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Hububat üretiminin 2013/14 sezonunda artış An increase in grain production is expected withgöstermesi bekleniyor
in the period of 2013/14
Dünya hububat üretiminde, 2012/13 sezonunu rakamları
hemen hemen netleşti. Haziran ayı itibariyle kapanan sezonda, toplam tahıl üretiminin 1.786 milyon ton olduğu
tahmin ediliyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte yeni sezon için beklentiler de açıklanmaya başladı. Uluslararası
Tahıl Konseyi (IGC), 31 Mayıs tarihli son raporunda;
2013/14 sezonunda toplam tahıl üretiminin, 2012/13 sezonuna kıyasla 130 milyon ton artacağını öngördü. IGC’ye
göre; 2011/12 sezonunda 1.851 milyon ton olan dünya
tahıl üretimi, 2012/13 sezonunda 1.786 milyon tona geriledi ancak 2013/14 sezonunda yeniden yükselerek 1.916
milyon tona ulaşacak.
Toplam hububat üretiminde, 2012/13 sezonuna kıyasla
en büyük artışın, 89 milyon tonla mısırda gerçekleşeceği
öngörülüyor. IGC raporuna göre; 2011/12 sezonunda
dünya mısır üretiminin, bir önceki sezona kıyasla 20 milyon ton düşüş göstererek 856 milyon tona gerilediği
tahmin ediliyor. Mısır üretiminin 2013/14 sezonunda ise
yeniden yükseleceği ve 945 milyon ton seviyesine ulaşacağı
öngörülüyor.
Buğday, mısırın ardından dünya genelinde en çok üretim
artışının gerçekleşeceği ikinci ürün olarak öngörülüyor.
2011/12 sezonunda 696 milyon ton olan dünya buğday
üretiminin, 2012/13 sezonunda 41 milyon tonluk düşüşle
655 milyon tona gerilediğini tahmin eden IGC, dünya
buğday üretiminin 2013/14 sezonunda yeniden artışa
geçeceğini öngörüyor. IGC raporunda 27 milyon ton olarak
öngörülen buğdaydaki üretim artışı, bu artış miktarıyla son
yıllarda üretimin en yüksek olduğu 2011/12 seviyelerinin
gerisinde kalıyor.
Pirinçte ise artış çok daha kısıtlı. 2013/14 sezonunda dünya
pirinç üretiminde 4 milyon tonluk bir artış öngören IGC,
2011/12 sezonunda 449 milyon ton olan dünya pirinç üretiminin 2012/13 sezonunda da 17 milyon tonluk artışla 466
milyon tona ulaştığını tahmin ediyor.
2013/14 sezonundaki dünya toplam hububat üretimindeki
artış öngörüsünde, ABD’deki artış beklentisi önemli oranda
rol oynuyor. Zira 2012/13 sezonunda, bir önceki sezona
kıyasla üretimin önemli oranda düştüğü ABD’de, toplam
hububat üretiminde beklenen artış miktarı, yaklaşık 80
milyon ton civarında (toplam üretim beklentisi 427 milyon
ton). ABD’den sonraki en büyük üretim artışının 18 milyon
tonla (toplam üretim beklentisi 85 milyon ton) Rusya’da
gerçekleşmesi bekleniyor.

Worldwide grain production figures for the period of
2012/13 are clarified. Total grain production is expected
as 1.786 million tons at the end of the period closed as of
June. Together with the completion of the period, expectations for the next period are explained. In accordance with
May 31 dated final report of International Grain Council
(IGC), total grain production is expected as to increase by
130 million tons in 2013/14 when compared to the figure of
2012/13 period. According to IGC, world grain production
representing a figure of 1.851 million tons in 2011/12 declined to 1.786 million tons within the period of 2012/13,
but the production figure shall achieve an increase to a level
of 1.916 million tons during the period of 2013/14.
It is expected that the highest increase shall be realized
in corn production with a level of 89 million tons in comparison with the figure of 2012/13. According to IGC report,
worldwide corn production decreased by 20 million tons
and declined to a level of 856 million tons during the period
of 2011/12. It is expected that corn production shall present an increasing trend during the period of 2013/14 and
achieve a level of 945 million tons.
Following corn, wheat is anticipated as the second product
having the highest production rate in the world. According to
IGC, world wheat production completing the period of 2011/12
with a level of 696 million tons is expected as to decline by 41
million tons to a level of 655 million tons during the period of
2012/13, but it is anticipated that worldwide wheat production shall achieve an increasing trend within 2013/14 period.
Estimated as 27 million tons in the scope of IGC report, production increase in wheat remains behind the level of 2011/12
period during which highest score is achieved in recent years.
Increase in rice production is limited. IGC, which foresees an increase of 4 million tons in world rice production in 2013/14 period, estimates that there shall be an increase of 17 million tons
in 2012/13 period in the world rice production that was 449
million tons in 2011/12 period and reach to 466 million tons.
Expectations related with the production increase in USA play
significant role in the increase of total world grain production
within the period of 2013/14. In fact, expected increase is approximately 80 million tons in total grain production of USA
during the period of 2012/13, where production figures declined with respect to the previous period (total production estimation is 427 million tons). It is expected that second highest
production figure shall be achieved by Russia with 18 million
tons (total production estimation is 85 million tons).
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Dünyanın önde gelen buğday tedarikçisi ABD, Oregon’da tespit edilen genetiği değiştirilmiş
buğday yüzünden zor günler yaşıyor. Ülke, küresel alıcılarına güvence sağlama çabası içinde.
USA, the major wheat supplier in the world, falls on hard times due to genetically modified
wheat identified in Oregon. The country races to reassure global buyers.
Büyük küresel ithalatçılar, Oregon’da ilk kez onaylanmamış bir Major global buyers highlighted alarm over USA wheat
genetiği değiştirilmiş tahıl türünün keşfedilmesinin ardından sources after first-ever discovery of an unapproved strain of
ABD buğday kaynakları üzerindeki risklere dikkat çektiler. Ja- genetically modified grain in Oregon.
ponya, ABD’den batı beyaz buğdayı satın almak için verdiği
Japan cancelled a tender offer to buy U.S. western white
ihale teklifini iptal etti.
wheat and the European Union said it would test incomAvrupa Birliği de gelecek olan ABD teslimatlarını test ede- ing U.S. shipments and block any containing genetically
ceklerini ve genetik olarak değiştirilmiş buğday içeren ürün- modified wheat. U.S. wheat merchants did not report any
leri bloke edeceklerini açıkladı. ABD’nin buğday tacirleri, 30 cancellations of purchases on May 30, but some analysts
Mayıs’ta yaptıkları açıklamalarda alımlarda herhangi bir iptalin feared a potentially damaging blow to the $8 billion export
olmadığını dile getirdiler ancak bazı analistler, 8 milyar dolarlık business. “Unless there’s a quick resolution, this is not going
ihracata zarar verebilecek olası bir darbeden korktuklarını ifa- to be good for the export market,” said Art Liming, grain
futures specialist with Citigroup.
de ediyorlar.
Citigroup tahıl vadeli işlemler uzmanı olan Art Liming, “Hızlı
bir şekilde bir karar verilmezse ihracat pazarı zarar görecektir.”
diyor. ABD Tarım Bakanlığı, 9 araştırmacının Oregon çevresinde ve genetiği değiştirilmiş buğdayın tespit edildiği batı kıyısı
eyaletinde delil topladığını açıkladı.

The U.S. Department of Agriculture said nine investigators
were collecting evidence in and around Oregon, the west
coast state where the genetically modified, or GM, wheat was
found growing. A USDA spokesman said the investigators are
taking witness statements, records and samples.

Amerika Tarım Bakanlığı sözcüsü, araştırmacıların tanık ifadelerini, kayıtları ve numune örnekleri aldığını dile getirdi ve
şunları ekledi: “Daha hızlı çalışabilmek ve neyle mücadele ettiğimizi, bunun nasıl meydana geldiğini ve nerelere ulaşmış
olabileceğini tespit etmek ve daha çok yeri dikkatlice ele alabilmek amacıyla bu ay içinde araştırmacıların sayısını arttırdık.”
Bakanlık ayrıca Oregon’daki GD buğdayının insan sağlığı açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığını ve tahılın ticari tedarik zincirine girmiş olduğuna dair herhangi bir kanıtın mevcut olmadığını da dile getirdi.

“We have increased the number of investigators throughout this month to work quickly and carefully to cover as
much ground each day to determine what we are dealing
with, how it got there, and where it might have gone,” he
said.
The USDA said the GM wheat found in Oregon posed no
threat to human health, and also said there was no evidence that the grain had entered the commercial supply
chain.
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Avrupa Konseyi, AB üyesi ülkelerden ABD buğdayını Monsanto GDO türleri açısından gözden
geçirmelerini tavsiye etti.
The European Council asked EU member states to check USA wheat against Monsanto GMO
strains.
Mayıs ayı sonunda bir çağrıda bulunan Avrupa Konseyi, AB’ye
üye devletlerden, ABD’den ithal ettikleri buğdayları kontrol
etmelerini istedi. Konsey, bu buğdayların ABD’nin tarım kimyasalları devi Monsanto tarafından, genetiği değiştirilmiş bir
türle kirletilmiş olma ihtimalini gözden geçiriyor.

The European Council asked European Union (EU) member
states to check imports of wheat from United States at the end
of May. The Council reviews whether imported wheat may be
contaminated with genetically modified strain of US agrochemicals giant Monsanto.

Avrupa Birliği’nin yönetici kolu pozisyonundaki Komisyon,
açıklamasında, 27 üye devleti problem hakkında bilgilendirerek yumuşak beyaz buğdayları test etmelerini tavsiye etti
ve pozitif onaylı sonuç olması halinde sevkiyatın piyasaya
sürülmeyeceğini belirtti.

The Commission, the European Union’s executive arm, said it
had informed the 27 member states of the problem, “recommending (they) test the consignment of soft white wheat” in
question. “In case of a positive confirmed result, the consignment shall not be placed on the market,” it said in a statement.

Yumuşak beyaz buğday, ABD’nin yıllık olarak AB ülkeleri,
çoğunlukla da İspanya tarafından ithal edilen buğdayının
yüzde 80’ini teşkil ediyor. Komisyon, şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde veya başka bir yerde, ticari üretimde veya
satış için onaylanmış GD buğday türlerinin olmadığını da
kaydetti.

Soft white wheat accounts for about 80 percent of US wheat
imported annually by the EU, with most of it going to Spain.
The Commission noted that there “are no GM wheat varieties
approved for sale or in commercial production in the United
States or elsewhere at this time.”

ABD Tarım Bakanlığı ve Monsanto ile iletişim halinde olduklarını dile getiren Komisyon, Avrupalı tüketicileri koruyabilmek ve söz konusu GD olaylarına yönelik AB’de sıfır
toleransın uygulandığından emin olmak adına Oregon’daki
bu yetkisiz GD buğdayın varlığını dikkatlice takip ettiğini
açıkladı. AB, blokta sadece iki GD ürününün yetiştirilmesine
izin vermektedir: Monsanto’nun MON 810 darısı ve Almanya’daki büyük şirket BASF’nin Amflora patatesi.

It had contacted the US Department of Agriculture to ask to
be kept informed and had also got in touch with Monsanto,
it said. “The Commission is following carefully the presence of
this non-authorised GM wheat in Oregon in order to ensure
that European consumers are protected and to make sure that
the EU zero tolerance for such GM events is implemented.” The
EU currently allows only two GM products to be grown in the
bloc: Monsanto’s MON 810 maize and German conglomerate
BASF’s Amflora potato.
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Malezya firması PPB Group Bhd, un değirmenciliğine yönelik yoğun bir yatırım planlıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Datuk Oh Siew Nam, yatırım harcamaları için 307 milyon Ringgit
(yaklaşık 100 milyon ABD Doları) bütçe ayırdıklarını açıkladı.
The Malaysia based PPB Group Bhd plans intense investment to the flour milling business. The
Chairman of the board Datuk Oh Siew Nam said RM307mil was allocated (approximately USD100
million) for investment expenditures.
Malezyalı PPB Group Bhd, un değirmenciliğine yoğun bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Grubun bunun için ayırdığı bütçe
ise 307 milyon Ringgit yani yaklaşık 100 milyon ABD Doları.
Hububat ticareti, un ve yem değirmenciliği segmentinden
elde edilen gelirin geçen yıl arttığını söyleyen Yönetim Kurulu
Başkanı Datuk Oh Siew Nam, “Bu yıl 307 milyon Ringgit yatırım yapmayı planlıyoruz ve bunun 185 milyonu Çin’de dokuz
adet un değirmeninin kurulumu için kullanılacaktır. Ayrıca,
Hanoi’deki un değirmenlerinin düzenlenmesi için 73 milyon
Ringgit harcama yapılacak.” dedi.
Siew Nam, sermaye masrafının büyük kısmının; üretimin arttırılması ve özellikle de Çin, Vietnam ve Endonezya’daki mevcut tesislerin genişletilmesi amacıyla hububat ticareti, un ve
yem değirmenciliği birimi tarafından kullanılacağını söyledi.
Asya’daki yatırım hedefinin ağırlıklı olarak şirketlerini büyütebilecekleri yoğun nüfusa sahip ülkeler olduğunu ifade eden
Nam, grup şirketlerinin bu yıl iyi bir performans sergileyeceğini de belirtti.

Malaysia based PPB Group Bhd plans to invest heavily in
flour milling segment. The budget allocated by the group
for this purpose is RM307mil being equal to USD 100 million approximately.
Chairman Datuk Oh Siew Nam said group revenue increased
last year due to higher income generated from grains trading,
flour and feed milling segment. “We will invest RM307mil this
year and of this amount, about RM185mil will be used to establish nine flour mills in China. We will also invest RM73mil to
set up flour mills in Hanoi,” he told.
Siew Nam said that a major chunk of the capex would be used
by the unit, which was involved in grains trading, flour and
feed milling business, to improve production and expand current facilities, particularly in China, Vietnam and Indonesia.

“Our investment target is in Asia’s densely-populated countries where we can expand our business,” he said. Nam said
the group’s business divisions are expected to perform well
Grubun geliri, 31 Aralık 2012’de sonlanan mali yılda, özellikle this year. For financial year ended Dec 31, 2012, group revhububat ticareti, un ve yem değirmenciliği segmenti sayesin- enue rose by 11 per cent to RM3.02bil mainly due to higher
de yüzde 11 oranında artarak 3.02 milyar Ringgit seviyelerine revenue generated from grains trading, flour and feed milling segment.
ulaştı (1 Malezya Ringgit’i yaklaşık 0,3240 Amerikan Doları).

22

23

Cargill’İn İsvİçre’dekİ
un şİrketİ satışa çıktı
Cargill to sell ıts flour business ın
swıtzerland

İsviçre merkezli bir un öğütme şirketi olan Groupe Minoteries S.A., Cargill’in İsviçre’deki hayvan besleme şirketi olan Provimi Kliba S.A.’nın bünyesinde bulunan Penthalaz un şirketinin
alımına yönelik bir anlaşma gerçekleştirdi.
Groupe Minoteries S.A., a Swiss-based flour milling company, has agreed to acquire the Penthalaz
flour company of Provimi Kliba S.A., the animal nutrition company in Switzerland.
İsviçre merkezli un öğütme şirketi Groupe Minoteries S.A.,
Provimi Kliba S.A.’nın İsviçreli un şirketi Penthalaz’ın alımına
yönelik bir anlaşma gerçekleştirdi. Provimi Kliba, Cargill’in
İsviçre’deki hayvan besleme şirketi.

Groupe Minoteries S.A., a Swiss-based flour milling company,
has agreed to acquire the Penthalaz, Switzerland-based flour
business of Provimi Kliba S.A. Provimi Kliba is Cargill’s animal
nutrition business in Switzerland.

Financial terms of the transaction, which is expected to close
in early August, were not disclosed. In accordance with the
news of Baking Business, The acquisition includes the land,
buildings, and machinery involved in the flour milling, grain
origination and feed production facilities located at sites in
Penthalaz and Orbe, Switzerland. With the acquisition, a new
company will be established under the name Grands Moulins
de Cossonay Sarl à Penthalaz. Forty-one of Cargill’s employees
Provimi Kliba ve Protector S.A. idari yöneticisi Richard Sinc- will be transferred to the new company.
lair, satışla ilgili şunları söyledi: “Penthalaz’daki un satışlarımız, Kaiseraugst ve Lucens yem tesislerine yatırım yapma “The sale of our flour business in Penthalaz and decision to inkararımız, büyüme amaçlı İsviçre’deki hayvan besleme işin- vest in the Kaiseraugst and Lucens feed facilities is part of our
deki pozisyonumuza yönelik toplam stratejimizin bir parça- overall strategy to position our animal nutrition business in
sıdır. Bu satış, başlıca iş kolumuz olmayan un ticaretinden Switzerland for growth,” said Richard Sinclair, managing director
çıkmamıza ve müşterilerimizle birlikte çalışanlarımıza daha for Provimi Kliba and Protector S.A. “This sale allows us to exit
fazla değer sağlayabilmek amacıyla hayvan besleme işimiz- our non-core flour business and more effectively capitalize on
de daha fazla büyüme fırsatlarına daha etkin bir şekilde ya- growth opportunities within our animal nutrition business to
bring more value to our customers and our employees.”
tırım yapmamıza olanak sağlayacaktır.”
Ağustos ayının başlarında kapanması öngörülen satış işlemine ilişkin mali veriler ise açıklanmadı. Baking Bussiness’in
haberine göre; satın alma, Penthalaz ve Orbe’nin İsviçre’deki
un öğütme, tahıl ve yem üretim tesislerindeki makineleri,
binaları ve arazileri içeriyor. Alımla birlikte Grands Moulins
de Cossonay Sarl à Penthalaz adı altında yeni bir şirket kurulacak ve Cargill’in 41 çalışanı, yeni şirkete transfer edilecek.
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Değirmencilik sektörünün önde gelen makine üreticilerinden Uğur Makine, Türkiye’de mega
bir üretim tesisini değirmencilik sektörüne kazandırmak için gün sayıyor.
Uğur Makine, one of the leading machinery manufacturers in milling sector, counts the days to
bring mega production facility to the milling sector in Turkey.
Uğur Makine dünyanın en büyük değirmencilik merkezini
Çorum’a kazandırmak için gün sayıyor. Haziran ayında inşaatına başlanacak olan tesisin 3 aşamalı olarak 2016 yılında
bitirilmesi planlanıyor.

