENDONEZYA’DA EKONOMİK YAPI
Bağımsızlığını ancak 1945’te kazanmış olan Endonezya, 1950’li 
ve 1960’larda yaşadığı büyük iktisadi sorunların ardından iktisa-
di hedeflerini 5 yıllık kalkınma planları ile belirlemektedir. Karar-
lı iktisadi idare ülkenin istikrarlı bir büyüme oranı tutturmasını 
sağlamıştır. Bu büyüme oranı 1970-96 döneminde yıllık %6’nın 
üzerinde gerçekleşmiş olup, 1960’larda fakir ülkeler sınıfında 
yer alan Endonezya 1996 yılında gerçekleştirdiği 1.150 $’lık kişi 
başına gelirle orta gelirli ülkeler sınıfına girmiştir. Zengin doğal 
kaynakları, 240 milyon nüfusu ve geride bıraktığımız son 25 yıl-
da gösterdiği büyüme performansı ile Uzak Doğu’nun kaplanları 
arasında sayılan Endonezya, 1997 yılı ortalarında baş gösteren 
Asya Krizi ile mali çevrelerin dikkatlerini üzerinde toplamıştır. Bu-
gün Endonezya ekonomisinin dengeleri oldukça iyi olarak kabul 
görmektedir. Ülkede tarım geleneksel olarak istihdam ve üretim 
açısından baskın aktivite konumunu sürdürmektedir. 

Endonezya’da izlenen maliye ve para politikaları nedeniyle ülke, 
2008 yılı sonundan itibaren ortaya çıkan küresel krizden diğer 
bölge ülkelerine göre daha az etkilenmiştir. Global ekonomik 
kriz sonrası, iç talebi ve büyümeyi artırmak amaçlı mali politika-
lar izlenmeye başlanmıştır. 

Gıda ve petrol ürünleri sübvanse edilmektedir. 2009 yılında 
transfer harcamaları ve memur maaşlarında artırıma gidilmiştir. 
Seçim döneminde de harcamalar artmıştır. 8 Temmuz 2009 ta-
rihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Susilo 
Bambang Yudhoyono’nun bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmiş 
olması nedeniyle, önümüzdeki dönemde de halkın alım gücünü 
artıran gıda ve petrol ürünlerinde sübvansiyona dayalı ekono-
mik politikalara ağırlık verilmesi beklenilmektedir.

TARIM SEKTÖRÜ VE EKONOMİDEKİ YERİ
Tarım, ülkenin en önemli istihdam kaynağıdır. Ülke nüfusunun 
yüzde 53’üne iş olanağı ve önemli ihracat geliri sağlayan ta-
rım sektörü, Endonezya’nın ulusal ekonomik büyümesinde de 
önemli bir rol oynamaktadır. Tarım gelirlerinde çalışanların öde-
meleri, mahsul payı şeklinde olup, bunlar büyük ölçüde iç tü-
ketim içindir. Mahsulün büyük bir bölümü de ülke ekonomi ka-
yıtlarında yer almamaktadır.  Endonezya sanayileştikçe tarımın 
GSYİH içindeki payı da azalmıştır. 1970’li yılların başlarında tarı-
mın GSYİH içindeki payı %40-50 oranlarındayken bu değer 1997 
yılında %14,8 oranına kadar gerilemiştir. 1999 yılında tarım sek-
töründe hissedilmeyen ülke ekonomisindeki daralma nedeniyle 
bu oran yeniden %19,5 oranına yükselmiştir. 2005 yılında ise bu 
oran gerileyerek %14,1 şeklinde gerçekleşmiştir. 2010 yılında bu 
oran %14,8 olmuştur.

Yetiştirilen belli başlı tarım ürünleri pirinç, mısır, tatlı patates, 
soya fasulyesi, yer fıstığı, doğal kauçuk, kahve, kakao, çay, şeker, 
tütün, biber ve baharatlardır. 

Considering the last 10 years, in Indonesia which has an annual 
wheat consumption of 5 million tones on average and supplies 
all its needs via import there are mainly 9 flour producers operat-
ing in milling industry. Milling sector continues to develop and 
grow day by day in the country where wheat flour and milling .

ECONOMICAL STRUCTURE OF INDONESIA
Indonesia that gained independence in 1945 sets its economical 
targets with 5 year progress plans after major economical prob-
lems faced in 1950s and 1960s. Determined economical man-
agement provided it with a consistent growth rate. This growth 
rate was more than 6% in 1970-96 period and Indonesia that 
was among the poor countries in 1960s was ranked among the 
middle income countries in 1996 with its per capita income of 
1,150$. Indonesia which is among the tigers of Far East with its 
rich natural resources, 240 mil. Population and growth perfor-
mance in the last 25 years attracted attentions of financial bod-
ies with Asian Crisis is emerged in the middle of 1997.

Today, the balances of Indonesian economy are accepted as 
highly good. Agriculture remains to be the dominant activity in 
terms of traditional employment and production in the country. 
As a result of the finance and capital policies in Indonesia, the 
country was affected less from the global crisis emerged at the 
end of 2008 than the other countries in the region. 