Uğur Makine counts the days to bring the largest milling
center in the world to Çorum. It is planned that facilities whose
construction is to be initiated in June shall be completed in
2016 in three stages.

24.000 metrekarelik üretim binası ve 4.000 metrekarelik yönetim & koordinasyon merkezinin tesisin ilk aşaması olarak
2014 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor. Ar-Ge ve sosyal
tesislerle birlikte tesisin ilk aşamasının Haziran 2014’te açılmasının akabinde, ikinci 24.000 metrekarelik üretim tesisinin
aşamalarına başlanacak ve 2015 yılında çalışmalar tamamlanıp açılış yapılacak. Üçüncü aşamada ise son 24.000 metrekarelik fabrika sahası kapatılacak ve tesis, 72.000 metrekaresi
üretim, 4.000 metrekaresi yönetim & koordinasyon merkezi
olmak üzere 76.000 metrekare olarak tamamlanacak.

It is aimed to complete first stage of the facility consisting
of 24.000 square meters of production building and 4.000
square meters of management & coordination center within
2014. After opening of first stage together with R&D and social facilities in June 2014, second production facility of 24.000
square meters shall be constructed, whose construction works
are planned as to be completed in 2015. In the scope of third
stage, factory site of 24.000 meter square shall be closed and
the facility shall be completed on an area of 76.000 square
meters consisting of 72.000 square meters of production and
4.000 square meters of management & coordination center.

Tesis için fiziki anlamda yapılan yatırımlar, kalifiye elemanlarla desteklenecek ve istihdam edilen personel hem sayısal
olarak artacak hem de eğitim süreçleri öncelikli değerlendirip daha donanımlı ve kalifiye elemanlarla daha iyi hizmet
sunulacak.
Uğur Makine’nin 130.000 metrekarelik saha içerisinde, 72.000
metrekare üretim-montaj-depolama–yedek parça-servis ve
mühendislik birimleri ile tamamlanan üretim merkezi, en
büyük olmasının yanında lojistik merkezi olarak da müşterilerine yalın bir anlayışla en uygun, en kaliteli, en hızlı hizmeti
vermeyi amaçlıyor.

Investments made for the facility in physical sense shall be
supported with qualified personnel. Number of personnel employed shall be increased and their educational background
shall be better evaluated to provide better services with qualified and well-educated personnel.
Completed with its production-assembly-storage-spare partsservice and engineering units on an area of 72.000 square meter located within a site of 130.000 square meters, production
center of Uğur Makina aims to present the best-quality, optimum and fastest service to its customers as a logistics center.
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İşine bakışındaki özgüven, müşteri memnuniyeti ve memleketine aidiyet duygusunu, yapmaya başladığı bu yatırımla
tekrar ortaya koyduğunu açıklayan Uğur Makine, bir yandan
bu yatırımla müşterilerinin güvenini arttırırken diğer yandan
böyle bir yatırımı memleketine kazandırmanın haklı gururunu çalışanları, hemşerileri, iş çevreleri ve müşterileri ile paylaşıyor.

Explaining that the company re-introduced with this investment its self-confidence, customer satisfaction and sense of
belonging to its country, Uğur Makine both increases confidence of its customers and takes justified price of bringing
such an investment to its country with its employees, fellows,
business environments and customers.

Uğur Makine considered as a leading company in the sector
Halihazırda sektörde söz sahibi olan Uğur Makine, bu yeni proceeds to be ranked foremost in the world in the scope of
yapılanma sürecinde dünyada lider olma yolunda adım adım this new structuring period and adds every moment a new
success to its achievements.
ilerliyor ve başarılarına her gün bir yenisini ekliyor.

4B, Yenİ JUMBO CC-S® Ultra Ağır İş
Asansör Kovası Serİsİnİ Pİyasaya Sürüyor
4 B Lau n c h es New J U M B O C C - S ® U lt r a Heav y
Dut y E l evato r B uc k et Li n e
Dünya çapında bir malzeme taşıma ve elektronik aksam
üreticisi olan 4B Braime Elevator Components, liman ve nehir terminalleri, etanol ve gübre tesisleri veya frac sand (frac
kumu) ve agrega (kum ve çakıl) işlemleri gibi en yoğun tarım
sınaî kullanımları amaçlayan yeni büyük boyutlu, ultra-ağır iş
asansör kovası serisini tasarladı.

4B Braime Elevator Components, a worldwide manufacturer
of material handling and electronic components, has designed a new large sized ultra-heavy duty elevator bucket
line intended for the most severe agro-industrial uses, such
as port and river terminals, ethanol and fertilizer plants, or
frac sand and aggregate operations.

Yeni, süper güçlü JUMBO CC-S® kova, daha fazla taşıma ka- The new super strong JUMBO CC-S® bucket offers greater
pasitesi ile yüksek dayanıklılık ve aşınma mukavemeti sunu- carrying capacity, along with ultra-durability and wear reyor. Seri, daha uzun çalışma ömrü için en kalın ön kemere, ön sistance. It has the thickest front lip, front corners and walls
available for longer life. The
köşelere ve duvarlara sahip. YükJUMBO CC-S® is a High-Effisek verimli JUMBO CC-S® asansör
ciency™ elevator bucket, and
kovası, 14X8 ile 24X8 arasında
comes in six sizes ranging
değişen altı farklı boyutta üretilfrom 14x8 to 24x8 with addimiş durumda. İlave boyutlar da
tional sizes pending.
beklemede.
Başarısı kanıtlanmış ağır iş CC-S®
asansör kovasının genişletilmesiyle, JUMBO CC-S® aynı zamanda
uzun ömürlü Iceberg® Köşeli ön
kemer ve benzersiz konik taban
ile birleştirilmiş. Olabilecek en yakın dikey boşluk (4.6 kova/
metre’ye kadar) için tasarlanan konik taban, yeterli kova dolumu ve boşaltılmasını, özellikle de düşük profilli konfigürasyonlarda sağlıyor. Bu tasarım, kovaların iç içe konulmasına
olanak vererek, nakliye maliyetlerinin düşürülmesini ve depolama etkinliğinin sağlanmasını sağlıyor.

As an extension of the proven
and successful heavy duty CCS® elevator bucket, the JUMBO
CC-S® also incorporates the
long lasting Iceberg® Edge
front wear lip and the unique
tapered bottom. Designed for the closest possible vertical
spacing (up to 4.6 buckets/metre) the tapered bottom ensures efficient bucket fill and discharge, especially in lowprofile configurations. This design allows the buckets to nest
inside one another, delivering transport cost savings and
storage efficiencies.

4B Braime Elevator Components Satış Direktörü Carl Braime: “JUMBO CC-S®, daha kalın duvarlı asansör kovalarına “The JUMBO CC-S® offers a substantial upgrade opportunity
ihtiyaç duyan herkese yeterli geliştirme olanakları sunmak- for anyone requiring thicker walled elevator buckets”, said Carl
Braime, Sales Director at 4B Braime Elevator Components.
tadır” diyor.
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Nİjerya’da 64 tonluk manyok
unu değİrmenİ kuruldu
64 tonneS cassava flour mill is
established in Nigeria

Lagos Eyalet hükümeti, günde 64 ton manyoku yüksek kaliteli una işleyecek bir manyok unu
değirmeni kurdu.
State government has established a cassava flour mill with the capacity to process 64 tonnes of
cassava into high quality flour daily.
Nijerya Lagos’ta Tarım ve Kooperatifleri’nin Devlet Komisyon
Üyesi Gbolahan Lawal, Nijerya Haber Ajansı’na (NAN) verdiği
demeçte, Lagos Eyalet hükümetinin, günlük 64 ton manyoku
yüksek kalitedeki una işleyecek bir manyok işleme fabrikası
kurduğunu söyledi. Lawal, federal hükümetin ekmekte yüzde
20 oranında manyok unu bulunmasına yönelik politikasıyla
uyumlu olacak şekilde kurduğu değirmenin, manyok unu tedarikini arttırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

The State Commissioner for Agriculture and Co-operatives,
Gbolahan Lawal, said in an interview with the News Agency
of Nigeria (NAN) that theLagos State government established
a cassava processing factory with the capacity to process 64
tonnes of cassava into high quality flour daily. He said that the
mill located at Epe was established to increase the supply of
cassava flour in line with the Federal Government`s policy of
20 per cent cassava flour inclusion in bread.

Komisyon üyesi, açıklamasının devamında şunları dile getirdi: “Ülkedeki un değirmenlerinin yaklaşık olarak yüzde 65’i
Lagos’ta bulunuyor ve bunların hiçbiri, yetersiz tedarik nedeniyle ekmek unundaki yüzde 20’lik manyok içeriğini karşılayamıyor. Tahminlerime göre bunu yüzde 3 veya daha az oranda
gerçekleştirebilmektedirler. Bu nedenle, manyoklu ekmek politikasının yanı sıra bu değirmeni, tedariki arttırmak ve iş alanları oluşturmak amacıyla kurduk. Manyok işleme fabrikası, 600
doğrudan ve dolaylı iş alanı yaratmıştır ve gelecekte kapasitemizi arttırdıkça bu rakamları arttırmayı amaçlıyoruz.”

“About 65 per cent of flour mills in the country are located in
Lagos; none of them is meeting the 20 per cent cassava inclusion in the flour for bread because of inadequate supply.
I think what they have achieved is about three per cent or
less. So, apart from keying into the cassava bread policy, we
established this mill to increase supply and create jobs. The
cassava processing factory has so far generated no fewer
than 600 direct and indirect jobs for our people, and we intend to generate more as we scale up the capacity in the
future.” he said.

Komisyon üyesi, ayrıca manyok üreticilerinin, mahsulleri un şeklinde işlendikçe ve garri gibi diğer manyok türevlerine dönüştürüldükçe değirmencilikte hazır bir pazara sahip olduklarını da
dile getirdi ve değirmenin kuruluşunun garri ve diğer manyok
türevlerine ilişkin tedariki de etkileyebileceğini ifade etti.

The commissioner said that cassava farmers had a ready market
in the mill as their harvests were taken up to be processed into
flour and other cassava derivatives such as garri. He dismissed
the fear that the establishment of the mill would affect the supply of garri and other cassava derivatives.
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Chopin Mixolab ve
SDmatic’e ISO onayı
ISO approval to Chopin Mixolab
and SDmatic
Türkiye distribütörlüğünü ABP’nin yaptığı Chopin
Technologies’in Mixolab ve SDmatic cihazları, ISO
Standartlarınca da onaylandı.
Mixolab and SDmatic equipment of Chopin Technologies distributed by ABP in Turkey is approved in accordance with ISO Standards.
1930 yılından beri hububat, değirmencilik ve un sektörüne
yönelik kalite kontrol ve analiz metotları geliştiren Chopin
Technologies firmasının son nesil Mixolab ve SDmatic cihazları, ISO standartlarına da uygunluk onayı aldı. Reolojik analizler
açısından son teknoloji olarak nitelendirilen ve tek bir testle,
un ve buğdayda tüm protein ve nişasta özelliklerini belirleyen
Mixolab cihazı, daha önce sahip olduğu ICC 173 ve AACC 5460:01 standartlarına ek olarak, ISO 17718:2013 standardınca da
onaylanarak daha güçlü bir konuma geldi. Zedelenmiş nişasta
tayini konusunda vazgeçilmez Dünya markası olarak benimsenen SDmatic ise ICC 172 ve AACC 76-33A standartlarına ISO
17715:2013 standardını da ekleyerek gücünü ve başarısını bir
kez daha tüm sektöre ve bilimsel çevreye kanıtlamış oldu.

Last generation Mixolab and SDmatic equipment of Choping
Technologies improving quality control and analysis methods
for grain, milling and flour sector as of 1930 are approved in accordance with ISO standards. Identified as the last technology
in terms of rheological analysis and detecting all protein and
starch characteristics of flour and wheat with a single test, Mixolab equipment having approval of ICC 173 and AACC 54-60:01
standards reinforced its position with the approval in accordance with ISO 17718:2013 standard. Adopted as indispensable
worldwide brand name in terms of determination of damaged
starch, SDmatic provide its power and success to overall sector
and scientific environment by adding ISO 17715:2013 standard
to its ICC 172 and AACC 76-33A standard approvals.

Bİlİm adamlarından

yüzde 30 daha verİmlİ buğday
30 percent more productive wheat by the scientists
İngiltere’deki Ulusal Tarım Botaniği Enstitüsü, verimliliği yüzde 30 oranında artırabilen yeni
nesil bir buğday türü geliştirdi.
Institute of National Agricultural Botany in U.K. improved a new-generation wheat type increasing productivity by 30 percent.
İngiltere’de Cambridge merkezli Ulusal Tarım Botaniği
Enstitüsü’nde görev yapan bilim adamları, buğdayın çok eski
atasıyla modern bir cinsini birleştirerek yeni bir tür ortaya çıkardı.
Eski buğday genleriyle günümüzde kullanılan buğday genlerini
kombine eden bilim adamları, antik buğday tohumlarından aldıkları dayanıklılık artırıcı genleri günümüzde kullanılan buğday
tohumlarına aktararak yeni nesil bir buğday türü geliştirdiler. Yapılan ilk denemelerde, bu yeni tür buğdayın ürününün, mevcut
modern çeşitlerinden daha büyük ve güçlü olduğu gözlendi. 5
yıllık denemelerin ardından ruhsatlandırılacak buğday çeşidi,
ancak bu süre sonunda çiftçiler tarafından ekilebilecek.

Scientists of the Institute of National Agricultural Botany located in Cambridge, U.K. developed a new type of wheat by
combining the oldest forebear of wheat with its modern version. Mixing former wheat genes with contemporary wheat
genes, scientists developed new generation wheat type by
transferring reinforcing genes of antique wheat seeds to the
contemporary wheat seeds. In the scope of first experiments,
it is observed that this new wheat type is larger and more resistive than available modern types. This new wheat form shall
be licensed at the end of 5-year experiments and trials and
then, shall be cultivated by the farmers.
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İmaş’tan İrmİk sasöründe
akıllı çözümler
S ma r t S o lutio n s f r om İ maş i n S emo l i n a P u r i f ie r
İmaş Makine’nin “Smart Milling” felsefesi ile geliştirdiği yeni
irmik sasörü MSP Supersense, özgün tasarımı sayesinde standartları yeniden belirliyor. Çelik şase üzerine yerleşen ağırlığı
azaltılmış yüksek mukavemetli alüminyum gövdesi, her bölgede aynı açıda hareketi sağlayan ve kalkış-duruş anında dengesiz
hareketi engelleyen tek motorlu tahrik sistemi ile dikkat çeken
MSP Supersense’de, etkin ürün dağıtımını sağlayarak performansı artıran ağırlık ayarlı ürün besleme klapesi bulunuyor.

The new semolina purifier, MSP Supersense, which is developed by İmaş Makine with the philosophy of “Smart Milling”,
determines the standards again with its unique design. In
MSP Supersense, which draws attention with its enduring aluminum body on steel construction base with less weight and
single-motor system that ensures movement at same angle
in every part of the machine and balanced movement during start and stop, has a weight-adjusted feeding valve that
ensures effective stock distribution to increase performance.

Şeffaf, kolay temizlenebilir, dairesel aspirasyon kanalına sahip
In the machine, which has transparent
makinede, ayrıca bölgesel aspirasyonu
and easy to clean circular aspiration chanhassas yapabilmeyi sağlayan dişli mekanel, has also air regulation valves with
nizmalı hava ayar klapeleri de bulunuyor.
gear mechanism to make sensitive reBakım gerektirmeyen, sanitasyona uygun
gional aspiration. MSP Supersense, which
kullanıcı dostu bir yapı sergileyen MSP Supresents a structure that does not need
persense, ürün kaçağını engelleyen yenimaintenance, appropriate to sanitation
likçi kasa sıkıştırma mekanizması, yabancı
and user-friendly, offers several features
madde girişini engelleyen paslanmaz çıkış
to users with its innovative frame locking
teknesi ve de bakım gerektirmeyen, sanitasyona uygun kullanıcı dostu yapısıyla kullanıcılara birçok mechanism to prevent product leakage and stainless outlet
tray designed to avoid impurities.
özelliği bir arada sunuyor.

Farmers Mill’İn yenİ un fabrİkası açıldı
New f lou r facto r y o f Farmers Mill is ope n e d
Yeni Zelanda’da üreticinin sahip olduğu ve işlettiği tek bağımsız
un üreticisi olan Farmers Mill, rekabetin yoğun olduğu un endüstrisinde, yeni bir oyuncuyu desteklemek amacıyla bir araya
gelen hissedarların, personelin, yerel toplum ve özel misafirlerin
katıldığı törenle yeni fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Un fabrikasının açılış kurdelesini ise Başbakan John Key kesti. “Tarladan
sofraya” kadar olan izlenebilirliğin, gıda güvenliği ve emniyetine
yönelik artan farkındalık nedeniyle çok daha önemli olduğunu
söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Murray Turley, konuşmasında
şunları dile getirdi: “Yüzde yüz Yeni Zelanda hububatı kullanarak
müşterilerimize en iyi kalitede un sağlıyoruz. Farmers Mill’in artan
ilişkileriyle sağlamış oldukları benzersizdir. Son on yıllık süreçte,
Yeni Zelanda’nın un değirmenciliğindeki kontrolü ve hububat tedariki, sınır ötesi seviyelere ulaşmıştır. Tarla çiftçileri olarak sanayimizin sürdürülebilirliğini sağlayacak yolları araştırmaktayız. En
önemli yöntemlerden birisi de Güney Canterbury’deki güçlü un
üretimi geleneğimizi tekrar canlandırmak olacaktır.” Fabrikanın
10 aydan daha kısa bir sürede inşa edildiğini açıklayan İcra Kurulu Başkanı Grant Bunting, “Bugün burada bulunan pek çok kişinin
yardımı olmaksızın bunu asla gerçekleştiremezdik.” dedi. Farmers
Mill, kendi hububatlarını öğütmek üzere bir araya gelen 12 tarım
çiftçisi tarafından Güney Canterbury’de kurulmuştur.

Farmers Mill, New Zealand’s only independent grower-owned
and operated flour producer, celebrated its launch with an official opening ceremony attended by shareholders, staff, the local
community and special guests who came together to support
a new player in the fiercely competitive flour industry. Prime
Minister John Key cut the ribbon of new flour factory. Chairman
Murray Turley said that traceability from ‘paddock to plate’ has
a greater significance in these times of increased awareness of
food safety and security. “We are committed to delivering our
customers the best quality flour in New Zealand from 100 per
cent New Zealand grown grain. What Farmers Mill can offer with
its grower relationships is unequalled. Over the last few decades
the control of New Zealand’s flour milling industry has moved
offshore and at times has taken the supply of grain offshore as
well. As arable farmers we are continually looking for ways to
ensure the sustainability of our industry - the obvious step was
to reinvigorate the strong tradition of flour production in South
Canterbury.” We have built the factory from ground up in less
than 10 months said Chief Executive Grant Bunting. “We couldn’t
have done it with out the help and support of so many people
sitting here today.” he said. Farmers Mill is founded by 12 arable
farmers clustering to mill their own grains in North Canterbury.
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Pakistan Tarım Forumu (AFP) Başkanı Dr. M. İbrahim Mughal’ın açıklamasına göre Pakistan
buğday üretiminde hedeflediği 2.2 milyon tona ulaşamadı.
In accordance with the explanations of Dr. M. Ibrahim Mughal, the Chairman of Agri Forum of
Pakistan (AFP), Pakistan failed to realize its 2.2 million tons of wheat production target.
Pakistan Tarım Forumu (AFP), Pakistan’ın 2.2 milyon tonluk
buğday üretim hedefini gerçekleştiremediğini açıkladı. Verilere göre ülke, 2013 mali yılında 22.8 milyon ton buğday üretimi
gerçekleştirildi. Bu rakam, yıllık 25 milyon tonluk hedeften 2.2
milyon ton daha az. AFP Başkanı Dr. M. İbrahim Mughal, yerel
medyaya yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Buğday üretimi
açığı, 19.2 milyon tonluk başlangıç hedefine karşın 17.5 milyon
ton üretim gerçekleştirerek 1.7 milyon ton açık veren Punjab
bölgesinden kaynaklanmaktadır. Bölge dahilinde üretimdeki
azalma, ekim itibariyle Tarım Müdürlüğü, Tahıl Raporlama Servisi tarafından gerçekleştirilen yetersiz planlama ve yanlış tahminlerden kaynaklanmaktadır. Müdürlük, 19.2 milyon tonluk
hedefe karşın 18.6 milyon ton buğday üretimi gerçekleştirme
tahmininde bulunmuştur. Aksine, AFP, yıl boyunca Punjab’da
en fazla 17.8 milyon ton üretimin gerçekleştirileceği yönünde
müdürlüğü ve hükümetteki ilgili yetkilileri uyarmıştır”.
AFP’nin bir araştırma gerçekleştirdikten sonra bağımsız tahminlerini beyan edeceğini söyleyen Mughal, Forumun, araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için 75 kişiyi görevlendirdiğini,
ancak müdürlük yetkililerinin tarım sekreterliğini hoşnut etmek
için yanlış tahminleri beyan ettiğini iddia ediyor. Geç ekim, su
yetersizliği, az seviyede gübre kullanımı ve diğer girdilerin artan maliyeti nedeniyle bölgede daha düşük miktarda buğday
üretildiğini vurgulayan Mughal, Sindh bölgesinde 3.2 milyon
tonluk hedefe karşın 3.1 milyon ton buğday üretildiğini, Khyber
Pakhtunkhwa’da 1.6 milyon tonluk hedefe karşın 1.2 milyon ton
buğday üretildiğini, Balochistan’da ise bir milyon tonluk hedef
karşılığında 800 bin ton buğday üretildiğini ekliyor. Forum tarafından verilen bilgilere göre Pakistan’ın kendi kendisini idare
edebilmesi için yılda 26 milyon ton buğday üretmesi gerekiyor.

Pakistan is set to miss its wheat production target by a significant
2.2 million tons, the Agri Forum of Pakistan (AFP) said. According
to details, the country produced a total of 22.8 million tons of
wheat in the ongoing fiscal year 2013 – 2.2 million less than the
set target of 25 million tons for the year. “The wheat production
shortfall was mainly booked from the province of Punjab that
harvested mere 17.5 million tons against its initial target of 19.2
million tons – showing a deficit of 1.7 million tons,” AFP Chairman
Dr M Ibrahim Mughal told local media. He said that the decline
in the production in the province was a result of poor planning
and wrong estimations by the Directorate of Agriculture, Crop
Reporting Service-Punjab since the sowing. “The directorate had
estimated to produce 18.6 million tons wheat in the year against
the target of 19.2 million tons,” he said, “On the contrary, the AFP
has warned the directorate and other concerned officials in the
government in March-end that Punjab could produce not more
than 17.8 million tons of wheat during the year.”
He said that the AFP was giving its independent estimates after
conducting a survey. The forum has deployed 75 people in the
province to conduct the survey. However, “the officials of the directorate were giving false estimates to please the secretary agriculture.” He said that the province produced lower wheat due to
late sowing, water shortage, lower use of fertiliser, and increase in
cost of production of other inputs. Besides, the province of Sindh
produced about 3.1 million tons wheat against its target of 3.2 million tons; Khyber Pakhtunkhwa produced 1.2 million tons against
a target of 1.6 million tons; and Balochistan produced 800,000 tons
wheat against the target of one million ton, he said. As per the information provided by the forum, Pakistan is required to produce
26 million tons wheat per annum to remain self-sufficient.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, ekmek içerisinde yer alan 17 katkı maddesine
son vermeye hazırlandıklarını açıkladı.
Mehdi Eker, the Minister of Food Agriculture and Livestock, states that 17 additives used during
production of bread shall be terminated.
Ekmekte yer alan katkı maddelerine son vermeye hazırlanan
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, konuyla ilgili bir yönetmelik hazırlıyor. Antalya’daki bir açılış töreninde konuşan Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, ekmekte kullanılan 17
katkı maddesinin kaldırılmasına yönelik bir yönetmelik hazırladıklarını ve söz konusu yönetmeliğin Temmuz ayında yürürlüğe gireceğini söyledi.
Yönetmeliğe uymayanlara cezai işlem uygulanacağını ifade
eden Bakan Eker, yeni düzenlemeyle birlikte ekmekte sadece
buğday unu, maya, az miktarda tuz ve su bulunacağını kaydetti. “Türkiye’de daha kaliteli, daha sağlıklı, daha lezzetli, daha
güzel ekmek üretilecek.” diyen Eker, kepeği çok fazla alınmış
undan ekmek yapıldığını, daha beyaz olsun diye beyazlatıcılar
ile kıvam artırıcı birtakım katkı maddeleri konulduğunu hatırlattı. Eker, bu maddelerin uluslararası kuruluşların izin verdiği
katkı maddeleri olduğunu, hiçbirinin sağlığa zarar verici olmadığını sadece kaliteyi artırmaya yönelik çalışma olduğunu dile
getirdi. Yönetmelik uygulamaya geçtiğinde tüm üreticilerin
mevzuatı uygulaması gerektiğini söyleyen Eker, aksi takdirde
cezai işlem uygulanacağını kaydetti.

The Ministry of Food, Agriculture and Livestock arranges a
regulation for termination of additives within the bread. Giving a speech during an opening ceremony held in Antalya,
Mehdi Eker, the Minister of Food, Agriculture and Livestock
announced that the Ministry was arranging a regulation for
elimination of 17 additives used in production of bread and
it was expected that the regulation was to be put into force
as of July. Explaining that those not complying with the
regulation shall be exposed to criminal actions, the Minister
Eker says that the bread shall only include wheat flour, yeast
and fewer amounts of salt and water. Stating “higher quality,
healthier, more tasteful and better bread shall be produced
in Turkey”, Eker reminds that bread is made of flour whose
bran is removed and whiteners to make its color whiter and
many additives to increase consistency are used. Eker states
that these materials are additives approved by the international entities and none of them has any adverse impact on
human health. Adding that all producers should comply with
the regulation as of its effective date, Eker says that criminal
actions shall be applied to those not acting in compliance
with the regulation.
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TMO’da randevulu dönem
A ppoi n tme n t pe r io d at T M O

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yaptığı kamuoyu açıklamasında yeni hasat döneminde tüm
ürün alımlarını randevulu olarak gerçekleştireceğini açıkladı.
Turkish Grains Board (TMO) announced to the public that the Board shall realize all product procurements by means of appointment during new harvesting period.
Uygulamalarına her yıl bir takım yenilikler ekleyerek daha
kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bu amaçla yeni bir uygulamaya daha gitti. TMO,
yaptığı yazılı açıklamada, yeni hasat döneminde tüm ürün
alımlarını randevulu olarak gerçekleştireceğini duyurdu.
2012 yılında daha kaliteli hizmet vermek ve hasat döneminde en kısa sürede ürün teslimatını gerçekleştirmek amacıyla
üreticilerden buğday ve mısırın peşin alımlarını randevulu
ve randevusuz olarak gerçekleştiren TMO, emanet alımları
ve çeltik alımlarını ise tamamen randevulu olarak gerçekleştirilmişti. 2012 yılında randevulu olarak TMO’ya gelen üreticilerin ürünleri aynı gün içerisinde, randevusu olmayanların
ürünleri ise sıraya göre alınmıştı. Uygulamanın kamuoyu
tarafından olumlu karşılanması üzerine TMO, tüm ürünlerde
randevulu sisteme geçti.
Açıklamasında; bu uygulamaya, hizmette kaliteyi artırmak ve
üreticilerin işyerlerinde uzun süre beklemelerini engellemek
amacıyla geçtiklerini belirten TMO, bu sistemle birlikte ürün
sahiplerinin, TMO’ya arz edecekleri ürünler için www.tmo.
gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden randevu veya
TMO’nun şube müdürlüğü ve ajans amirliklerine müracaat
ederek randevu alabileceklerini açıkladı.

Aiming to present higher quality services by including specific
innovations within its practices, Turkish Grains Board (TMO)
announced another new application. In accordance with its
written announcement, TMO stated that the Board was to
realize all product procurements by means of appointment
during new harvesting period. To offer better services and
accomplish product deliveries within possible shortest time
period during harvesting period in 2012, TMO realized wheat
and corn procurements from the producers with and without
appointment; however, the Board realized its custody buying
and paddy rice procurements on the basis of appointments.
In 2012, products of those applying to TMO with appointment were purchased on same day and other producers’
products were purchased with respect to their application
ordering. As this application is approved by the public, TMO
initiated the appointment system for overall products. In
accordance with its explanations, the Board initiated this application in order to increase service quality and decrease
waiting period of producers. The Board also stated that producers may apply to www.tmo.gov.tr or randevu.tmo.gov.tr
or branch directorates and agency directorates of TMO to get
an appointment.
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Avustralyalı Grain Growers Limited, erişte rengine önem veren Çin için Sydney laboratuvarlarında bir araştırma gerçekleştiriyor. Bu araştırma, Avustralya’nın Çin’e daha fazla buğday satışı
yapmasını sağlayabilir.
Australian Grain Growers Limited conducts a research at Sydney laboratories for China looking
at the color of noodles. This research may result in more wheat sales of Australia to China.
Avustralya’nın önde gelen buğday tedarikçileri arasında yer
alan Grain Growers Limited, Çin’in beyaz renkteki erişte üretimi için bir araştırma gerçekleştiriyor. Grain Growers Limited
being the leading wheat suppliers in Australia conducts a research for production of Chinese white noodles. The Grains
Research and development Corporation is funding a project
Çin buğdayıyla, Avusturalya buğdayıyla olduğu gibi beyaz in collaboration with Chinese partners looking at the colour
renkteki eriştelerin üretimi gerçekleştirilemiyor. Grain Gro- of noodles.
wers Limited Teknik Hizmetler Genel Müdürü Ken Quail’e
göre bunun nedeni, polifenol oksidazları olarak adlandırılan Chinese wheat is unable to achieve the same white colour of
noodles as consistently achieved with Australian wheat. Acyüksek enzim seviyesi.
cording to Grain Growers Limited technical services general
Dr. Quail, Avustralya buğdayının uzun süreli ıslah ve kısmen manager Ken Quail, that is due to the high levels of an enzyme
de şans nedeniyle düşük enzim seviyelerine sahip olduğunu called polyphenol oxidase.
ve Çin buğdayının Avustralya buğdayı gibi öğütülmediğini,
Dr Quail said Australian wheat had low levels of the enzyme as
kepekle kirlendiğini ifade ediyor.
a result of decades of breeding and “a little bit of luck”. He said
Enzimin bitmiş ürünün esmerleşmesine yol açan tepkilere the Chinese wheat did not mill as well as Australian grain, with
neden olduğunu da belirten Dr. Quail, GRDC projesinin, daha it being contaminated by bran. He said the enzyme caused
beyaz erişteler ve gıda ürününde daha iyi bir doku elde ede- reactions that led to browning of the finished product. The
bilmesi amacıyla Avustralya buğdayı ile Çin tahılının hangi GRDC project was looking at what levels of blending of Ausseviyelerde karıştırılması gerektiğini araştırdığını belirtiyor. tralian wheat with Chinese grain would result in whiter nooÇinli tüketicilerin daha varlıklı bir hale geldiğini ve bu neden- dles and better texture of the food product.
le yüksek kalitedeki beyaz tuzlanmış eriştelere olan talebin He said with Chinese consumers becoming more affluent,
Avustralya’nın önde gelen buğday tedarikçileri arasında yer
alan Grain Growers Limited, Çin’in beyaz renkteki erişte üretimi için bir araştırma gerçekleştiriyor. Hububat Araştırma ve
Geliştirme Kuruluşu ise erişte rengine önem veren Çinli ortaklarla birlikte projeye finansman sağlıyor.
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daha da arttığını dile getiren Dr. Quail, Çin’deki dört özel
değirmenin, Çin’in premium erişte pazarları için hâlihazırda
yüzde 100 Avustralya buğdayından un ürettiğini sözlerine
ekledi.

there was a push for better quality white salted noodles. Dr
Quail said private flour mills in China were already making
flour from 100 per cent Australian wheat for the premium Chinese noodle markets.

GGL’nin araştırma projesi, Çin eriştelerinin renginde önemli
seviyelerde değişiklikler elde edebilmek amacıyla Çin’in 50:50
oranında Avustralya buğdayı ile karışım yapması gerektiğini
dile getiriyor. Bu sayede Avustralya, Çin pazarlarına yönelik
buğday satışında önemli fırsatlar elde edebilir.

So far, the GGL research project was indicating China would
need to blend Australian wheat on a 50:50 basis to get significant changes in the colour of Chinese noodles. That may
open more opportunities for the sale of Australian wheat for
the Chinese market.

Avustralya’da kuru hava
buğday kalİtesİnİ vurdu
W h eat qua l it y i n Aust r a l ia d r oppe d
d ue to d r y weat h e r
Avustralya’nın uluslararası tahıl tedarikçilerinden Emerald Group’un Başkanı Allan Winney,
kurak başlayan sezonun Avustralya’nın buğday verimini ve kalitesini tehdit ettiğini açıkladı.
According to the statements of Allan Winney, the Chairman of Emerald Group being international grain supplier in Australia, wheat yield and quality is threatened due to dry start to the
season in Australia.
Emerald Group Australia Pty’ye göre Avustralya’da sezonun
kurak başlaması, büyüyen bazı bölgelerdeki buğday verimliliğini tehdit ediyor. Bu yüzden dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı olan Avustralya’daki buğday kalitesinin düşük olacağı
öngörülüyor. Bloomberg televizyonuna demeç veren Emerald Group’un Başkan Allan Winney, “Sezona çok kurak başladık. Ülkenin bazı bölgelerindeki buğday, beklentilerimizden
daha düşük verimliliğe sahip olabilir.” dedi ve 23 milyon ton
civarında mahsul beklentisi içinde olduklarını ekledi.

Wheat quality in Australia, once the world’s second-biggest
exporter, will probably be lower this year as a dry start to the
season threatens to curb yields in some growing regions, according to Emerald Group Australia Pty.