After the global economic crisis, financial policies to increase 
domestic demand and growth were adopted. Food and petrol 
products are subsidized. In 2009, transfer costs and officer sala-
ries were increased. Expenditures also increased during election 
period. After the presidency elections held on July 8, 2009, as 
Susilo Bambang Yudhoyonu was elected as president on more 
time, economic policies depending on the subsidization of good 
and petrol products which increase the purchasing power of the 
public are expected in the upcoming period.

AGRICULTURE INDUSTRY AND 
ITS PLACE IN THE ECONOMY
Agriculture is the most substantial employment resource of the 
country. Agriculture industry providing employment and signifi-
cant export gain to 53% of the population has an important role 
in the national economic growth of Indonesia. Payments of the 
employees in the agriculture industry depend on crops share 
and these are considerably for domestic consumption.  A big 
portion of the crops are not included in the economical records 
of the country. As Indonesia becomes industrialized, the share 
agriculture in GDP decreases. 

In the beginning of 1970s, while the share of agriculture in GDP 
was 40-50%, this rate decreased by 14, 8% in 1997. In 1999, be-
cause of the constriction in the country economy which was not 
felt in agricultural industry this rate increased by 19, 5% again. In 
2005, this rate decreased by 14, 1%. In 2010, the rate was 14, 8%.

Main agricultural products are rice, corn, sweet potato, soy bean, 
peanut, natural rubber, coffee, cocoa, tea, sugar, tobacco, pep-
per and spices. 
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HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Endonezya’da kullanılan en temel besin kaynağı pirinçtir. Dün-
yanın en büyük üçüncü pirinç üreticisi ülke konumunda olan En-
donezya, kendi kendine yeterliliği 1985 ve 2004 yıllarında sağ-
lamıştır. Aradaki yıllarda ise Endonezya dünyanın en çok pirinç 
ithal eden ülkelerinden birisi olmuştur. Java, Bali ve Madura gibi 
adalar başlıca pirinç üretim merkezleridir. Sanayileşme ve nüfu-
sun yoğunluğu, ekilebilir alanların kaybına yol açmış ve ülkenin 
pirinç üretiminde, 1985 yılından itibaren bir miktar azalma mey-
dana gelmiştir. 

Endonezya 1983-1993 yılları arasında toplam 1 milyon hektar 
ekilebilir pirinç çeltiği kaybetmiştir. Bu eğilimi tersine çevirmek 
için yönetim Riau, Jambi, South Sumatra, Bengkulu ve West Ka-
limantan bölgelerini pirinç ekimine uygun hale getirme çabası 
vermiştir.

2005 yılında yaklaşık 55 milyon ton kabuklu pirinç (34,9 milyon 
ton kabuksuz pirince denk) üretimi gerçekleşmiştir olan Endo-
nezya, 2008/09 sezonunda 38 milyon ton kabuksuz pirinç üre-
timine ulaşmıştır. Ancak sonraki yıllarda yeniden düşüşe geçen 
ve 2011/12 sezonunda 36,5 milyon ton civarında seyreden pirinç 
üretiminin, 2012/13 sezonunda da 36,9 milyon ton civarında 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Aynı süreçte ülkenin pirinç tüketimi genel olarak bir artış eği-
limi göstermiştir. 2001/02 sezonunda 36,3 milyon ton olan En-
donezya pirinç tüketimi, 2009/10 sezonunda 38 milyon tona, 
2010/11 sezonunda 39 milyon tona, 2011/12 sezonunda 39,5 
milyon tona ulaşmıştır. Tüketimin 2012/13 sezonunda da 40 
milyon ton civarına olacağı tahmin ediliyor. Buğday üretiminin 
olmadığı Endonezya’da, tüketim miktarı ortalama 5 milyon ton 
civarındadır. 

GRAINS PRODUCTION AND CONSUMPTION
Main food source of Indonesia is rice. Indonesia, now the third 
biggest rice producer of the world, ensured its self-sufficiency 
in 1985 and 2004. In the intermediate years, Indonesia be-
came the country which imported the highest amount of rice 
in the world. Islands such as Java, Bali and Madura are the 
main rice consumption centers. Industrialization and popula-
tion density caused the loss of cultivatable areas and the rice 
production of the country started to decrease to an extent in 
1985. 

Indonesia lost 1 mil. Hectare rice plant in total between 1983 
and 1993. In order to reverse this trend, the government tried to 
optimize Riau, Jambi, South Sumatra, Bengkulu and West Kalim-
antan regions for rice planting.

In 2005 approximately 55 mil. Tons of paddy (equals to 34, 9 mil. 
tons of husked rice) was produced in Indonesia, in 2008/09 sea-
son the production of husked rice reached to 38 mil tons. How-
ever it is expected that the rice production which decreased in 
the following years and reached to approximately 36, 5 mil. tons 
in 2011/12 period will be approx. 36,9 mil tons in 2012/13 sea-
son. In the same period rice consumption of the country gener-
ally showed an increase. 

Rice consumption of Indonesia, which was 36,3 mil. tons in 
2001/02 season, reacted to 38 mil. tons in 2009/10 season, 39 
mil. tons in 2010/11 season and 39,5 million tons in 2011/12 
season The consumption is expected to reach to 40 mil. tons in 
2012/13 season.