“We had a very dry start to the season,” Chairman Alan Winney said in an interview on Bloomberg Television today. “The
wheat in some parts of the country is looking like it might yield
a little lower than we originally expected,” he said, forecasting
a crop of about 23 million metric tons. Melbourne-based EmMelbourne’da kurulu olan ve ülkenin en büyük beşinci hu- erald, the country’s fifth-largest grain marketer, said May 10
bubat tedarikçisi olan Emerald, 10 Mayıs tarihinde üretimin production may reach 23.7 million tons.
23.7 milyon ton seviyesine ulaşacağını açıklamıştı. Meteoroloji istasyonu verilerine göre; Avustralya, en sıcak yazı yaşı- Australia had the hottest summer on record and below-averyor ve Şubat-Nisan aylarında ortalamanın altında yağış aldı. age rainfall in February and April, according to the Bureau of
Çiftçiler, Nisan sonunda buğdayı da içerecek şekilde kışlık Meteorology. Farmers started sowing winter crops including
mahsulleri ekmeye başladı. Ülkede buğday üretimi, hükümet wheat about end of April and the bureau forecast this month a
tahminlerine göre yüzde 13 artarak 24.9 milyon ton seviyesi- wetter-than-normal winter, lifting optimism rain will boost soil
moisture. Wheat production is set to climb 13 percent to 24.9
ne ulaşacak.
million tons this year, the government estimates.
2011-2012 yıllarında Amerika’dan sonra en büyük ihracatçı olan Avustralya, Amerika Tarım Bakanlığı verilerine göre Australia, the biggest exporter after the U.S. in 2011-2012,
2012-2013 yıllarında dördüncü sıraya düşmüştür. Amerika is set to slip to the fourth position in 2012-2013, according
Tarım Bakanlığı tahminlerine göre 1 Haziran ile başlayan to U.S. Department of Agriculture data. Global output will
dönemde, küresel verilerin yıllık 701.1 milyon ton olacağı be 701.1 million tons in the year starting June 1, the USDA
estimates.
öngörülmektedir.
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Cargill Avustralya Ticaret ve Risk Yöneticisi Josh MARTIN:

“Uluslararası tİcaret Cargill
tarafından yönetİlmektedİr”
Cargill Australia Trade and Risk Manager Josh MARTIN:

“International trade is directed by Cargill”

“Cargill Avustralya, AWB’yi satın alarak
Avustralya’nın küresel saygınlığını korumaya yatırım yaptı. Bu, müşterinin beklentilerini karşılayacak çözümlerin sunulabilmesi
için ihtiyaçlarının ve kullanımının firmamızca daha iyi anlaşılabilmesini sağladı. Uluslararası ve ulusal ticaret, artık Avustralya’da
Cargill tarafından ve Cargill’in dünyanın
dört bir yanındaki ticari şubeler ağı aracılığıyla yönetilmektedir.”
“Cargill Australia invested in maintaining
global reputation of Australia by acquiring AWB. This acquisition make our company better understand needs and utilization type of our customers in order to offer solutions meeting their expectations. International and national trade is now managed by Cargill and its commercial network in
all over the world.”
Dünyanın önde gelen buğday üreticileri ve ihracatçıları
arasında yer Avustralya, son beş yıllık ortalamaya bakıldığında,
yıllık 17.4 milyon ton buğday ihracatı gerçekleştirdi. Ülkenin
2013/14 sezonunda da 23-24 milyon tonluk üretim ve 16-17
milyon ton ihracat gerçekleştireceği tahmin ediliyor. Bir süre
önce Avustralya Buğday Birliği’ni (AWB) satın alan Cargill ise,
tüm dünyada olduğu gibi Avustralya’da da artık en önemli
buğday tedarikçileri arasında yer alıyor. Cargill Avustralya
Ticaret ve Risk Yöneticisi Josh MARTIN, “Uluslararası ve ulusal ticaret, artık Avustralya’da Cargill tarafından ve Cargill’in
dünyanın dört bir yanındaki ticari şubeler ağı aracılığıyla
yönetilmektedir.” diyor. MARTIN, Cargill’in Avustralya’daki
yapılanması ve uluslararası piyasada buğday temini gibi birçok
konu hakkında dergimizin sorularını yanıtladı.

Considered as the leading wheat producer and exporter in the
world, Australia realized 17.4 million tons of wheat export in
accordance with its last five-year average. It is estimated that
the country shall realize 23-24 million tons of production and
16-17 million tons of export level during the term 2013/14. Acquiring Australia Wheat Board (AWB), Cargill is counted among
the leading wheat supplier both in the world and Australia.
Cargill Australia Trade and Risk Manager Josh MARTIN says “International and national trade is now managed by Cargill and
its commercial network in all over the world.” MARTIN gave a
speech to our magazine about many issues, including structuring of Cargill in Australia and wheat supply in international
market.

46

Sayın Martin, öncelikle AWB Pty. Ltd.’yi biraz tanıyabilir miyiz?
Görevleri, sorumluluk alanı ve buğday ticaretindeki rolü nelerdir? AWB’yi satın alan Cargill’in hedefi nedir?
2011 yılında Cargill Avustralya, Agrium’dan AWB’nin ticaret
ve kaynak sağlama birimi ile GrainFlow depolama ve taşıma
işletmesini satın aldı. AWB, Avustralya’nın hububat bandı
üzerinde toplam 26 lokasyonda hizmet veren 40 tahıl pazarlama işletmesinden oluşan bir ağa sahip tahıl kaynağı sağlama
işletmesidir.
AWB kaynak sağlama işletmesi, AWB’nin ticaret ve üretim
kolunun 2011 yılında Cargill tarafından satın alınmasıyla
oluşturulmuş olup, mevcut üretim ekibi de tarım pazarlama
işletmeleri ile tahıl üretim uzmanlarından meydana gelen
genişletilmiş bir ekibe entegre edilmiştir.
Tahıl, yağlı tohum ve bakliyat kaynağı sağlayan AWB,
Avustralya’nın hububat kuşağı üzerindeki 26 şubede bulunan 40
tahıl pazarlama işletmesinden oluşan geniş kapsamlı bir kaynak
sağlama ağına sahiptir. AWB’nin tarım pazarlama işletmeleri ile
tahıl kaynağı sağlama uzmanları, çiftçilerin refah düzeylerini
artırmaya yardımcı olmak ve çeşitli pazarlama araçlarına geniş
kapsamlı erişimlerini sağlamak amacıyla onlarla ortaklığa gitmektedir. Uluslararası ve ulusal ticaret, artık Avustralya’da Cargill
tarafından ve Cargill’in dünyanın dört bir yanındaki ticari şubeler
ağı aracılığıyla yönetilmektedir. Cargill, hem gıda işleme, hayvan yemi ve et sanayilerindeki ulusal ve uluslararası müşterilerin
hem de sıkma tesisleri ile un fabrikaları işleten ortaklıklarımızın
ihtiyaçlarını karşılayan, Avustralya’nın tahıl ve yağlı tohum ürünlerinin en büyük pazarlayıcılarından biridir. Müşterilerimizin
başarısına yardımcı olmak amacıyla, bir dizi farklılaştırılmış fiyat
riski yönetimi ve lojistik çözümler sunmaktayız.
Cargill’in geniş uluslararası ticari şubeler ağı, dünya pazarlarının
Avustralya tahıl ve yağlı tohum ürünlerine erişimini sağlamaktadır.
Hayvan yemi için proteinli gıda, ayrıca margarin, salata sosu ve
kızartma gibi gıdalar için bitkisel yağ üretmek amacıyla Cargill,

Mr. Martin, first of all, can we get to know AWB Pty. Ltd. a bit?
What are its duties, area of responsibility and role in wheat
trade? What is the target of Cargill that acquired AWB?
In 2011 Cargill Australia acquired the AWB trading and origination arm and GrainFlow storage and handling business from
Agrium. AWB is Cargill Australia’s grain origination business,
with a network 40 grain marketers in 26 locations located
throughout the Australian grain belt.
The AWB origination business was formed in 2011 when
Cargill acquired the trading and origination arm of AWB, the
existing origination team has been integrated to form an expanded team of farm marketers and grain origination specialists.
AWB originates grain, oilseeds and pulses and has an extensive field origination network with 40 grain marketers
located in 26 offices across the Australian grain belt. AWB’s
farm marketers and grain origination specialists partner
with farmers to provide them with access to an extensive
range of marketing tools to help them prosper. International and domestic trading business is now handled by Cargill in Australia and through its network of trading offices
around the world.
Cargill is a major marketer of Australian grain and oilseeds supplying our crush plants and flour milling JV requirements as
well as domestic and international customers in the food processing, animal feed and meat industries. We provide a range
of differentiated price risk management and logistics solutions
to help our customers succeed.
Cargill’s extensive network of international trading offices
provides access to world markets for Australian grain and
oilseeds. Cargill processes close to 680,000 tonnes of canola,
cottonseed, sunflower seed and soybeans annually at its three
crush plants in Australia to produce protein meal for animal
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Avustralya’da bulunan üç sıkma tesisinde yılda yaklaşık 680,000
ton kanola, pamuk tohumu, ayçiçeği tohumu ve soya fasulyesi
işlemektedir. Cargill, uluslararası bir gıda, tarım, finans ve endüstri
ürün ve hizmet üreticisi ve pazarlayıcısıdır. 1865’te kurulan bu
özel şirkette, 66 ülkede 142,000 çalışanı istihdam etmektedir.
Cargill, müşterilerinin başarısına işbirliği ve inovasyon aracılığıyla
yardımcı olmaktadır ve kendini, küresel bilgi birikimini ve deneyimini ekonomik, çevresel ve sosyal zorlukları aşmaya katkıda bulunmak amacıyla kullanmaya adamıştır.
Avustralya’da yetiştirilen önemli buğday türleri, nitelikleri
ve kullanım alanları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Avustralya, onlarca yıl boyunca, müşterinin beklentilerini
ve tüketici ürünlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için buğday
çeşitlerinin liman bölgelerine göre özel dereceler halinde
sınıflandırıldığı bir sistem geliştirmiştir. Bu sınıflamalar; hamur
mukavemetini, proteini, tahıl renk ve sertliğini kapsayan belirli kalite özelliklerinin tür olarak ayrılmasından ibarettir.
Avustralya’nın buğday dereceleri; Avustralya Birinci Sınıf Sert,
Avustralya Sert, Avustralya Yüksek Kalite Beyaz, Avustralya Standart Beyaz, Avustralya Yumuşak, Avustralya Noodle ve Avustralya Durum’dur. Bir sınıflandırma ve derecelendirme sisteminin
geliştirilmesi, Avustralya buğdayının pastadan bisküviye, sayısız
farklı erişte türünden ekmeğe ve makarna ürünlerine kadar çok
daha geniş bir yelpazedeki tüketici ürününü kapsamasına olanak tanımaktadır. Avustralya, yüksek kalite öğütmelik buğday
üreticisi olarak uluslararası hububat ticaretinde iyi bilinen saygın
bir yere sahiptir. Diğer menşelerden daha düşük nem oranı ve
çok az eleme gerektirme (öğütülemeyen malzeme oranının
düşüklüğü) gibi üstün kalite özellikleriyle ayrılmasıyla bilinen,
ayrıca kırmızı taneli buğdaya göre daha yüksek oranda un elde
edilebilen beyaz taneli kabuğa sahip olan bir buğdayın üreticisi
olmak gibi benzersiz bir konuma sahibiz.

feed and vegetable oil for foods such as margarine, salad
dressings and frying.
Cargill is an international producer and marketer of food, agricultural, financial and industrial products and services. Founded in 1865, the privately held company employs 142,000 people in 66 countries. Cargill helps customers succeed through
collaboration and innovation, and is committed to applying
its global knowledge and experience to help meet economic,
environmental and social challenges.

Could you please give information about significant types,
qualities and field of use of wheat, grown in Australia?
Australia has over many decades develop a system of classifying wheat varieties by port zones into particular grades
Avustralya’nın yıllık buğday ihracatı ne düzeyde? Ülkenizin which are designed to meet customer’s expectations and
yeni sezonda ne kadar buğday ihraç edeceğini tahmin edi- consumer products. These grades are segregations of
matching particular quality characteristics together which
yorsunuz?
Şu anda Avustralya’nın buğday ihracatının beş yıllık ortalaması cover dough strength, protein, grain colour and grain hardness.
(2008/09 – 2012/13) yaklaşık olarak 17.4 milyon tondur.
2013/14 Avustralya buğday sezonu için, bağımsız tahminciler
hâlihazırda 23-24 milyon tonluk bir üretim tahmininde bulu- Australia’s grades are Australian Prime Hard, Australian Hard,
nuyorlar. İhracatın ise 16-17 milyon ton civarında olacağı tah- Australian Premium White, Australian Standard White, Australian Soft, Australian Noodle and Australian Durum. The develmin ediliyor.
opment of classification and grading system allows Australian
Diğer ülkeler Avustralya’dan ve AWB Pty. Ltd.’den ne şekilde wheat to be able to cover a wide range of consumer end prodbuğday ithal edebilirler? Buğday ticaretindeki politika ve ucts from cake, biscuits, numerous different types of noodles,
bread through to Pasta.
prosedürleriniz nelerdir?
Genelde 35-40 civarı ülke, Avustralya’dan yüklü buğday
ithalatı yapmaktadır. 2011/12 döneminde Avustralya’nın en Australia’s reputation as being a producer of high quality
çok buğday ihraç ettiği ülkeler sıralamasında ilk on sırayı milling wheat is known throughout the internationals grain
Endonezya (%22.1), Güney Kore (%15), Çin (%13.3), Viet- trade. We are in the unique position of producing a wheat
nam (%10.9), Filipinler (%10.8), Japonya (%7.6), Tayland which is known for its distinctive superior quality proper(%6.5), Yemen (%5.2), Sudan (%4.8) ve Malezya (%3.8) aldı. ties than other origins , such as low moisture, low screening
Son yıllarda Avustralya buğday piyasası üzerindeki devlet (low levels of unmillable material), Plus also having a white
denetimi kaldırılmış olup, dileyen herkes ülkeden buğday grained coating linked to higher flour extraction than red
grained wheat.
ihraç edebilmektedir.
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What is the annual average wheat exportation of Australia?
How much wheat do you estimate your country’s going to
export in the new season?
The current five year average (2008/09 – 2012/13) of Australian wheat exports is approximately 17.4 million tonnes. For
the 2013/14 Australian wheat season independent forecasters
currently have production forecasts at 23 – 24 million tonnes.
Exports are forecast to be around 16 – 17 million tonnes.
How can other countries import wheat from Australia and
AWB Pty. Ltd.? What are your policy and procedures on
wheat trade?
Between 35 – 40 countries usually import wheat in bulk
from Australia. The top ten countries for Australian wheat
exports in 2011/12 were Indonesia (22.1%), South Korea
(15%), China (13.3%), Vietnam (10.9%), Philippines (10.8%),
Japan (7.6%), Thailand (6.5%), Yemen (5.2%), Sudan (4.8%)
and Malaysia (3.8%). In recent years the Australian wheat
market have been deregulated and anyone can export
Uluslararası pazarlardaki buğday fiyatlarının şu anki duru- wheat out the country.
munu ve gelecekteki durumuna ilişkin öngörünüzü bizimle
paylaşır mısınız? Özellikle yeni sezonda fiyatlarda ne tür Could you share the current status of wheat prices in interdeğişiklikler olacağını düşünüyorsunuz?
national markets and your foresight about the future of the
Kuzey yarıküredeki hasatta hava durumundan kaynakla- prices? In particular, what kind of development do you think
nan kaygıların ardından, küresel olarak buğday fiyatlarının will occur in prices in the new season?
görünümü kısa vadede destekleyici niteliktedir. Avustralya’da Short-term the outlook for wheat prices globally is supportive
ise devam eden kuraklık nedeniyle, hem özel sektör hem on the back of weather concerns across the Northern Hemide kamu sektöründe ekim planları ve güçlü tüketim talebi sphere crop, persistent dryness across Australia raising early
konusunda erkenden endişeler dile getiriliyor. İleriki döne- concerns on planting intentions and strong consumptive demeçte ise, küresel buğday ve mısır üretim ve stoklarındaki mand, both private and government.
ciddi toparlanma buğday fiyatlarına baskı yapacaktır.
Further along the curve, the significant rebound in global
Kuzey yarıküre hasadının onaylanması (o zamana kadar wheat and corn production and stocks will weigh on wheat
bir sorun çıkmayacağını varsayarsak) ve bunu müteakip prices and it is foreseeable that wheat prices lose $20-30/mt
Karadeniz’den gelecek ihracat baskısı sonucu, buğday upon confirmation of the North Hemisphere crops (assumfiyatlarında $20-30/mt kayıp öngörülebilir.
ing no issues between now and then) and the ensuing export
push from the Black Sea.
Sizce ülkeler ve değirmenciler uluslararası pazarlardan
buğday tedarik ederken özellikle hangi hususları dikkate What kind of issues do you think the countries and millers
almalılar? Bu konuda tavsiyeleriniz var mı?
should consider in particular when supplying wheat from
Cargill Avustralya, AWB’yi satın alarak Avustralya’nın küre- international markets? Do you have any recommendations
sel saygınlığını korumaya yatırım yaptı. Bu, müşterinin about the issue?
beklentilerini karşılayacak çözümlerin sunulabilmesi Cargill Australia has invested in maintaining Australia’s global
için ihtiyaçlarının ve kullanımının firmamızca daha iyi reputation by purchasing the AWB. This provides our business
anlaşılabilmesini sağladı.
with greater understanding of customer’s requirements and
usage so solution can be offered to meet clients expectations.
Değirmenciler satın alma kararını verirken sadece FOB Millers when making purchasing decision should only look at
(Gemide Teslim) veya CFR (Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun) the FOB or CFR price but also take into consideration moisture
fiyatına bakmamalı, aynı zamanda nem seviyesi, eleme oranı levels, screenings (unmillable material) water absorption, flour
(öğütülemeyen malzeme), su absorbsiyonu, un elde etme extraction and geographic location.
oranı ve coğrafi konum gibi unsurları da dikkate almalıdır.
Biz tercih edilen tedarikçi olmak için, müşteriler ile birlikte We work with customers to develop strong relationships and
güçlü ilişkiler geliştirmek ve uzun vadeli anlaşmalar yap- have long terms arrangements so we become the supplier
mak üzere çalışıyoruz. Bu ilişkiler, yüksek kalite Avustralya of choice. These relationship deliver benefits for both parties
buğdayı, pazar bilgisi ve buğday hizmetlerinin tedarik ed- through the supply of high quality Australian wheat, market
ilmesi suretiyle her iki tarafa da avantajlar sağlıyor.
information and wheat services.
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ABD Buğday Birliği iletişim Başkan
Yardımcısı Steve MERCER

“ABD’nİn buğday ambarı her zaman açıktır”
U.S. Wheat Associates Vice Chairman of
Communication Department Steve MERCER
“Wheat storage of USA is always open”

“ABD’nin buğday ambarı her zaman açıktır.
Ortalama olarak, ABD yıllık buğday hasadının
yaklaşık yüzde 50’si, ihracat pazarlarımıza
tedarik için kullanılabilmektedir. Dünyada,
alıcılar buğdayın ihtiyaç duydukları anda tedarike hazır olmasını beklerler. ABD buğday
endüstrisi, bu sosyal mutabakatın mevcudiyetinin farkındadır ve dünyanın en güvenilir
tercihi olarak mevcut itibarını kazanmak için
çok yatırım yapmıştır.”
“Wheat storage of USA is always open. Approximately 50 percent of annual U.S. wheat
harvest is supplied to the export markets. Worldwide buyers desire ready-to-supply wheat to
meet their immediate needs. U.S. wheat industry is aware of this social commitment and has
made extreme investments to achieve its current position of being most reliable preference in
the world.
Dünyanın en büyük buğday tedarikçileri arasında yer alan
Amerika Birleşik Devletleri, son beş yılın ortalamasına
bakıldığında, yıllık 29.3 milyon buğday ihracatı gerçekleştiriyor.
ABD Tarım Bakanlığı’nın 2013/14 dönemine yönelik ihracat öngörüsü ise 25.2 milyon ton. ABD hububat pazarlama
sisteminin bir eşi daha olmayan şeffaf bir sistem olduğunu
söyleyen ABD Buğday Birliği İletişim Başkan Yardımcısı Steve
MERCER, ABD’nin her zaman buğday teminine hazır olduğunu
ve yıllık buğday hasadının yaklaşık yüzde 50’sinin, ihracat
pazarının taleplerinin karşılanması amacıyla kullanıldığını
vurguluyor. MERCER, dünyanın en büyük buğday tedarikçilerinden olan ABD’de, buğday ticaretinin nasıl şekillendiğini dergimiz okurları için anlattı.