In Indonesia, where wheat production is not performed, con-
sumption is nearly 5 mil. tons on average. In the country where 
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Tüketimi ağırlık olarak buğday unu olarak gerçekleştiren ülkede, 
ithalatla karşılanan buğday tüketimi 2001/02 sezonunda 3,8 mil-
yon ton iken, sonraki yıllarda istikrarlı bir artış seyri göstererek 
2011/12 sezonunda 6,2 milyon tona ulaşmıştır. Buğday tüketimi-
nin 2012/13 sezonunda da 6,4 milyon ton civarında seyredeceği 
tahmin edilmektedir.

Endonezya’da pirinçten sonraki en büyük üretim ve tüketim ora-
nı mısıra aittir. 2001/02 sezonunda 6 milyon ton mısır üretimi 
gerçekleştiren ülke, 2011/12 sezonunda 39,5 milyon tonluk bir 
üretim rakamına ulaşmıştır. 

Ancak tüketim miktarı, son 10 yıllık veriler göz önünde bulun-
durulduğunda genel itibariyle üretim miktarının üzerinde sey-
retmektedir. Endonezya, 2011/12 sezonundaki 8,9 milyon tonluk 
üretime karşılık 10 milyon tonluk mısır tüketimi gerçekleştir-
miştir. 2012/13 sezonunda da mısır üretiminin 8,5 milyon tona 
gerileyeceği, buna karşılık tüketimin 10 milyon tonda kalacağı 
tahmin edilmektedir.

ENDONEZYA’DA DEĞİRMENCİLİK SEKTÖRÜ
Endonezya değirmencilik sektöründe faaliyet gösteren belli baş-
lı 9 firma var. 1998-2009 arasındaki 10 yılda önemli bir büyüme 
sağlayan Endonezya un sanayindeki en büyük firma Bogasari 
Flour Mills. Indofood Sukses Makmurun bir bölümü olan Boga-
sari Flour Mills’in Jakarta ve Surabaya’da 2 fabrikası bulunuyor. 
Bogasari’nin 9.2 milyonluk bir endüstrinin içerisinde yıllık 4 mil-
yon ton civarında bir üretim kapasitesine sahip olduğu tahmin 
ediliyor.

Endonezya Buğday Unu Üreticileri Derneği’nin (Aptindo) verile-
rine göre; Bogasari’nin en yakın rakibi olan Sriboga Raturaya’nın 
yıllık üretim kapasitesi 1,5 bin ton civarında. 

Pazardaki diğer iki önemli un üreticisinden biri olan Eastern Pearl 
Flour Mills’in yıllık üretim kapasitesi 810 bin ton civarında. 500 
aşkın kişinin çalıştığı Eastern Pearl’ü, yıllık 30 bin ton üretim ka-
pasitesiyle Panganmas Inti Persada takip ediyor.

ENDONEZYA’DA DIŞ TİCARET
1998 yılından beri dış ticaret fazlası veren bir ülke olan 
Endonezya’nın ihracatı ve ithalatı yıllar itibarıyla artan bir seyir 
göstermektedir. 2008 yılı başlarında dünya ticaretindeki artış ve 
Rupiah’ın değer kazanması nedeniyle 2008 yılında ithalatında 
önemli ölçüde bir yükseliş olmuştur.

Global kriz nedeniyle 2009 yılı dış ticaretinde ise bir daralma 
meydana gelmiştir. Ülke 2009 yılında da ticaret fazlası vermiş 
olup, toplam ticaret hacmi dünyadaki mevcut durgunluk nede-
niyle 2008 yılına göre %20 oranında daralmıştır. 2010 yılında ise 
Endonezya’nın dış ticaret hacmi, bir önceki yıla göre % 37,5 ora-
nında artarak 293,4 milyar A.B.D Dolarına yükselmiştir.

Endonezya’nın en önemli ihraç pazarı Japonya olup, ihraca-
tın % 15,8’i bu ülkeye yöneliktir. Japonya’dan sonra Çin, ABD, 
Singapur ve G.Kore en fazla ihracat yaptığı diğer ülkelerdir. 
Söz konusu 5 ülkeye yaptığı ihracat, toplam ihracatın yaklaşık 

the consumption is generally based on wheat flour, while wheat 
consumption supplied with import was 3,8 mil. tons in 2001/02 
season,  this rate reached to 6,2 mil. tons in 2011/12 season with 
a rapid increase. Wheat consumption is expected to be nearly 
6,4 mil. tons in 2012/13 season.

Corn has the highest production and consumption rate in Indo-
nesia after rice. In 2001/02 season the corn production of the 
country was 6 mil. tons and this rate reached to 39,5 mil. tons in 
2011/12 season. However consumption rate was generally more 
than production rate considering the data of 10 years. 

In Indonesia, 10 mil. tons of corn was produced in 2011/12 sea-
son against 8.9 mil. tons of production. In 2012/13 season, the 
corn production is expected to decrease to 8.5 million tons while 
consumption will remain at 10 mil. tons. 