Counted as the largest wheat supplier in the world, United
States realizes 29,3 million wheat export annually in accordance with average figures for the last five years. Export estimation of U.S. Department of Agriculture is 25.2 million tons for
the period of 2013/14.
Stating that U.S. grain marketing system is a unique transparent system, U.S. Wheat Associates Vice Chairman of Communication Department Steve MERCER explains that U.S. is always
ready to supply wheat and 50 percent of annual wheat harvesting is used to meet demands of export markets. MERCER
explained to our magazine how wheat trading is structured in
U.S., the biggest wheat supplier in the world.
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Sayın Mercer, öncelikle ABD Buğday Birliği’ni biraz tanıyabilir
miyiz? Görevleri, sorumluluk alanı ve buğday ticaretindeki
rolü nelerdir?
American Buğday Birliği, ihracat pazarlarının geliştirilmesine
odaklı bir kuruluştur. Marx Koehnke’nin “Kernels and Chaff”
adlı çalışmasındaki ifadeyle, “Üç eyaletin birleşerek bölgesel
bir pazarlama örgütüne dönüşümü, 15 Aralık 1958’de Great
Plains Wheat Market Development Association, Inc.’in (Great
Plains Buğday Pazarı Geliştirme Birliği) resmen kurulmasıyla
gerçek oldu...” 23 Nisan 1959’da, Orlando Pendleton’da üreticiler Western Wheat Associates’i (Batı Buğday Birliği) kuran ana
sözleşmeyi kabul ettiler. ABD Buğday Birliği (USW) ise, Great
Plains Buğday Pazarı Geliştirme Birliği ile Batı Buğday Birliği’nin
birleşmesiyle 1980 yılında kuruldu.

Mr. Mercer, first of all, can we get to know U.S. Wheat
Associates a bit? What are its duties, area of responsibility and role in wheat trade?
U.S. wheat Associates focuses on development of export
markets. According to Kernels and Chaff by Marx Koehnke,
“the welding of three states into a regional marketing organization became a reality on December 15, 1958, when Great
Plains Wheat Market Development Association, Inc., was
officially chartered...” On April 23, 1959, producers adopted
articles of incorporation in Pendleton, OR, to form Western
Wheat Associates. U.S. Wheat Associates (USW) was founded
in 1980 with the merger of Great Plains Wheat and Western
Wheat Associates.

USW remains fixed on the mission of the producers who creUSW, ihracat pazarlarını geliştirme ve genişletme amacıyla bu ated these legacy organizations to develop and grow export
örgütleri kuran üreticilerin misyonuna bağlı kalmıştır.
markets.
Bugün ABD Buğday Birliği’nin beyan ettiği misyonu, “ABD
buğday üreticilerinin ve onların müşterilerinin karlılığını
artıracak uluslararası pazarlar geliştirmek, bunları korumak ve
genişletmektir”tir.

Today, the stated mission of U.S. Wheat Associates is to:
“Develop, maintain, and expand international markets to
enhance the profitability of U.S. wheat producers and their
customers.”

Bu misyon, USW’yi:
• Hem üreticilerin hem de müşterilerinin karlılığına etki eden
hususları ele alma,
• Endüstrinin geleceğine odaklanma,
• Üyelerinin ihtiyaçlarına hizmet etme,
• Uluslararası müşterilere ABD buğdayını satın almaları için
bilgilendirme ve yardım sağlama konumuna oturtmaktadır.

This mission positions USW to:
• Address issues that affect the profitability of both producers
and customers
• Focus on the future of the industry
• Serve the needs of its members
• Educate and assist international customers to purchase U.S.
wheat.

Misyonumuz, kurumsal vizyonumuza yansımıştır. Bu vizyon Our mission is reflected in the organizational vision: “Working
“ABD buğdayını dünyanın birinci tercihi haline getirmek için together to make U.S. wheat the world’s first choice.”
birlikte çalışmak”tır.
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ABD’li buğday üreticilerinden kesilip 18 eyaletin buğday
komisyonlarınca yönetilen fondan ve ABD Tarım Bakanlığı’nın
Yurtdışı Tarım Hizmetleri tarafından sağlanan masraf paylaşım
fonundan gelen cömert mali destek, USW’nin yurtdışındaki
alıcılarının Amerikan öğütmelik buğdayının güvenilirliğini ve
işlevsel avantajlarını anlamalarına yardımcı olmak için gereken
kaynaklara sahip olmasını sağlamaktadır.

HUBUBAT PAZARLAMADA ŞEFFAF SİSTEM
ABD hububat pazarlama sistemi, bir eşi daha olmayan
şeffaf bir sistemdir. Yine de karmaşıklaşabilmektedir. Bu
nedenle USW, ABD’nin durum, sert kırmızı bahar, sert
kırmızı kış, yumuşak kırmızı kış, yumuşak beyaz ve sert
beyaz buğday ihracatında büyümesine zemin hazırlamak
amacıyla, dünyanın dört bir yanında stratejik olarak
konumlandırılmış toplam 15 ofis, ayrıca ABD’de iki ofis
bulundurmaktadır.

The generous financial support from U.S. wheat producer
check-off dollars managed by 18 state wheat commissions
and cost-share funding provided by USDA’s Foreign Agricultural Service ensure that USW has the resources needed to
help overseas buyers understand the reliability and functional
benefits of U.S. milling wheat.

TRANSPARENT SYSTEM IN MARKETING OF GRAIN
The U.S. grain marketing system is unmatched and transparent. Yet it can be complicated. That is why USW maintains 15
offices strategically located around the world and two offices
in the U.S. To pave the way for U.S. export growth in durum,
hard red spring, hard red winter, soft red winter, soft white,
and hard white wheat.

USW provides comprehensive assistance to U.S. wheat buyers, millers, wheat food processors and government officials
around the world: Trade Servicing, Technical Assistance, MarUSW, dünyanın dört bir yanındaki ABD buğdayı alıcılarına, ket Information and Analysis, Consumer Promotion.
değirmencilere, buğday gıda işleyicilerine ve devlet görevlilerine kapsamlı yardım sağlamaktadır. Bu yardımlar: Ticaret USW invests trade policy resources to help secure open
Hizmetleri, Teknik Yardım, Pazar Bilgisi ve Analizi, Tüketiciye global competition with equitable and fair terms. These
Tanıtım olarak sıralanabilir. USW, tarafsız ve adil koşullarda açık efforts are primarily focused on the federal government
küresel rekabeti güvence altına almaya yardımcı olmak için agencies that impact and regulate trade, as well as the
ticaret politikası kaynaklarına yatırımı yapmaktadır. Bu çaba- World Trade Organization and non-governmental organilar; öncelikle, ticareti etkileyen ve düzenleyen federal devlet zations involved in international food aid. USW provides
kurumlarına, sonra da Dünya Ticaret Örgütü’ne ve uluslararası information and analysis that the National Association of
gıda yardımına müdahil sivil toplum kuruluşlarına odaklıdır. Wheat Growers (NAWG) uses in its representation of U.S.
USW, Kongre’de ABD buğday üreticilerini temsil eden Ulusal wheat producers in Congress. USW, NAWG, and other
Buğday Yetiştiricileri Birliği (NAWG) tarafından yararlanılan wheat industry organizations also work together to align
bilgi ve analizleri sağlamaktadır. USW, NAWG ve diğer buğday the eventual introduction of biotechnology traits in wheat
endüstrisi örgütleri, biyoteknoloji özelliklerinin buğdaya nihai with the interests of producers, technology providers, and
girişi ile üreticilerin, teknoloji sağlayıcıların ve son kullanıcıların end-users.
çıkarlarını aynı çizgide buluşturmak için birlikte çalışmaktadırlar.

USW’NİN FON KAYNAĞI VE FONLARIN DAĞITIMI
Buğday ihraç pazarlarını geliştiren ve elde tutan fonlama faaliyetleri, federal hükümet ile buğday üreticilerinin ortaklaşa
çabalarının ürünüdür. Yurtdışı Pazar Geliştirme Programı ve
Pazar Erişim Programı da dahil olmak üzere federal programlar,
USW gelirlerinin yaklaşık yüzde 74’üne tekabül eder.
Eyalet buğday komisyonları aracılığıyla USW’ye ulaştırılan
düzenli eyalet vergileri ve (devlet destekli özel projeler de dahil olmak üzere) üretici kesintileri ise faaliyet fon kaynağının
yüzde 26’sını oluşturur. Her 10 Doların 8’i, USW’nin yurtdışı
faaliyetlerine gider. Geriye kalan yüzde 20; yurtiçi personel, iki
ofis (Arlington, VA ve Portland, OR), dış ticaret delegasyonları
yardımı, USW Yönetim Kurulu masrafları, ayrıca buğday üreticilerine yönelik bilgilendirme ve eğitim için ABD içerisinde
kalır.
Ülkenizde yetiştirilen önemli buğday türleri, nitelikleri ve
kullanım alanları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Birleşik Devletler’de yetiştirilen buğday sınıflarını şöyle
sıralayabiliriz:

FUND SOURCE OF USW AND DISTRIBUTION OF FUNDS
Funding activities that develop and maintain wheat export
markets is a cooperative effort between the federal government and wheat producers. Federal programs, including the
Foreign Market Development program and the Market Access
Program, account for about 74% of USW revenues.
Producer check-off funds forwarded to USW through the
state wheat commissions, including regular state assessments and state-funded special projects, provide 26%
of activity funding. Eight of every ten dollars go to USW
overseas activities. The remaining 20% stays in the U.S. for
domestic staff members, two offices (in Arlington, VA, and
Portland, OR), assistance with foreign trade delegations,
USW Board of Directors expenses, and information and education for wheat producers.

Could you give information about significant types,
qualities and field of use of wheat, grown in your
country?
Wheat classes grown in United States are as follows:
Durum: Hardest of all wheats, durum has a rich amber color
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Durum: Tüm buğdayların en serti olan durum, yoğun amber and high gluten content. It sets the “gold standard” for prerenginde olup yüksek oranda gluten içerir. En üst kalite makar- mium pasta products, couscous and some Mediterranean
na ürünleri, kuskus ve bazı Akdeniz’e has ekmekler için “altın breads.
standart”ı belirler.
Hard Red Spring: The aristocrat of wheat when it comes to “deSert Kırmızı Bahar: Fırın ekmeği, silindir ekmek, kruvasan, signer” wheat foods like hearth breads, rolls, croissants, bagels
simit ve pizza hamuru gibi “özel tasarım” buğday ürünlerine and pizza crusts, HRS is also a valued improver in flour blends.
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gelindiğinde buğdayların aristokratı kabul edilen bu tür, aynı
zamanda un karışımları için değerli bir iyileştiricidir.
Sert Kırmızı Kış: Tava ekmeği için mükemmel bir öğütme ve
pişirme karakteristiğine sahip olan bu çok amaçlı buğday,
aynı zamanda Asya tarzı erişte, sert silindir ekmek, pide, genel
amaçlı un için ve karışımlar için de bir iyileştirici olarak tercih
edilmektedir.
Sert Beyaz: ABD buğdayının en yeni sınıfı olan bu buğday,
Asya tarzı erişte, tam buğday veya yüksek ekstraksiyon
uygulamaları, tava ekmeği ve yassı ekmek için kullanıldığında
çok olumlu yorumlar almaktadır.
Yumuşak Kırmızı Kış: Kurabiye ve kraker için, ayrıca karışımlar
için iyileştirici olarak mükemmel öğütme ve pişirme karakteristiklerine sahip, çok amaçlı, gluten bakımından zayıf bir
buğdaydır.
Yumuşak Beyaz: Düşük nem ve yüksek ekstraksiyon oranlarına
sahip olan bu buğday; mükemmel kekler, hamur işleri ve Asya
tarzı erişte için daha beyaz bir ürün sağlar. Ayrıca, Orta Doğu’ya
has yassı ekmek için uygundur.
Amerika’nın yıllık buğday ihracatı ne düzeyde? Ülkenizin
yeni sezonda ne kadar buğday ihraç edeceğini tahmin ediyorsunuz?
ABD buğdayının son beş pazarlama yılı (Haziran-Mayıs)
ortalamasına bakıldığında, yıllık ihracat 29.3 milyon tondur.
Halihazırda ABD Tarım Bakanlığı’nca 2013/14 döneminde
beklenen ihracat 25.2 milyon ton buğdaydır.
Diğer ülkeler Amerika’dan ne şekilde buğday ithal edebilirler? Ülke olarak, buğday ticaretindeki ulusal politika ve
prosedürleriniz nelerdir?
ABD’nin buğday ambarı her zaman açıktır. Ortalama olarak,
ABD yıllık buğday hasadının yaklaşık yüzde 50’si, ihracat
pazarlarımıza tedarik için kullanılabilmektedir. Çiftçiler ve
ticari depolar, buğdayı pazarda ihtiyaç duyulana dek en iyi
durumda depolayıp muhafaza edebilmektedirler.
Dünya buğday ticareti büyük oranda ticari bir pazar olmakla
beraber, alıcılar buğdayın ihtiyaç duydukları anda tedarike
hazır olmasını beklerler. ABD buğday endüstrisi, bu sosyal
mutabakatın mevcudiyetinin farkındadır ve dünyanın en güvenilir tercihi olarak mevcut itibarını kazanmak için çok yatırım
yapmıştır. ABD, dünyanın en büyük buğday ihracatçısıdır fakat
ABD Buğday Birliği (USW) ABD buğdayı alıp satmaz. Bu pazar
gücü, ABD buğday endüstrisine bir sorumluluk yüklemektedir
ve USW müşterilere istedikleri buğdayı mümkün olan en iyi
değerden almalarına yardımcı olma taahhüdünde rakipsizdir.
ABD buğdayı alıcılarının, ilk başvuru mercii olarak yerel bir
USW ofisini tercih etmeleri şiddetle önerilir. Bazıları bu alanda
30 yılı aşkın deneyime sahip olan temsilcilerimiz, alıcılara satış
öncesinde, esnasında ve sonrasında yardımcı olmaya hazırdır.

Hard Red Winter: Versatile, with excellent milling and baking
characteristics for pan bread, HRW is also a choice wheat for
Asian noodles, hard rolls, flat breads, general purpose flour
and as an improver for blending.
Hard White: The newest class of U.S. wheat, HW receives enthusiastic reviews when used for Asian noodles, whole wheat
or high extraction applications, pan breads and flat breads.
Soft Red Winter: Versatile weak gluten wheat with excellent
milling and baking characteristics for cookies and crackers and
as an improver for blending.
Soft White: A low moisture wheat with high extraction rates,
providing a whiter product for exquisite cakes, pastries, and
Asian-style noodles, SW is also ideally suited to Middle Eastern
flat breads.
What is the annual average wheat exportation of America?
How much wheat do you estimate your country’s going to
export in the new season?
Average annual exports of U.S. Wheat for the past five marketing years (June-May) is 29.3 million metric tons. The U.S De-
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partment of Agriculture currently expects the U.S. to export
25.2 million metric tons of wheat in 2013/14.
How can other countries import wheat from America? As
country what are your national policies and procedures on
wheat trade?
The U.S. wheat store is always open. On average, about
50 percent of the annual U.S. wheat harvest is available to
supply our export markets. Farmers and commercial warehouses can store and maintain wheat in top condition until
the market needs those supplies. While world wheat trade
is largely a commercial market, buyers expect wheat to be
available when needed.
The U.S. wheat industry recognizes that this social contract
exists and has invested much to earn the reputation as the
world’s most reliable choice. The U.S. is the world’s largest
wheat exporter, but U.S. Wheat Associates (USW) does not
buy nor sell U.S. wheat. This market strength confers a responsibility on the U.S. wheat industry, and USW’s commitment to helping customers get the wheat they want at the
best value possible is second-to-none. It is strongly encouraged that U.S. wheat buyers make their first point of contact
with a local USW office.
Our representatives, some with more than 30 years of relevant experience, are prepared to help buyers before, during, and after the sale.
Could you please share the current status of wheat prices in
international markets and your foresight about the future of
the prices? In particular, what kind of development do you
think will occur in prices in the new season?
While U.S. Wheat Associates does not speculate about future wheat prices, it does report on U.S. wheat export prices
every Friday afternoon (U.S. Eastern time). These reports
are available at website of the Associates. In addition, U.S.
Wheat Associates reports on world wheat supply and demand factors based on data from the U.S. Department of
Agriculture’s monthly World Agricultural Supply and Demand Estimates report.