MILLING SECTOR IN INDONESIA
There 9 main companies operating in milling sector in Indonesia. 
Between 1998 and 2009 Indonesia recorded a significant growth 
in 10 years and the largest company in flour industry is Bogasari 
Flour Mills. Bogasari Flour Mills, a part of Indofood Sukses Mak-
mur, has 2 factories in Jakarta and Surabaya. It is expected that 
Bogasari has a production capacity of annually 4 mil. tons in an 
industry of 9.2 mil. tons.

In accordance with the data of Indonesian Wheat Flour Produc-
ers’ Organization (Aptiondo), Sriboga Raturaya, the closest com-
petitor of Bogasari, has an annual production capacity of 1.5 mil. 
tons. Annual production capacity of Eastern Pearl Flour Mills, 
one of the two important flour producers in the market, is ap-
proximately 810 mil. tons. 

Eastern Pearl where more than 500 people are working is fol-
lowed by Pangamas Inti Persade with its annual production ca-
pacity of 30 mil. tons.

FOREIGN TRADE IN INDONESIA
Since 1998, Indonesia has been giving foreign trade surplus and 
the export and import of the country has been increasing over 
the years. In the beginning of 2008, the increase in the world 
trade and in the value of Rupiah, there was a significant rise in 
the import rate of 2008. 

Because of the global crisis, a contraction was seen in the for-
eign trade of 2009.  The country gave trade surplus in 2009 and 
the total trade volume contracted by 20% compared to 2008 be-
cause of the current recession in the world. 

In 2010 the foreign trade volume of Indonesia increased by 
37.5% compared to the previous year and reached to 293.4 bil-
lion USD.

The most important export market of Indonesia is Japan and 
15.8% of the export is to this country. Japan is followed by China, 
USA, Singapore and South Korea. The export to these 5 countries 
constitutes nearly 50% of the total export rate.
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%50’sini oluşturmaktadır.2009 yılında Endonezya’nın ithalatın-
da 15,5 milyar A.B.D. Doları ve % 16 ile Singapur ilk sırada yer 
almıştır. İkinci sırada ise 14,0 milyar Dolar ithalat ve % 14,4 ile Çin 
yer almaktadır.  Ülkenin ithalatındaki diğer önemli ülkeler ise sı-
rasıyla Japonya, A.B.D, Malezya, Güney Kore, Tayland, Avustralya 
ve Suudi Arabistan’dır.

ASEAN Ülkelerinin dış ticarette birbirlerine uyguladıkları genel 
preferans sistemi, bu ülkeler arasındaki ticareti arttıran bir unsur-
dur. Endonezya’ya ASEAN ülkelerine 3.Ülkelere göre daha avan-
tajlı gümrük vergisi uygulamaktadır.

In 2009, Singapore was the first country from which Indonesia im-
ported goods, with 15.5 billion USD and 16% share. The second 
country was China with 14.0 million USD and 14.4% import rate. 
Other important countries in terms of the import of the country 
are Japan, USA, Malaysia, South Korea, Thailand, Australia and 
Saudi Arabia, respectively.

General preference system which ASEAN countries apply for each 
other is a factor that increases the trade among these countries. 
Indonesia applies more advantaged customs duty to ASEAN 
countries compared to 3rd countries.
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DIŞ TİCARETTE HUBUBATIN YERİ 
Endonezya, dünyanın önemli buğday ithalatçısı ülkeleri arasında 
yer almaktadır ancak ülke, buğday ithalatını genellikle buğday 
unu olarak yapmaktadır. Ülkenin gerçekleştirdiği ithalatın buğ-
day olarak karşılığı 2001 yılında 3,7 milyon ton iken, bu oran 2006 
yılında 5,6 milyon tona, 2010/11 döneminde ise 6,6 milyon tona 
ulaşmıştır. Endonezya’nın buğday ve un ithalatının 2012/13 sezo-
nunda da 6,6 milyon ton civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

Endonezya, dünyanın en büyük üçüncü pirinç üreticisi olmasına 
rağmen özellikle 2001/02 ve 2010/11 döneminde, önemli oran-
da (yaklaşık 3,5 milyon ton) pirinç ithalatı gerçekleştirmiştir. Ül-
kede pirincin temel besin maddesi olması ve tüketiminin yüksek 
olması nedeniyle üretim iç talebi karşılayacak miktarda değildir. 
Ülke zaman zaman kendine yeterlilik düzeyine ulaşsa da, iç tü-
ketim genellikle pirinç ithalatı desteklenmektedir. Pirinçtekine 
benzer bir durum mısırda da geçerlidir. 

Yılda ortalama 7-8 milyon ton mısır üretimi gerçekleştiren Endo-
nezya, yıllık 1,5 ile 3 milyon ton arasında değişen oranlarda mısır 
ithalatı gerçekleştirmektedir.

ENDONEZYA’YA İHRAÇ POTANSİYELİ OLAN ÜRÜNLER
Endonezya’ya ihraç potansiyeli taşıyan başlıca ürün gurupları 
arasında buğday unu ilk sıralarda gelmektedir. Çünkü ülke un 
ihtiyacını tamamen ithalatla karşılamaktadır. Yeme alışkanlığı 
olarak şehriye (noddle) ön plana çıkmaktadır. Kahvaltıda dahil 
olmak üzere üç öğün şehriye tüketimi mevcuttur. Bu durum da 
un tüketimini artırmaktadır. Şehriye satışları 2010 yılında 18,2 
trilyon Rupiah’a (yaklaşık 2 milyar $) ulaşmıştır. Sıcak su ilavesi 

THE PLACE OF GRAINS IN FOREIGN TRADE 
Indonesia is one of the most significant wheat importer coun-
tries of the world but the wheat import is generally based on 
wheat flour. While the equivalent of the import of the country 
as wheat was 3.7 mil. tons in 2001, this rate reached to 5.6 mil. 
tons in 2006 and to 6.6. mil. tons in 2010/11 season. Wheat and 
flour import of Indonesia in 2012/13 season is expected to be 
6.6 mil. tons. 

Although Indonesia is the third biggest rice producer of the 
world, especially in 2001/02 and 2010/11 periods, a significant 
rate of rice import (approx. 3.5 mil. tons) was made. As the rice is 
the main food in the country and the consumption is high, it is 
not sufficient to cover domestic demand. 

Although the country reaches to self sufficiency level from 
time to time, domestic consumption is generally supported by 
rice import. A similar situation applies to corn. Indonesia where 
7-8 million tons of corn is produced annually imports annually 
1.5 to 3 million tons of corn.

PRODUCTS WITH POTENTIAL OF EXPORT 
TO INDONESIA
Wheat flour is in the first place among the product groups with 
a potential of export to Indonesia. Because the country covers 
its flour need with import. Noodle stands out as eating habit. 
Noodle is consumed at three courses including breakfast. This 
increases the flour consumption. Noodle sales reached to 18.2 
trillion Rupiah (approx. 2 billion USD) in 2010. Noodle type pre-
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ile hazırlanan şehriye tipi en yaygın olarak kullanılan çeşittir. 
Satışların %95’ini bu ürün oluşturmaktadır. Indofood, Sukses 
Makmur Tbk pazarın %74’ünü kontrol etmektedir. 

Tüketicide markaya bağımlılık bulunmaktadır. 2010 yılı satışları 
miktar olarak 1.200.000 ton’dur. Satışların %70’i küçük bakkal-
lar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ekmekçi mamulleri, Endonezya’da özellikle şehirlerde ara 
öğünlerde tüketilen ürünlerdir. Endonezya’da ekmek, pasta 
ve keklerden oluşan ekmekçi mamullerinin toplam satış hac-
mi 2009 yılında 14 trilyon Rupiah’a (yaklaşık 1,5 milyar dolar) 
ulaşmıştır. 2014 yılına kadar bu ürünlerin toplam satış hacminin 
16 trilyon Rupiah’a (1,7 milyar dolar) ulaşması beklenmektedir. 
2004/09 döneminde değer olarak yıllık ortalama %12 büyü-
yen ekmekçi mamulleri satış hacminin, küresel kriz nedeniyle 
tasarruf eğiliminin artması ve hammadde fiyatlarındaki artış 
nedeniyle 2009-2014 döneminde yıllık ortalama %2,8 oranın-
da artması beklenmektedir. Miktar olarak 2009 yılında ekmekçi 
mamulleri tüketimi 841.100 ton’dur.

Beyaz ekmek Endonezya pazarında en çok tüketilen ekmek çe-
şididir. 2009 yılında beyaz ekmeğin ekmek satışı içindeki payı 
%57’dir. 2009 yılında Endonezya 223,2 milyon A.B.D Dolarlık un 
ithalatı gerçekleştirmiş olup, Türkiye %52,2’lik oranla 1. tedarik-
çi ülke konumundadır. Bunu sırasıyla Sri Lanka (%25,3), Belçika 
(%12), Avustralya (%7,7) ve Japonya (%1) izlemektedir. Türkiye 
2009 yılında Endonezya’ya 123,4 milyon A.B.D. Doları, 2010 yı-
lında ise 131,2 milyon Dolar tutarında un ihracatı gerçekleştir-
miştir. 

Batılı tüketim tarzının ülkede yaygın hale gelmeye başlama-
sıyla, makarna tüketiminde bir artış söz konusudur. 2010 yılı 
toplam makarna satışları miktar olarak 4.351 ton, değer olarak 
156 milyar Rupiah seviyesindedir. Makarna, piyasaya yeni giren 
ürün konumundadır. Piyasanın %50’si yerli üretici Indofood, 
Sukses Makmur Tbk tarafından kontrol edilmektedir. 

İthal markalar San Remo Macaroni %5, Nestle Italiana %2,5, Ba-
rilla Holding %2 pazar payına sahiptir. 2015 yılında satışların 
5.800 tona ulaşması beklenilmektedir. İthal ürünler yerli ürün-
lere göre daha pahalıdır.

Ülkede kuru makarna tüketime konu olan tek ürün konumun-
dadır. Makarna tüketimi çoğunlukla şehirli halk tarafından 
yapılmaktadır. Burgu gibi kısa kesilmiş makarnalar en çok tü-
ketilen çeşittir. İkinci olarak spagetti türü makarnalar tercih 
edilmektedir. Endonezya’nın gelişen perakende piyasası, ma-
karnanın da içinde bulunduğu paketlenmiş gıda sektörünün 
hızla gelişmesine neden olmuştur.