Uluslararası pazarlardaki buğday fiyatlarının şu anki durumunu ve gelecekteki durumuna ilişkin öngörünüzü bizimle
paylaşır mısınız? Özellikle yeni sezonda fiyatlarda ne tür
değişiklikler olacağını düşünüyorsunuz?
ABD Buğday Birliği gelecekteki buğday fiyatları hakkında
spekülasyonda bulunmamakla beraber, her Cuma akşamı
(ABD Doğu Saati) ABD buğday ihraç fiyatlarına ilişkin rapor
yayınlamaktadır. Bu raporlar birliğin web sitesinden edinilebilir. Buna ek olarak, ABD Buğday Birliği, ABD Tarım Bakanlığı’nın
aylık “Dünya Tarım Arz ve Talep Tahminleri Raporu”ndan alınan Highlights of USDA’s 2013/14 Supply and Demand Esverilere dayanarak, dünya buğday arz ve talep faktörleri timates
hakkında raporlar da yayınlamaktadır.
1. 2013/14 Global wheat production estimated at 701 million
metric tons (MMT), up 7% from 2012/13
ABD Tarım Bakanlığı’nın 2013/14 arz ve talep tahminlerinde - Global supplies estimate at 881 MMT; 26.2 MMT higher than
öne çıkan noktalar;
2012/13
1. 2013/14 küresel buğday üretiminin, 2012/13 dönemine - Black Sea production expected to rebound to 107 MMT due
göre yüzde 7 artarak 701 milyon ton olacağı tahmin ed- to more favorable weather conditions, compared to 77.2 MMT
ilmektedir.
in 2012/13
- Küresel arzın 2012/13 dönemine göre 26.2 milyon ton artışla - EU production estimated at 29.0 MMT, up 5% from 2012/13
tahmini 881 milyon tona ulaşacağı,
- US production expected to fall 9% to 56.0 MMT
- Karadeniz’de üretimin, 2012/13 dönemindeki 77.2 milyon
tona kıyasla daha olumlu hava koşulları dolayısıyla 107 milyon 2. Consumption to reach new record at 695 MMT, up 2% from
tona çıkacağı,
2012/13
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- AB’de üretimin, 2012/13 dönemine göre yüzde 5 artışla 29.0 - World feed use expected to rise 5 percent to 136 MMT
milyon ton olacağı ve
- ABD’de üretimin yüzde 9 düşüşle 56.0 milyon ton olacağı tah- 3. World wheat trade to climb 4% from 2012/13 to 143 MMT,
1% greater than 5-year average
min edilmektedir.
4. 2012/13 world ending stocks at 186 MMT, up 3% from
2. Tüketimin yeni bir rekor kırarak 2012/13 dönemine göre 2012/13
- China’s ending stocks (62 MMT) account for 33% of total
yüzde 2 artışla 695 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.
- Dünya yem kullanımının yüzde 5 artarak 136 milyon ton
What kind of issues do you think the countries and millers
olması beklenmektedir.
should consider in particular when supplying wheat from
3. Dünya buğday ticaretinin, 2012/13 dönemine göre yüzde 4 international markets? Do you have any recommendations
artarak 143 milyon ton (Beş yılın ortalamasından yüzde 1 fa- about the issue?
While price and freight cost is always a consideration, the
zla) olacağı tahmin edilmektedir.
true value of wheat available on the world market depends
4. 2012/13 dünya yılsonu stoklarının, 2012/13 dönemine göre on many additional factors that actually help lower the
buyer’s risk, such as the reliability of the supplier, the qualyüzde 3 artışla 186 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.
- Çin’in yılsonu stoklarının (62 milyon ton), dünya toplamının ity and variety of the wheat classes (relative to local wheat
food product demand or opportunity), the service and
yüzde 33’üne tekabül edeceği tahmin edilmektedir.
technical support provided by the supplier and third party
Sizce ülkeler ve değirmenciler uluslararası pazarlardan certification that specifications are being met.
buğday tedarik ederken özellikle hangi hususları dikkate
U.S. wheat growers have consistently produced abundant
almalılar? Bu konuda tavsiyeleriniz var mı?
Fiyat ve navlun maliyetleri her zaman dikkate alınmakla supplies of excellent quality wheat’s and earned an endurberaber, dünya pazarında uygun buğdayın gerçek değeri; ing reputation for reliability and value over many years.
tedarikçinin güvenilirliği, buğday sınıflarının kalitesi ve For decades, the U.S. wheat store has remained open to
çeşitliliği, tedarikçinin sağladığı hizmet ve teknik destek, international buyers, even when supplies were tight. That
beklenen özelliklerin karşılandığına dair üçüncü taraftan is easy to overlook at a times when some wheat-exporting
belgelendirme gibi alıcının riskini gerçekten azaltmaya countries are aggressively offering their product. In good
years and bad, U.S. wheat growers have supported USW’s
yardımcı olan pek çok ek faktöre bağlıdır.
effort to work directly with buyers to answer questions and
ABD buğday yetiştiricileri, istikrarlı olarak bol miktarda resolve issues in purchasing, shipping, or using their six
mükemmel kalite buğday üretmiş, güvenilirlik ve değer classes of wheat.
bazında uzun yıllara yayılan kalıcı bir saygınlık elde
etmişlerdir. On yıllar boyunca, arz daraldığında bile, ABD With U.S. wheat, buyers also get professional technical asbuğday ambarı uluslararası alıcılara açık kalmıştır. Bunları, sistance, education, information, and personalized consultbazı buğday ihracatçısı ülkelerin ürünlerini agresif bir ing that help strengthen overseas milling, storage and hanşekilde pazara sundukları şu günlerde göz ardı etmek dling, and end-product industries. As always, USW stands
kolaydır. ABD buğday yetiştiricileri, kendi altı buğday ready to help meet our customers’ needs. U.S. wheat price
sınıfının alımı, nakliyesi veya kullanımı konusunda alıcıların discovery and prices are completely transparent, with opsorularını yanıtlamak ve sorunlarını çözmek amacıyla hem tions for reducing price risk through commodity futures
iyi hem de kötü yıllarda, USW’nin doğrudan alıcılarla birlikte exchanges.
çalışma çabasına destek vermiştir.
ABD buğdayı ile birlikte alıcılar, aynı zamanda; yurtdışı değirmencilik, depolama, taşıma ve nihai ürün endüstrilerini
güçlendirmeye yardımcı olan profesyonel
teknik yardım, eğitim, bilgilendirme ve
kişiselleştirilmiş danışma hizmetleri de
almaktadırlar. Her zaman olduğu gibi
USW,
müşterilerimizin
ihtiyaçlarının
karşılanmasına yardım etmeye hazırdır.
ABD buğdayı fiyat ifşası ve fiyatları tamamen şeffaf olup, emtia vadeli işlemler
borsaları aracılığıyla fiyat riskini azaltma
seçenekleri de mevcuttur.
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DEĞİRMENCİLİKTE HAMMADDE
(BUĞDAY) TEMİNİ
RAW MATERIAL SUPPLY IN MILLING (WHEAT)
Hacı BARAN
Toprak Mahsulleri Ofisi - Turkish Grain Board
Alım Muhafaza Dairesi Başkanı - Head of Purchase and Conservation Department
Tarımsal üretim; iklim koşulları, ülkelerin uyguladıkları tarım
politikaları, girdi maliyetleri gibi nedenlerle farklılık göstermektedir. Dünyada çok geniş bir alanda yetiştirilen hububat,
insanların hayatlarını sürdürebilmesi için gereken besin öğelerini içermesi ve hayvan beslenmesinde kullanılması açısından
son derece önemlidir.
Dünya nüfus artışına oranla daha hızlı artan tüketim, insanlığın güvenli ve yeterli gıdaya ulaşmasını, yoksulluk ve açlık
konularını gündeme getirmektedir. 2006 yılından 2008 yılının
2. yarısına kadar devam eden süreçte yaşanan “Gıda Krizi” ve
2011 yılında Çin ve Rusya’da yaşanan kuraklık nedeniyle dünya

WHEAT IN WORLDWIDE
Agricultural production shows differences due to climatic
conditions, agricultural policies of the countries, input costs,
etc. Cereals grown widely in worldwide is extremely important in terms of inclusion of nutritional elements required for
continuity of people’s life and its utilization in animal feeding. Consumption rapidly increasing more than worldwide
population growth highlights safe and sufficient food access
of the humanity, as well as poverty and hunger issues. Lower
cereal growth expectations due to “Food Crisis” experienced
between 2006 and 2nd half of 2008, drought encountered in
China and Russia and accordingly, increase in price of cereals
caused disturbance in terms of future
years.
It is expected that global wheat production shall decrease (from 695 m tons to
656 m tons) in relation with decreasing
harvest estimations in EU countries (approximately 6% lower than the record
production value of prior year). EU,
China, India, Pakistan, USA, Russia, Canada, Argentina and Australia are ranked
as the top countries amount wheat
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producing countries in the world.
However, despite high population of
China, India and Pakistan, these countries do not have a voice in worldwide
trading. In terms of worldwide wheat
trading, USA, EU, Canada, Argentina
and Australia are ranked within top
five countries being followed by Russia, Kazakhstan and Ukraine.

MARKET PRACTICES IN WHEAT
PRODUCING COUNTRIES
Practices related with processing of
cereal markets differ among producing countries. These practices are
summarized as following on the basis
of countries.

1. USA:

hububat üretim tahminlerinin düşük olması, buna bağlı olarak
da hububat fiyatlarındaki artış, gelecek yıllar açısından tedirginliğe yol açmıştır. Küresel buğday üretiminin, AB ülkelerinde
düşen hasat beklentilerine bağlı olarak (geçen yılki rekor üretimden yaklaşık % 6 daha düşük bir düzeyde) gerileyeceği (695
m tondan 656 m tona) tahmin edilmektedir.
Dünya buğday üreticisi ülkeler içinde AB, Çin, Hindistan, Pakistan, ABD, Rusya, Kanada, Arjantin ve Avustralya ilk sıralarda yer
almaktadır. Ancak bu ülkelerden Çin, Hindistan ve Pakistan’ın
ülke nüfuslarının yüksek olmasından dolayı yüksek üretimlerine
rağmen dünya ticaretinde söz sahibi değillerdir. Dünya buğday
ticaretinde ABD, AB, Kanada, Arjantin ve Avustralya ilk beşte yer
alırken bu ülkeleri Rusya, Kazakistan ve Ukrayna takip etmektedir.

- Average annual wheat production is 60 million tons and
export figure is 30 million tons (roughly 20% of world wheat
export).
- Intervention purchase is not available (except for milk products; butter, dried milk, cheese). The state does not realize direct purchase, sales and production. However, state support
policies are identified with Agriculture Law issued once in every 6 years. Income support is provided for the producers. These
are applied in the form of Credit Price, Target Price, Direct Income Support and Compensatory Direct Income Support.
- However, comprehensive product insurance system is
planned in the scope of New Agriculture Law, instead of these
supports.
- Ministry of Agriculture endeavors to improve export markets
with non-governmental organizations, such as Association of
Cereal, Association of Wheat.
- Strong transportation, storage and port infrastructures are
available.
- Multi-national companies play significant role in collection
and export of products in country-wide. Local storages where
the wheat is received from the producers and terminals where
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wheat is kept as to be delivered to the export points (most of
them have a capacity of 1 million tons) are available.
- 6 main wheat types are available. These are:
•
Hard Red Winter Wheat (HRW): constitutes approximately 40% of production and export. This type has 1112% protein on average.
•
Hard Red Spring Wheat (HRS): It represents another type
of bread wheat. This type has 13-14% protein. It constitutes 20% of export figure.
•
Hard White Wheat (SW): This is the newest type grown in
USA. It is mainly consumed in domestic market.
•
Soft White Wheat (SW): It has 10% protein. It is used in
production of cracker and noddle and constitutes 20% of
export figure.
•
Soft Red Winter Wheat (SRW): In spite of its high efficien-
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BUĞDAY ÜRETİCİSİ ÜLKELER PİYASA UYGULAMALARI

cy, its protein level is 10%. It constitutes 14% of export on
average.
Dünyanın değişik bölgelerindeki üretici ülkelerde, hubuDurum: This type is the hardest USA wheat. It is grown in
bat piyasalarının işleyişine ilişkin uygulamalar ülkeden ülk- •
spring and constitutes 5% of export figures.
eye farklılık göstermektedir. Bu uygulamalar ülkeler bazında
- The production is realized within farms mainly belonging to
aşağıda özetlenmiştir.
families. Size of facilities is approximately 200 hectares.
- Licensed warehouse system is applied for about 100 years
1. ABD:
- Ortalama yıllık 60 milyon ton buğday üretimi ve 30 milyon in the country. Approximately 10.000 licensed warehouses are
available.
ton ihracatı vardır (Kabaca dünya buğday ihracatının %20’si).
- Müdahale alımı yoktur (süt ürünleri; tereyağı, süt tozu, - Storage capacity in the country is 620 million tons, 350 milpeynir haricinde). Devlet doğrudan alım, satım ve üretim lion tons of which is within farms (may be used for cereal, legyapmamaktadır. Ancak devlet destekleme politikaları, her 6 umes and oil seed). Except for farms, 9.000 storage facilities
yılda bir çıkarılan Tarım Kanunu ile belirlenmektedir. Üreticiler are available.
için gelir desteği verilmektedir. Bunlar; Kredi Fiyatı, Hedef Fi- - Following harvesting, farmers may evaluate wheat as followyat, Doğrudan Gelir Desteği ve Fark Giderici Doğrudan Gelir ing:
•
Products may be sold directly to the local warehouses
Desteği şeklinde uygulanmaktadır.
with respect to the product quality and market prices.
- Ancak tüm bu desteklerin yerine Yeni Tarım Kanunu taslağında
•
They may protect them in their own warehouses and
çok kapsamlı bir ürün sigorta sistemi düşünülmektedir.
then, may sell to the local warehouses in case of price in- Tarım Bakanlığı; Hububat Birliği, Buğday Birliği gibi sivil kucrease.
rumlarla ihracat pazarlarının geliştirilmesi için çalışmaktadır.
•
Afterwards, they may sell them through forward con- Çok güçlü ulaşım, depolama ve liman altyapısı mevcuttur.
tracts.
- Ürünlerin ülke çapında toplanmasında ve ihracatında çok
They may receive loan from Commodity Credit Corporauluslu şirketler önemli rol oynamaktadır. Buğdayların üre- •
tion (CCC) of the Ministry of Agriculture until sales of the
ticiden alındığı yerel depolar ve buralardan taşınıp ihraproduct kept in their warehouses.
cat noktalarına gönderilmek üzere bekletildiği terminaller
- Product prices are identified by stock markets. Agricultural
(birçoğu 1 milyon ton kapasiteli) mevcuttur.
products are sold on the basis of contract within specialist
- 6 temel buğday çeşidi mevcuttur. Bunlar:
•
Sert Kırmızı Kışlık (HRW): Üretimin ve ihracatın neredeyse product stock markets, such as Chicago, Minneapolis, Kansas
City, USA. Minneapolis stock market is the most important
%40’ını oluşturur. Ortalama %11–12 proteine sahiptir.
•
Sert Kırmızı Baharlık (HRS): Bir diğer önemli ekmeklik market where spot buying and selling is performed. Generally,
buğdaydır. %13–14 proteine sahiptir. İhracatın ortalama HRS and Durum Wheat change hands.
- 1% of total volume is subject to actual delivery in futures
%20’sini oluşturur.
•
Sert Beyaz (SW): ABD’de yetişen en yeni çeşittir. Genelde exchange. In general, SRW is dealt at Chicago Stock Market;
whereas, HRW is dealt at Kansas Stock Market and HRS, as well
iç piyasada tüketilir.
•
Yumuşak Beyaz (SW): %10 proteine sahiptir. Kraker ve as White Wheat is dealt at Minneapolis Stock Market.
noddle (çin eriştesi) üretiminde kullanılır. İhracatın orta- - Price supports are realized by Commodity Credit Corporation
(CCC). The most effective entity is Commodity Credit Corporalama %20’sini oluşturur.
•
Yumuşak Kırmızı Kışlık (SRW): Yüksek verime rağmen tion (CCC) in terms of regulation of agricultural market in USA.
%10 gibi düşük bir protein seviyesine sahiptir. İhracatın - Commodity Credit Corporation (CCC) affiliated to USA Ministry of Agriculture is established in 1933 in order for offset,
ortalama %14’ünü oluşturur.
•
Durum: En sert ABD buğdayıdır. Baharlık bir üründür. support and protection of producers’ income and prices. CCC
is authorized to grant food products supplied through price
İhracatın ortalama %5’ini oluşturur.
- Üretim genelde ailelere ait çiftliklerde yapılır. İşletme support program or from commercial markets to the state
and private corporations. These products are used for school
büyüklükleri 200 hektar civarındadır.
- Lisanslı depoculuk sistemi ülkede 100 yıldır uygulanmaktadır. lunch programs, summer camps for children and assistance
to the needers. CCC is responsible from enabling agricultural
Yaklaşık 10.000 adet lisanslı depo mevcuttur.
- Ülkedeki depolama kapasitesi (hububat, bakliyat ve yağlı to- products ready in areas where extreme financial crisis is expehumlar için kullanılabilir), 350 milyon tonu çiftlik içlerinde ol- rienced in relation with major disasters.
mak üzere, 620 milyon tondur. Çiftlikler dışında yaklaşık 9.000 - Farmers may utilize loans having low interest and termed up
to nine months by presenting products stored in pledge in readet depolama tesisi mevcuttur.
-Hasattan sonra çiftçiler buğdaylarını şu şekilde lated warehouses of CCC as security.
değerlendirebilirler:
•
Doğrudan yerel depolara ürün kalitesine göre piyasa 2. European Union:
- EU producers deliver product harvested to the cooperatives
fiyatlarından satabilir.
•
Kendi deposunda muhafaza edip, fiyatlar artınca yine bu which they are a partner to or sell them to private companies.
Cooperatives protect such products in their own warehouses
yerel depolara satabilir.
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•

Daha sonra teslim etmek üzere bir forward kontratla satabilir.
•
Deposunda tuttuğu malı satıncaya kadar Tarım Bakanlığı
Ürün Kredi Kurumundan (CCC) kredi alabilir.
- Ürün fiyatları, borsalarda belirlenmektedir. ABD’de Chicago,
Minneapolis, Kansas City gibi ihtisaslaşmış ürün borsalarında
tarımsal ürünler kontrat bazında satılmaktadır. Minneapolis Borsası, spot alım ve satımın yapıldığı en önemli borsadır.
Genelde HRS ve Durum Buğdayı el değiştirir.
- Vadeli işlem borsalarında toplam hacmin neredeyse %1’i
fiili teslimata konu olmaktadır. Genel olarak SRW Chicago Borsası’nda, HRW Kansas Borsası’nda ve HRS ve Beyaz
Buğdaylar Minneapolis Borsası’nda işlem görmektedir.
- Fiyat destekleri Ürün Kredi Kurumu (CCC) vasıtasıyla yerine
getirilmektedir. ABD’de tarım piyasasının düzenlenmesi konusunda en etkin kurum, Ürün Kredi Kurumu (CCC - Commodity Credit Corporation)’dur.
- ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı olan Ürün Kredi Kurumu (CCC),
üretici gelirlerinin ve fiyatlarının dengelenmesi, desteklenmesi
ve korunması amacıyla 1933’te kurulmuştur. CCC; fiyat desteği
programları vasıtasıyla veya ticari piyasalardan satın alınarak
elde edilen gıda mamullerinin, devlet ve özel kurumlara hibe
edilmesi konusunda yetkilendirilmiştir. ABD’de bu ürünler;
okul öğle yemeği programları, çocuklar için yaz kampları ve
ihtiyaç sahibi insanlara yardım için kullanılmaktadır. CCC, ABD
Başkanı tarafından belirlenen, büyük afetlerle bağlantılı olarak
şiddetli mali kriz yaşanan alanlarda tarım ürünlerini hazır bulundurmakla da görevlidir.
- Çiftçiler, CCC’nin anlaşmalı depolarında rehin olarak
depoladıkları ürünlerini teminat göstererek, düşük faizli ve dokuz aya kadar vadeli ürün kredisi alabilir.