2009 yılında Endonezya 9,0 milyon Dolar makarna ithalatı ger-
çekleştirmiştir. Çin (%48,9) ile ilk tedarikçidir. Diğer tedarikçiler 
ise sırasıyla, Güney Kore (%11,3), Avustralya (10,9), İtalya (%7,5) 
ve Malezya (%4,4)’dür. 2009 yılında Türkiye’den Endonezya’ya 
136,9 bin, 2010 yılında ise 172,0 bin Dolar tutarında makarna ih-
racatı gerçekleştirilmiş olup, uzun vadede ülkemizin bu üründeki 

pared with boiled water is most common one. 95% of the sales 
are for this type.

Indofood, Sukses Makmur Tbk controls 74% of the market. 
The consumers are committed to the brand. 2010 sales were 
1,200.000 tons. 70% of the sales were performed by little shops.

Bakery products are especially consumed as snacks in cities of 
Indonesia. Total sales volume of the bakery products compris-
ing of bread, cookies and cakes in Indonesia reached to 14 tril-
lion Rupiah (approx. 1.5 billion USD) in 2009. Until 2014, total 
sales volume of these products is expected to reach 16 trillion 
Rupiah (1.7 billion USD). The sales volume of the bakery prod-
ucts, which increased by 12% on average annually in 2004/09 
period, is expected to increase in terms of saving because of 
the global crisis and increase annually by 2.8% on average in 
2009-2014 period because of the increase in the raw material 
prices. In 2009, consumption of bakery products was 841,100 
tons.

White bread is the most consumed type in Indonesian market. 
In 2009 the share of white bread in the sales of bread was 57%.
In 2009 Indonesia imported flour of 223.2 million USD and Tur-
key is the 1st supplier with a rate of 52.2%. It is followed by Sri 
Lanka (25.3%), Belgium (12%), Australia (7.7%) and Japan (1%), 
respectively. Turkey exported flour of 123.4 million USD in 2009 
and 131.2 million USD in 2010 to Indonesia. 

As the western consumption style spreads in the country, there 
is an increase in the pasta consumption. In 2010 total pasta 
sales were 4,351 tons and 156 billion Rupiah. Pasta newly en-
ters into the market. 50% of the market is controlled by the 
domestic producer Sukses Makmur Tbk. 

Import brands San Reno Macaroni has a market share of 5%, 
Nestle Italiana 2.5% and Barilla Holding 2%. In 2015 sales are 
expected to 5,800 tons. Imported products are more expensive 
than the domestic ones.

Dry pasta is the only consumed product in the country. Pasta 
consumption is generally based on urban public. Short pasta 
types like spiral pasta are the most consumed types. Secondly, 
spaghetti type pasta is preferred. 

Short cut pastas such as fusilli are among the most consumed va-
rieties. And these are followed by spaghetti style pasta.

Developing retailing market of Indonesia contributed to the fast 
growing of packaged food sector including pasta. 

In 2009 Indonesia imported 9.0 million USD pasta. China (48.9%) 
is the first supplier. Other suppliers are South Korea (11.3%), Aus-
tralia (10.9%), Italy (7.5%) and Malaysia (4.4%), respectively. In 
2009 export from Turkey to Indonesia was 136.9 thousand and 
172.0 tons USD in 2010 and it is expected that the export of this 
product in our country can be increased. In the pasta import of 
Indonesia, Turkey is in 11th place..In addition to the agricultural 



103



104

ihracatının artırılmasının mümkün olabileceği düşünülmektedir. 
Endonezya’nın makarna ithalatında Türkiye 11. tedarikçidir. Tarım 
ürünlerinin yanı sıra sanayi ürünleri olarak değirmen makineleri, 
gıda işleme, paketleme makine ve ekipmanları gibi ürünler açısın-
dan da Endonezya potansiyel bir pazardır.

DIŞ TİCARETLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN 
BİRKAÇ NOKTA
•   Dünya Ticaret Örgütü’ne 1995 yılında üye olan Endonezya, itha-
latta ASEAN ülkeleri ve ASEAN ülkeleri dışı ülkeler için ayrı gümrük 
tarife oranları uygulamaktadır. Endonezya’nın ortalama tarife bağ-
lama oranı 2008 yılında %37’dir. Buna karşın uygulamada vergiler 
ortalama %7-8 civarındadır.

•   Mart 2002’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Özel İthalatçı Kimlik 
Kod Numarası (NPIK) üzerine bir karar yayınlamıştır. Bu karar itha-
latçıların bazı ürünlerde mallarını limandan çekebilmeleri için özel 
bir ithalatçı kimlik kartı almalarını zorunlu kılmaktadır. Mısır ve pi-
rinç bu ürünler arasındadır.

•   Suharto döneminde buğday ve pirinç gibi bazı gıda ürünleri, 
sadece devlet kuruluşu olan Milli Lojistik Ajansı (BULOG) tarafın-
dan ithal edilmekteydi. Bulog’un bu yetkileri azaltılarak bazı özel 
firmalara da ithalat izni verilmeye başlanmıştır.

•   Pirinç ithalatı Şubat 2004 tarihinden itibaren yasaklanmıştır. O 
tarihten bu yana yalnızca iki kere Bulog’a ithalat izni verilmiştir. 
Endonezyalı ithalatçılar gıda ürünlerinde ürünün helal olmasına 
dikkat etmektedir ve bazı ürünlerde helal sertifikası istemektedir.

• Endonezya’ya ithal edilecek gıda ürünlerinin Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı Ulusal İlaç ve Gıda Kontrol Kurumu’na tescil edilmesi gerek-
mektedir. Bu kurumdan alınacak olan “Gıda Tescil Belgesi” ürünle-
rin Endonezya’ya girmesini sağlamaktadır. 

•    Tahıl ürünleri ithalatında da “Gıda Işınlama Sertifikası” alınması 
gerekmektedir. Bunun yanında buğday ununun Endonezya stan-
dartlarına uygunluğunun kanıtlanması için bir sertifikasyon süreci 
vardır. Bu sürecin sonunda “Buğday Unu Uyum Sertifikası” alınarak 
ithalat yapılabilir.

•  Endonezya’ya ithal edilecek tüm tüketim mallarının etiketinin 
Endonezya dilinde yapılması şarttır. Etikette diğer diller de kul-
lanılabilir fakat etiketin asıl parçasının Endonezya dilinde olması 
gerekmektedir.

TÜRKİYE VE ENDONEZYA ARASINDAKİ DIŞ TİCARET
Endonezya, Türkiye’nin de üyesi olduğu D-8 ülkeleri içindedir. 
D-8’in diğer üyeleri Bangladeş, İran, Malezya, Pakistan, Nijerya ve 
Mısır’dır. Bu organizasyon, üyelerinin sosyal ve ekonomik ilişkile-
rinin zenginleştirilmesine yeni bir boyut katmaktadır. D-8’in ama-
cı, üye ülkeler arasındaki ticareti ve işbirliğini artırmaktır.Türkiye 
ile Endonezya arasındaki dış ticaret hacmi özellikle son yıllarda 
önemli oranda artış göstermiştir. 

Çoğu Uzakdoğu ülkesiyle olduğu gibi Endonezya ile olan tica-
retimizde de ticaret dengesi aleyhimize seyretmektedir. Asya 

products, milling machines, food processing, packaging, machin-
ery and equipment have also a potential in Indonesia.

A FEW POINTS CONCERNING FOREIGN TRADE
•  Indonesia became a member of World Trade Organization in 
1995 and it applies different custom duties for ASEAN countries 
and other countries. Average duty rate of Indonesia was 37% in 
2008. However, in practice taxes are nearly 7-8%.

•  In March 2002, the Ministry of Industry and Trade has released 
a special declaration on Special Importer ID Number (NPIK). This 
declaration forces importers to use a special importer ID to clear 
some of their goods. Corn and rice are included in these products.

.  During Suharto period, some food products such as wheat and 
rice were imported only by National Logistics Agency (BULOG), a 
governmental organization. These authorities of Bulog have been 
reduced and some private companies are allowed to import.

•  Rice import has been forbidden since February 2004. Since then, 
Bulog has been only twice allowed to import. Indonesian import-
ers pay attention that good products are in helal food class and 
require helal certificate for certain products.

•  The goods to be imported to Indonesia should be registered 
by National Medicine and Food Control Institution of Ministry of 
Health. “Food Registration Certificate” to be taken from this insti-
tution ensures the entrance of products into Indonesia. 

•  For the import of agricultural products, “Food Irradiation Cer-
tificate” is required. In addition, there is a certification process to 
prove the compliance of wheat flour to Indonesia standards. At 
the end of this process, “Wheat Flour Compliance Certificate” is 
taken to perform importing operations.

•  The label of all consumption goods to be imported to Indone-
sia should be in Indonesia language. Other languages can also be 
used for labels but the main part of the label should be in Indo-
nesia language.

FOREIGN TRADE BETWEEN TURKEY AND INDONESIA
Indonesia is included in D-8 countries like Turkey. Other coun-
tries of D-8 are Bangladesh, Iran, Malaysia, Pakistan, Nigeria and 
Egypt. This organization adds a new dimension to prosper the so-
cial and economic relations of the members. The aim of D-8 is to 
improve the trade and coordination between the member coun-
tries. Foreign trade volume between Turkey and Indonesia has 
increased dramatically in recent years. Like with many Far East 
countries, trade balance in our trade relation between Indone-
sia is disadvantageous to us.  

After 1997 when Asia crisis was experienced, in spite of a pos-
sibility of nearly half decrease in our export, the rate increased. 
Trade volume between two countries reached to peak point 
with 1.7 billion USD in 2008. In 2008, because of the high in-
crease in our export, our foreign trade deficit reached to 1.1 
billion USD by decreasing to an extent compared to 2007. 
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krizinin yaşandığı 1997 yılından sonra ihracatımızda yarıya 
yakın bir düşme olmasına rağmen ithalatımızda artış meyda-
na gelmiştir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2008 yılında 1,7 
milyar Dolar ile en üst noktaya ulaşmıştır. 2008 yılında ihraca-
tımızdaki yüksek orandaki artış nedeniyle dış ticaret açığımız 
2007 yılına göre bir miktar azalarak 1,1 milyar Dolar seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 

2009 yılında ise küresel kriz nedeniyle hem ihracatımızda hem 
de ithalatımızda azalma meydana gelmiştir. İthalatımızda daha 
büyük oranda bir gerileme meydana geldiği için Endonezya ile 
olan ticaret açığımız 766 milyon Dolar seviyesine gerilerken 
toplam ticaret hacmimiz yaklaşık 1,3 milyar Dolara gerilemiştir.