2. Avrupa Birliği:
- AB’de üreticiler, hasat ettikleri ürünü ortağı oldukları kooperatiflere teslim etmekte ya da özel şirketlere satmaktadırlar.
Kooperatifler üreticilere avans ödeyerek ürünü kendi
depolarında ya da özel depolarda muhafaza etmekte olup
kendileri veya üretici birlikleri vasıtasıyla ürünü iç ve dış piyasaya pazarlamaktadırlar. Kooperatiflerce ve özel şirketlerce pazarlanamayan ürünler, müdahale alımlarından sorumlu Ödeme
Kurumlarına satılmaktadır.
- AB’de her ülkede tarımsal ürünlere ait bir emtia borsası bulunmamakta olup, emtia borsası bulunmayan ülkelerde, üreticilerden yapılan alımlarda fiyatlar belirlenirken spot alım-satım
işlemleri gerçekleşmese de Chicago ve Paris (MATIF) gibi borsalar referans olarak alınabilmektedir.
- AB Hububat (buğday, arpa, mısır, sorgum) ve Çeltik Ortak Piyasa Düzenleri kapsamında müdahale alım sistemi
bulunmaktadır.
- Müdahale fiyatı hububatta 101,31 €/t, çeltikte 150 €/t’dur.
- Ayrıca 2012 yılına kadar hububat için 63 €/t, çeltik için 177
€/t olarak uygulanan doğrudan gelir desteği, 2012 yılından
itibaren yerini “Tek Çiftlik Ödemesi”ne (Single Farm Payment)
bırakmıştır.
- Tek Çiftlik Ödemesine göre, üreticilerin 2000–2002 yılları
arasındaki referans dönemde üretimini yaptıkları ürünler

or private warehouses by paying advances to the producers
and sell them to the domestic or foreign markets through
union of producers or by their own efforts. Products not sold
through cooperatives and private companies are sold to the
Paying Agencies being responsible from intervention purchases.
- A commodity exchange for each agricultural product is not
available in EU. In countries not having commodity exchange,
stock exchanges, such as Chicago and Paris (MATIF) are taken
as reference during identification of prices for purchases from
the producers, even if spot buying and selling is not performed.
- Intervention buying system is not available in the scope of EU
Cereal (wheat, barley, corn, sorghum) and Paddy rice Common
Market Organizations.
- Intervention price is 101,31 €/t for cereal and 150 €/t for paddy rice rice.
- In addition, direct income support applied as 63 €/t for cereal
and 177 €/t for paddy rice rice until 2012 is replaced by Single
Farm Payment as of 2012.
- In accordance with Single Farm Payment, “Reference Direct
Income Support” per hectare is estimated by dividing average
support amount received for the products cultivated between
the reference period of 2000-2002 to the average cultivation
area. As a result, regardless of the product cultivated, the support amount is equalized to the multiplication of land size
stated and reference amount and is provided as to be independent of production.
- The objective of this system is to enable producers act on
the basis of market signals (marked focused) while ascertaining their production decisions. By this way, support provided
separately for different products in the past is converted into
production independent area payments under the name of
Single Farm Payment.
- Minimum intervention purchase amount is 80 tons for cereal
(10 tons for durum wheat) and 20 tons for paddy rice rice.
- Intervention period is November 1 – May 31 for the cereal
and April 1 – July 31 for paddy rice rice.
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için almış oldukları ortalama destek tutarının, ortalama ekim
alanına bölünmesiyle hektar başına düşen “Referans Doğrudan
Gelir Desteği” hesaplanmıştır. Böylelikle üretici, arazisine
hangi ürünü ekerse eksin alacağı destek tutarı, beyan ettiği
arazi büyüklüğü ile referans miktarın çarpımına eşitlenmiş ve
üretimden bağımsız olarak verilmeye başlanmıştır.
- Bu sistemde amaçlanan, üreticinin üretim kararını verirken
piyasa sinyallerine göre (pazar odaklı) hareket etmesini
sağlamaktır. Böylelikle, farklı ürünler için geçmişte ayrı ayrı
verilen destekler, Tek Çiftlik Ödemesi adı altında üretimden
bağımsız alan ödemesine dönüştürülmüş olmaktadır.
- Minimum müdahale alım miktarı hububat için 80 ton
(makarnalık buğdayda 10 ton), çeltikte 20 tondur.
- Müdahale dönemi hububat için 1 Kasım - 31 Mayıs, çeltik için
1 Nisan - 31 Temmuz’dur.
- Alımlar 27 ülkede aynı minimum kalite kriterlerine uygun
olarak, müdahale alımlarından sorumlu Ödeme Kurumları
tarafından gerçekleştirilmektedir.
- Ödeme kurumları, AB ortak piyasa düzeni çerçevesinde müdahale alımı, depolama, iç ve dış satışlar gibi faaliyetlerin yerine getirilmesinden sorumludur.
- Üye devletlerin müdahale alımlarının finansmanı, EAGF
(Avrupa Tarımsal Garanti Fonu) tarafından karşılanmaktadır.
- EAGF tarafından üreticilere yapılan ödemeler (doğrudan gelir desteği, ihracat geri ödemeleri, müdahale alımları), ödeme
kurumları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
- Ödeme kurumlarının ürün alımında uygulayacakları minimum miktarlar, kalite kriterleri, fiyat baremleri ve müdahale
alım dönemleri gibi unsurlar topluluk tüzüklerince belirlenmektedir.
- Ödeme kurumlarının kendilerine ait depoları olmayıp, müdahale merkezlerinde kontrat yaptıkları özel depolar aracılığıyla
alım yapabilmektedir.
- Ayrıca üreticinin deposu ödeme kurumunun koşullarına
uyduğu taktirde, alım ve muhafaza o depoda gerçekleşmektedir.
Bu durumda deponun kontrol sorumluluğu, ödeme kurumuna geçmektedir. Ödemeler teslimatı müteakip en geç 65
günde yapılmaktadır.

- Purchases are realized by Paying Agencies being responsible
from intervention purchases in compliance with same minimum quality criteria in 27 countries.
- Paying agents are responsible from accomplishment of activities like intervention purchase, storage, domestic and foreign
sales in the framework of EU common market regulations.
- Financing of intervention purchases of the member states is
covered by EAFG (European Agricultural Guarantee Fund).
- Payments made to the producers by EAGF (direct income
support, export refunds, intervention purchases) are realized
by means of paying agencies.
- Issues to be applied by the paying agencies, such as minimum amounts, quality criteria, price scales and intervention
purchase periods, are identified by the community guidelines.
- Paying agencies do not have their own warehouses and they
realize buying through private warehouses which contract is
concluded with at intervention centers.
- In addition, if warehouse of the producer is in compliance
with conditions of the paying agency, buying and protection
is realized in that warehouse. In such cases, control responsibility of the warehouse belongs to the paying agent. Payments
are made within latest 65 days as of delivery date.
- First delivery date of the product is not the realization date
of intervention buying. In order for completion of intervention
buying, physical and chemical analysis of the product should
be applied and it should be ensured accordingly that the
product fulfills purchasing conditions.
- European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) meets storage
rent fee of intervention stocks, their shipment-delivery costs
and interest costs of the stock kept.

3. Australia:
- The country realizes 25 million tons of wheat production and
18 million tons of export annually.
- Most part of the wheat and barley is exported (80%).
- The sole authorized agency in wheat export is Australian
Wheat Board (AWB).
- Australian Wheat Board (AWB) is responsible from management of producing cooperatives.
- State support is eliminated gradually as of 1989 and is privatized in 1999. AWB directs producers with respect to the world
market demands in order to maximize producers’ income.
- By providing advances to the producers, the Board realizes
buying in 45 product groups at 900 purchase centers.
- Products collected in joint pools are delivered to the ports for
export purposes.
- This system where producers perform storage and marketing
activities in well-organized manner is called as Single Selling
Desk System.

4. Canada:
- Producers were required to sell their wheat and cereal products by means of Canada Wheat Board (CWB) exclusively until
August 1, 2012 in Canada.
- Monopoly of CWB is eliminated through the law put into
force on August 1, 2012 after which the board is converted
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- Ürünün ilk teslim edildiği tarih müdahale alımının
gerçekleştirildiği tarih olmayıp, müdahale alımının tam olarak
gerçekleşebilmesi için fiziksel ve kimyasal analiz yapılarak
ürünün alım şartlarını sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi
gerekmektedir.
- Avrupa Tarımsal Garanti Fonu (EAGF) müdahale stoklarının
depo kirası, tahmil-tahliye masrafları ve eldeki stokun faiz
masrafını karşılamaktadır.

3. Avustralya:
- Ortalama yıllık 25 milyon ton buğday üretimi ve 18 milyon
ton ihracatı vardır.
- Üretilen buğday ve arpanın büyük bölümü (%80’i) ihraç edilmektedir.
- Buğday ihracatında tek yetkili kurum Avustralya Buğday
Kurumu’dur (AWB).
- Avustralya Buğday Kurumu (AWB-Australian Wheat Board),
AWB üretici kooperatifleri yönetiminde bir kurumdur.
- 1989 yılından itibaren devlet desteği aşamalı olarak kaldırılmış
ve 1999 yılında özelleştirilmiştir. AWB üreticilerin gelirlerini en
iyi şekilde maksimize etmek üzere dünya piyasa taleplerine
göre üreticileri yönlendirir.
- Üreticilere avans vererek, 900 alım merkezinde 45 ürün
grubunda alım yapar.
- Ortak havuzda toplanan ürünler, ihraç edilmek üzere limanlara sevk edilir.
- Üreticilerin örgütlü bir biçimde depolama ve pazarlama
yapabildikleri bu sisteme Tek Masa Satış Sistemi (Single Selling
Desk System) denmektedir.

4. Kanada:
- Kanada’da, 1 Ağustos 2012 tarihine kadar, buğday ve arpa
üreticisi çiftçiler ürünlerini Kanada Buğday Kurumu (CWB)
aracılığıyla tek elden pazarlamak zorundaydı.
-1 Ağustos 2012’de yürürlüğe giren kanunla CWB’nin tekeli
kaldırılarak 5 yıl içinde tamamen özel bir şirkete dönüştürülmesi
süreci başlamıştır.
- 1 Ağustos 2012 tarihi öncesinde Kanada’da bulunan hububat

into a private company within 5 years.
- Cereal companies located in Canada were purchasing on behalf of CWB with respect to the contract they concluded with
CWB and were operating their port terminals on behalf of CWB
until August 1, 2012. After entry of new regulation into force,
these companies can conclude any buying contract with farmers directly and may perform export at their ports on behalf of
their names.
- Farmers may also sell their products to CWB. CWB has increased its rate of agreements concluded with farmers as of
August 1, 2012 and expanded its purchase area.
- One of the advantages of having the option to sell to CWB
is continuity of state guarantee in payment terms, although it
is more limited when compared to the period before August
1, 2012. This guarantee shall completely be eliminated after
completion of 5-year time period.
- It is expected that 20% of them shall sustain to apply to CWB
after effective date of the law.
- CWB operates by means of a pool system. First of all, an advance payment is made to the farmer delivering his products
and then, the remaining amount is paid by total sales pool
changing with respect to the market improvements during
the year.
- Even if the monopoly of CWB is eliminated, indirect supervision within domestic market (through the inspection companies whom license is provided) and direct supervision on
products to be exported shall be sustained by Canada Cereal
Commission being affiliated to the Ministry of Agriculture and
responsible from the cereal quality in the country.
- Any subsidy practice based on production quantity is not
applied in Canada. Supports are generally provided on the
basis of programs of limited duration. Agricultural supports
are both provided by Federal Government and state governments, in which case shares of the Federal Government and
the state government differ with respect to the states. Farmers
are furnished with significant supports after disasters. Tax refunds and tax exemptions are other support policies.
- Ice Futures Canada Stock Market acts as commodity ex-
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şirketleri, CWB ile yaptıkları sözleşme doğrultusunda silolarında
CWB adına alım yapmakta ve liman terminallerini CWB adına
işletmekteydiler. Artık bu şirketler silolarında çiftçilerle direk
olarak istedikleri türde alım sözleşmeleri yapabilmekte ve kendileri adına limanlardan ihracat gerçekleştirebilmektedir.
- Çiftçiler ürünlerini halen CWB’ye satma opsiyonuna sahiplerdir. CWB, 1 Ağustos 2012’den sonra şirketlerle olan
anlaşmalarını arttırmış ve alım yaptığı alan kapsamını
genişletmiştir.
- CWB’ye ürün satmanın çiftçiler için avantajı, 5 yıllık geçiş
sürecinde, ödemelerdeki devlet garantisinin 1 Ağustos 2012
öncesine göre daha kısıtlı da olsa devam etmesidir. Bu garanti,
5 yıl sonra tamamen kalkacaktır.
- Öngörüler, kanun sonrası ürünün yaklaşık %20’sinin CWB’ye
gelmeye devam ettiği yönündedir.
- CWB bir havuz sistemi yoluyla çalışmaktadır. Ürününü getiren
çiftçiye önce bir ön ödeme yapılmakta, çiftçi kalan parasını yıl
içinde piyasadaki gelişmeler doğrultusunda değişim gösteren
toplam satış havuzundan, ürün dönemi sonunda almaktadır.
- CWB tekeli kaldırılsa da, Tarım Bakanlığı’na bağlı olan ve
ülke hububatının kalitesinden sorumlu olan Kanada Hububat
Komisyonu’nun iç piyasadaki dolaylı (lisans verdiği gözetim
şirketleri yoluyla) ve ihracata verilecek ürünler üstündeki direkt denetimi devam etmektedir.
- Kanada’da üretim miktarına dayalı bir sübvansiyon
uygulaması yoktur. Destekler daha çok sınırlı süreli programlar
bazında yapılmaktadır. Kanada’da tarımsal destekler hem Federal Hükümet tarafından hem de eyalet hükümetleri tarafından
sağlanmakta olup destek miktarları ve desteklerdeki Federal
Hükümet payları ile eyalet hükümeti payları, eyaletten eyalete değişim göstermektedir. Çiftçilere, afetler sonrasında da
önemli destekler yapılmaktadır. Vergi geri ödemeleri ve vergi
muafiyetleri diğer bir destekleme politikasını oluşturmaktadır.
- Kanada’da Ice Futures Canada Borsası, vadeli işlemler emtia borsası olarak faaliyet göstermektedir. Borsada buğday,
makarnalık buğday, arpa ve kanola ürünleri Kanada Doları
cinsinden, her biri 20 tonluk kontratlar bazında işlem görmektedir. Borsa’da başlıca ürün kanola olup, diğer ürünlerde işlem
miktarı düşük seviyelerdedir. Ice Futures Canada, çok uluslu bir
holding olan Intercontinental Exchange’in (ICE) Kanada’da emtia işlemlerini yürüten kuruluşudur. Borsa, müstakil bir yapıda
olup bir üst borsaya bağlı değildir. Borsada ürünlerin fiziksel
tes¬limatları, teorik olarak söz konusudur.

5. Brezilya:
- 194,7 milyon nüfusa sahip olan Brezilya, 4,8 milyon tonluk
buğday üretimi ile net ithalatçı bir ülkedir. İklim koşullarının
uygunluğu, kâr ve likidite oranının yüksek olması gibi sebepler, üreticileri buğday yerine mısır ve soya fasulyesi üretimine
yöneltmiştir. Brezilya’nın 2012/13 döneminde 7,4 milyon ton
buğday ithalatı yapacağı öngörülmektedir.
- Brezilya’da üreticiler hasat ettikleri hububat ürünlerini; tüccarlara, kooperatiflere veya kamu alımları ve
depolamasından sorumlu olan CONAB’a (Ulusal Tedarik
Kurumu) satabilmektedirler. Brezilya tarım ve gıda ürünleri
piyasasında yoğun rekabet yaşanmaktadır. Yıllık satışları

change in Canada. Wheat, durum wheat, barley and canola
are dealt in terms of Canadian Dollar and with respect to the
contracts of 20 tons within stock market. The leading product
of stock exchange is canola, where dealing amount of other
products is low. Ice Futures Canada is a foundation of a multinational holding called International Exchange (ICE) that
executes commodity transactions of ICE in Canada. The stock
market has self-contained structure and is not affiliated to an
upper stock market. Physical delivery of products is theoretically possible within stock market.

5. Brazil:
- Brazil having a population of 194,7 million is a net importing country with its 4.8 million tons of wheat production. Appropriate climatic conditions, high profit and liquidity rates
make producers orient towards corn and soya bean, instead
of wheat. It is expected that 7,4 million tons of wheat shall be
imported in 2012/13 period.
- Producers may sell their cereal products to the tradesmen,
cooperatives or CONAB (National Supply Board) being responsible from public purchases and storages. Intense competition
is experienced in Brazil agriculture and food products market.
Agriculture companies and cooperatives having more than $1
billion annual sales figure dominate the market.
- 6 agricultural products of Brazil (corn, crystal sugar, soya
bean, Arabica coffee, ethanol and live cattle) are dealt at BM&F
BOVESPA, which is the 3rd largest stock market in the world.
“Minimum price” is identified annually by the state by taking costs in different production regions into consideration.
When market price is lower than the “minimum price”, purchase program is applied. In this stage, CONAB realizes buying
from farmers and cooperatives on the basis of minimum price.
CONAB may keep strategic stock in the scope of the program.
- In addition, price guaranteed by the government is identified
in the scope of “Premium Payment Program for Marketing of
Products”. When market price is under guarantee price, the difference is paid to the farmers and cooperatives. This program
is created due to the imbalances in product supply between
the states. Product buyer or trader undertakes to buy products
from the regions having surplus supply and to transfer them
to the regions having supply deficit (in particular, northeastern regions).