2007 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre %104 oranında 
artarak 173,7 milyon Dolara yükselmiştir. Aynı dönemde, itha-
latımız ise % 32 oranında artarak 1,3 milyar Dolara ulaşmıştır. 
Söz konusu artış 2008 yılında da devam etmiş, ihracatımız 2007 
yılına göre %63,7 oranında artarak 284,4 milyon ABD Dolarına, 
ithalat ise %3,5 oranında artarak 1,4 milyar Dolara yükselmiştir. 
Dünyadaki global kriz nedeniyle 2008’in son çeyreğinde karşı-
lıklı ticaretimizdeki artış sınırlı olmuştur. 

2009 yılında ise ihracatımız 250,6 milyon Dolar seviyesindedir. 
Geçen yıla göre %11 oranında düşüş göstermiştir. 2009 yılı it-
halatımız ise 1.016 milyon Dolar olup, geçen senenin aynı dö-
nemine göre % 28 oranında azalmıştır. 

2010 yılında ise ihracatımız bir önceki yıla göre aynı kalarak 
250,7 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı ithalatımız 
ise 1,4 milyar Dolar olup, geçen senenin aynı dönemine göre % 
45,3 oranında artmıştır.

Türkiye’nin Endonezya’ya ihraç ettiği başlıca ürünler (Milyon 
Dolar) listesinde, buğday unu (GTİP 1101: Buğday Unu/Mahlut 
Unu) ilk sırada yer almaktadır. 2010 yılında ihraç edilen ürünle-
re bakıldığında, buğday ununun 131,2 milyon Dolar ile ihracat 
içerisinde %52 oranında pay aldığı görülmektedir. 

DTM’nin verilerine göre de Türkiye, Endonezya’ya 2008 yılında 
118,2 milyon dolar, 2009 yılında 123,4 milyon dolar, 2010 yılın-
da ise 131,2 milyon dolar civarında buğday unu ihraç etmiştir. 
Türkiye’nin Endonezya’ya gerçekleştirdiği buğday unu ihracatı, 
son beş yılda hızla ihracat artışı göstererek 116,7 milyon A.B.D. 
Dolara kadar yükselmiştir. 

Türkiye’nin gerçekleştirdiği değirmen teknolojileri (GTİP 
8437:Tohumları Temizleme, Ayırma, Öğütme, İşleme Makine ve 
Cihazları) ihracatı ise 2008 yılında 0,2 milyon dolar, 2009 yılın-
da 2,1 milyon dolar, 2010 yılında da 0,5 milyon dolar civarında 
seyretmektedir.
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Due to the high increase in our export volume in 2009, our 
foreign trade deficit decreased slightly compared to 2008 and 
became 1.1 billion USD.

In 2009, because of the global crisis, both of our export and im-
port decreased. As a result of the higher recession in our import 
rate, while the trade deficit with Indonesia recessed to 766 mil. 
USD, our total trade volume decreased to nearly 1.3 billion USD.

In 2007, our export rate increased by 104% and reached to 
173.7 million USD, compared to the previous year. In the same 
period, our import rate increased by 32% and reached to 1.3 
billion USD. This increase continued in 2008 and our export in-
creased by 63.7% and reached to 284.4 mil. USD compared to 
2007 and the import rate increased by 3.5% and reached to 1.4 
billion USD. Due to the global crisis in the world, mutual trade 
activities were restricted in the last quarter of 2008. 

In 2009 our export rate was nearly 250.6 mil. USD. Compared 
to the previous year, it decreased by 11%. Our 2009 import was 
1,016 million USD and decreased by 28% when compared to 
the same period of the previous year. 

In 2010, the export rate remained the same compared to the 
previous year and it was 250.7 million USD. Our 2010 import 
was 1,4 million USD and decreased by 45.3% when compared 
to the same period of the previous year.

In the list of main products exported by Turkey to Indonesia (Mil-
lion Dollar), wheat flour (GTIP 1101: is ranked in the first place. 
Considering the exported goods in 2010, it is seen that wheat 
flour had a share of 52% in the export rate with 131.2 mil. USD.  
According to the data of DTM, Turkey exported 118.2 mil. USD 
of wheat flour to Indonesia in 2008, 123.4 mil. USD in 2009 and 
nearly 131.2 million USD in 2010. Wheat flour export of Turkey 
to Indonesia reached up to 116.7 mil. USD with a rapid increase 
in the last five years. 

Export of milling technologies developed by Turkey (GTIP 
8437: Seed Cleaning, Separating, Milling, Processing Machines 
and Devices) was 0.2 mil. USD in 2008, 2.1 mil. USD in 2009 and 
0.5 mil. USD in 2010.
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