6. Argentina:
- Direct state support is less in agricultural sector in Argentina.
In general, agriculture market is under control of the private
sector having competitive position.
- Following state supported agricultural policies until 1990s,
Argentina started to track more liberal policies together with
transition to the free market economy in 1990. In this context,
state boards, such as cereal, meat, sugar, tobacco are liquidated.
- Export taxes imposed on basic cereal and processed oil seed
products are eliminated (excluding 3,5% tax rate on unprocessed oil seed export).
- Cereal silos are prioritized.
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1 milyar $’ın üzerinde olan tarımsal şirketler ve kooperatif
şirketleri piyasaya hakimdir.
- Brezilya’nın dünyanın 3. büyük borsası olan BM&F BOVESPA’da
6 adet tarımsal ürün (mısır, kristal şeker, soya fasulyesi, arabica
kahvesi, etanol ve canlı sığır) işlem görmektedir.
- Hükümet tarafından, farklı üretim bölgelerindeki maliyetler
dikkate alınarak yıllık olarak “minimum fiyat” belirlenmektedir. Piyasa fiyatı “minimum fiyat”ın altına düştüğünde, alım
programı devreye girmektedir. Bu aşamada CONAB, minimum
fiyatla çiftçiler ve kooperatiflerden alım yapmaktadır. Program
kapsamında CONAB stratejik stok da tutmaktadır.
- Ayrıca “Ürünlerin Pazarlanması İçin Prim Ödeme Programı”
kapsamında Hükümet garanti edilmiş fiyat belirlemektedir.
Piyasa fiyatı, garanti fiyatın altına düştüğünde aradaki fark
çiftçilere ve kooperatiflere ödenmektedir. Eyaletler arasında
ürün arzındaki dengesizlikler sebebiyle bu program
oluşturulmuştur. Ürün alıcısı veya tüccar; ürünleri arz fazlası
olan bölgelerden alıp arz açığı olan (özellikle kuzeydoğu
bölgeleri) bölgelere transfer etmeyi taahhüt etmektedir.

6. Arjantin:
- Arjantin’de tarım sektöründe çok az miktarda doğrudan
devlet desteği vardır. Genel olarak tarım piyasası rekabetçi
konumdaki özel sektörün elinde bulunmaktadır.
- 1990’lı yıllara kadar devlet destekli tarım politikaları izleyen
Arjantin, 1990 yılında serbest piyasa ekonomisine geçişle daha
liberal politikalar izlemeye başlamıştır. Bu bağlamda; hububat,
et, şeker, tütün kurumu gibi devlet kurumları tasfiye edilmiştir.
- Temel hububat ve işlenmiş yağlı tohum ürünleri üzerindeki ihracat vergileri kaldırılmıştır (işlenmemiş yağlı tohum
ihracatındaki %3,5 vergi oranı hariç).
- Hububat siloları özelleştirilmiştir.
- Hububat Kurulu ve Et Kurulu gibi devlet kuruluşları ile tren
yolları ve limanların özelleştirilmesi, taşıma ve pazarlama maliyetleri gibi birçok üretici maliyetini düşürmüş, tarımsal üretimin etkinliği artmıştır.
- Arjantin ürüne bağlı doğrudan gelir desteği uygulamamakta,
üretimden bağımsız gelir desteği, küçük işletmeler ile tütün
üreticilerine verilmektedir. Bunun yanı sıra Arjantin Ulusal
Bankası (BNA) tarım ve hayvancılık sektörüne özel düşük faizli
kredi desteği vermektedir.
- Arjantin, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) üyesidir.
Birlik içinde ortak gümrük tarifeleri belirlenmiştir.

7. Meksika:
- Meksika’nın buğday üretimi yıllık ortalama 3,5-4 milyon ton
olup yaklaşık aynı miktarda buğdayı da ithal etmektedir.
- Buğday ithalatının tamamına yakını ABD’den yapılmakta olup
ithalatlarda ABD borsaları esas alınmaktadır. Meksika’da tarım
ürünlerinin düzenli olarak işlem gördüğü bir emtia borsası
bulunmamaktadır.
- Üreticilerin büyük çoğunluğu dar gelirli olup ürünlerini
kendileri veya az sayıdaki üretici birliği kanalıyla piyasada
satmaktadır.
- Meksika Tarım, Hayvancılık, Kırsal Kalkınma, Balıkçılık
ve Gıda Bakanlığı, tarımsal desteklemeleri Doğrudan Ge-

- Privatization of state agencies like cereal board and meat
board, as well as railways and ports decreased costs in terms of
delivery and marketing and accordingly, increased effectiveness of agricultural production.
- Product related direct income support is not practiced in Argentina, instead of which income support independent of the
production is provided to the small enterprises and tobacco
producers. In addition, Argentina National Bank (BNA) offers
low interest special loans in agriculture and stock breeding
sector.
- Argentina is a member of South America Common Market
(MERCOSUR). Common customs tariffs are identified within
the union.

7. Mexico:
- Annual wheat production is 3,5-4 million tons in Mexico and
same quantity of wheat is imported.
- Most of the wheat is imported from USA and USA stock markets are taken into consideration during import proceedings.
Any commodity exchange where agricultural products are
dealt regularly is not available in Mexico.
- Most of the producers have low income level and sell their
products by means of themselves or a few unions of producers.
- The Ministry of Agriculture, Stock Breeding, Rural Development, Fishery and Food executes agricultural supports by
means of market support programs being under responsibility of Direct Income Support Program, Rural Development
Program for Poor Regions and ASERCA (Agricultural Market
Support Agency).
- ASERCA is founded on April 16, 1991 in the scope of the Ministry of Agriculture, Stock Breeding, Rural Development, Fishery and Food in order to support producers encountered with
foreign markets due to nullification of customs, to increase
productivity, to enable and improve processing market, to
increase competitiveness and profitability to modernize agriculture.
- Main function of ASERCA is to improve domestic and foreign
markets of agricultural products.
- The Agency is not responsible from buying of products, but
performs following two main functions:
•
To protect producers against price fluctuations by supporting cereal and oil seed market;
– Target Income Support: Payment of difference between the target income and market price directly to
the farmers. It ensures that incomes of producers to be
obtained from the market shall not decrease under predefined level. This program is applied for corn, wheat
(bread), sorghum, safflower products in Mexico.
– Market Organization Program: This assistance is provided in case of sales of products such as corn, sorghum,
triticale, barley, oats and other cereal products to the producers and facilities engaged in stock breeding for fodder
purposes.
•
To realize direct income payment in the scope of Direct
Income Support Program.
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lir Desteği Programı, Yoksul Bölgeler İçin Kırsal Kalkınma
Programı ve ASERCA (Tarım Piyasası Destekleme Kurumu)
sorumluluğundaki piyasa destekleme programları ile yürütmektedir.
- ASERCA; Meksika Tarım, Hayvancılık, Kırsal Kalkınma,
Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı bünyesinde 16 Nisan 1991 tarihinde gümrüklerin sıfırlanması ile dış piyasayla karşı karşıya
kalan üreticilere destek olmak, verimliliği arttırmak, işleyen bir
piyasa sağlamak ve geliştirmek, rekabet edebilirliği ve karlılığı
arttırmak, tarımı modernize etmek amacıyla kurulmuştur.
- ASERCA’nın temel fonksiyonu belirlenen tarımsal ürünlerin
yurt içi ve yurt dışı pazarlarının geliştirilmesidir.
- Kurum, ürünlerin alımından sorumlu olmayıp iki temel fonksiyona sahiptir:
•
Hububat ve yağlı tohum piyasasını destekleyerek fiyat
dalgalanmalarına karşı üreticileri korumak;
- Hedef Gelir Desteği: Belirlenen hedef gelir ile piyasa
fiyatı arasındaki farkın çiftçilere doğrudan ödenmesidir.
Üreticilerin piyasadan elde edebilecek gelirlerinin belirli
bir seviyenin altına düşmemesini garanti etmektedir. Meksika, bu programı mısır, buğday (ekmeklik), sorgum, aspir ürünleri için uygulanmaktadır.
- Piyasa Düzeni Programı: Mısır, sorgum, tritikale, arpa,
yulaf vb. hububatı üreten çiftçilerin ürünlerini yem için
hayvancılıkla uğraşan üreticilere ve işletmelere satması
durumunda yapılan yardımdır.
•
Doğrudan Gelir Desteği Programı kapsamında
doğrudan gelir ödemesi yapmak.

8. Hindistan:
- Hindistan’da üretilen buğday ve pirinç ürünlerini önceden belirlenen destekleme fiyatları üzerinden ağırlıklı olarak Hindistan Gıda Kurumu (FCI) almaktadır. Kurumun kendi alım merkezleri bulunmakla birlikte genelde eyaletlere bağlı kurumlar FCI
adına alımları yürütmektedirler. Ayrıca, bazı eyaletler kendi
kurdukları dağıtım programlarını desteklemek amacıyla
doğrudan kendileri alım yapmaktadırlar, ancak bu alımlar ülke
çapında kıyaslandığında çok küçük bir paya sahiptir.

8. India:
- Wheat and rice products produced in India are mainly purchased by India Food Agency (FCI) over the predefined support prices. The agency has not its own buying centers, where
the purchases are executed on behalf of FCI by corporations
affiliated to the states. In addition, some states may perform
their own purchasing to support their distribution programs,
but these buying rates are extremely low when compared
with country-wide purchasing rates.
- Except for public buying, products are offered for sales purposes by the farmers or intermediaries at primary wholesales
product market located in main production regions. By this
way, products are accessed to the industrialists and finally to
the consumers. Private exporters can also meet their needs
from producers.
- 5 commodity exchanges are available in India, which are MCX
(Multi Commodity Exchange of India Ltd.), NCDEX (National
Commodity & Derivatives Exchange Ltd.), NMCE (National
Multi-Commodity Exchange Ltd.), ICEX (Indian Commodity
Exchange Ltd) and ACE (Ace Commodity Exchange Ltd.). In
addition to other industrial products, wheat, barley and fodder corn, soya oil, colza and dried coconut are dealt at stock
market.
- Objectives of Indian agricultural policies are to provide selfsufficiency in food sector, to offer high-income prices to the
farmers and balanced prices to the consumers.
- Agricultural policies are executed by the Board acting for 5
years in the scope of the Ministry of Agriculture. This board
identifies minimum support prices for agricultural products
to be supported and presents proposals to the Ministry about
prices identified. In addition, the Government provides fertilizer, electricity and irrigation water to the farmers in the shape
of input support. The Government controls fertilizer prices.
- The Government organizes Price Support Program together
with various public entities named as Indian Cotton Agency,
India Hemp Agency, India National Agricultural Cooperation
Marketing Federation Tobacco Agency and India Food Agency.
- India Food Agency has the largest agricultural storage sys-
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- Kamu alımı dışındaki ürünler, ana üretim bölgelerindeki birincil toptan ürün piyasalarında çiftçiler veya aracılar
tarafından satışa sunulmaktadır. Ürünler bu piyasa üzerinden sırasıyla sanayici ve en sonunda tüketicilere kadar
ulaşmaktadır. Özel ihracatçılar da ihtiyaçlarını doğrudan üreticiden karşılayabilmektedir.
- Hindistan’da MCX (Multi Commodity Exchange of India Ltd.),
NCDEX (National Commodity & Derivatives Exchange Ltd.),
NMCE (National Multi-Commodity Exchange Ltd.), ICEX (Indian
Commodity Exchange Ltd) ve ACE (Ace Commodity Exchange
Ltd.) olmak üzere toplam 5 adet emtia borsası bulunmaktadır.
Diğer sanayi ürünlerinin yanında buğday, arpa ve yemlik mısır,
soya yağı, kolza ve kurutulmuş Hindistan cevizi gibi tarımsal
ürünler borsada işlem görmektedir.
- Hindistan tarım politikasının amaçları; gıdada kendine
yeterliliği, çiftçilere yüksek getirili fiyatları ve tüketicilere
dengeli fiyatları sunmayı sağlamaktır.
- Tarım politikaları, Tarım Bakanlığı bünyesindeki bir birim
tarafından 5 yıl süreyle görevde bulunan bir Kurulca yürütülmektedir. Bu kurul, desteklemeye tabi tarım ürünleri için
minimum destekleme fiyatlarını belirlemekte ve belirledikleri
fiyatlara ilişkin Bakanlığa tavsiyelerde bulunmaktadır. Ayrıca
Hükümet gübre, elektrik ve sulama suyunu çiftçilere girdi
desteği olarak vermektedir. Gübre fiyat kontrolü Hükümet
tarafından yapılmaktadır.
- Hükümet, Fiyat Destek Programını çeşitli kamu kurumları
ile organize etmektedir. Bunlar: Hindistan Pamuk Kurumu,
Hindistan Hintkeneviri Kurumu, Hindistan Ulusal Tarımsal
İşbirliği Pazarlama Federasyonu Tütün Kurumu ve Hindistan
Gıda Kurumudur.
- Hindistan Gıda Kurumu, Hindistan genelinde toplam 24 milyon ton kapasiteli 1.451 adet kendi mülkiyetinde ve kiralık antrepo ile en büyük tarımsal depolama sistemine sahiptir.
- Kurum her yıl yerli ve ithal buğday, çeltik, yemlik hububat ve
şeker gibi ürünleri almaktadır. Hindistan dünyanın en önemli
buğday üreten ve tüketen ülkelerinden biridir. Üreticiler için
taban fiyat olarak sağlanacak bir “Asgari Destekleme Fiyatı”
bulunmaktadır.
- Borsa; Hindistan Ulusal Ürün ve Vadeli İşlemler Borsasında
(NCDEX) işlem gören başlıca tarım ürünleri; hububat (buğday,
arpa, mısır), kauçuk, baharatlar, lifli bitkiler, yağlı tohumlar,
sakız tohumu, guar sakızı, patates, şeker, badem ve nane
yağıdır.

9. Çin:
- Hububat üreticisine, işledikleri alan başına doğrudan destek
verilmektedir.
- Hükümet, üretim fazlası olan bölgelerde buğday ve çeltik için
minimum alım fiyatı ilan etmektedir.
- Hububat ürünlerinde piyasayı regüle etmek ve gıda güvenliği
stoklarını tutmakla sorumlu olan SINOGRAIN, KİT niteliğinde
bir devlet kurumudur ve pazar fiyatı minimum fiyatın altına
düştüğünde müdahale alımı yapmakla görevlidir.

10. Rusya – Ukrayna:
- Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) başlıca üretici ül-

tem having a capacity of 24 million tons, 1.451 of which is
owned by the Agency.
- The Agency buys local and imported wheat, paddy rice rice,
fodder cereal and sugar every year. India is counted as one
of the most important countries producing and consuming
wheat. “Minimum Support Price” is available as a base price.
- Stock Market; main agricultural products dealt at India
National Product and Futures Exchange (NCDEX) are cereal (wheat, barley, corn) rubber, spices, fibrous plants, oily
seeds, gum seed, guar gum, potato, sugar, almond and peppermint oil.

9. China:
- Cereal producers are directly supported with respect to the
area processed.
- The Government announces minimum buying price for wheat
and paddy rice in the region having surplus production.
- SINOGRAIN being responsible from regulation of the market
for cereal products and keeping food safety stocks is a state entity in the form of KIT and is authorized to perform intervention
buying when market price decreases under the minimum price.

10. Russia – Ukraine:
- Main production countries of Commonwealth of Independent States are Russia, Kazakhstan and Ukraine, which founded
national agencies to offer contracts based on prices guaranteed in order to support producers.
- These agencies are Intervention Agency or “final buying authorities”.
- Input supply is still provided by the public entities. The privatization failed to success its objective in this area. Input prices
are controlled on the basis of regions.
- Although product purchases realize in increasing rates over
the stock market, state farms are required to provide their
products to the state in the form of planned cereal deliveries.
After delivery of planned production to the state, these farms
may sell remaining products to the same state entity or semistate entities or other commercial channels.
- Another support provided to the farms by the state is production loan. In return of the delivery of products back to
the farmers after harvesting against guaranteed prices, an
advance payment rating 50% of expected harvest revenue is
paid before farming; 25% is paid during signing of the contract stage and remaining 25% is paid after farming process.
The farm then delivers its products to the state after harvesting process.
- Product stock markets are directed by the state due to the
strong role of the state in the market.

11. Kazakhstan:
- Annual wheat production figures to 16 million tons and export figure is 7 million tons per year.
- Cereal market is regulated by “Kazakhstan Food Contract
Agency”. Food Contract Agency is founded to provide countrywide food safety, protect and renew state cereal stocks, arrange internal cereal market and to perform investment and
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keleri Rusya, Kazakistan ve Ukrayna, üreticileri desteklemek
için garanti edilen fiyatlarla kontratlar teklif etmek üzere ulusal
ajanslar kurmuşlardır.
- Söz konusu ajanslar, bir çeşit Müdahale Kurumu veya “son
alım merci”dir.
- Girdi tedariki halen kamu kuruluşları tarafından yapılmaktadır.
Bu alanda özelleştirme amacına ulaşmamıştır. Girdilerin
fiyatları da genelde bölgesel bazda kontrol altındadır.
- Ürün alımları borsalar üzerinden artan oranda
gerçekleşmesine karşın, devlet çiftlikleri ürünlerini, planlanmış
hububat teslimatları şeklinde devlete gerçekleştirmek
zorundadırlar. Bu çiftlikler planlanan üretimi devlete teslim
ettikten sonra, geri kalan mahsulü ya aynı devlet kuruluşuna
ya da yarı devlet kurumlarına veya başka ticari kanallara satabilirler.
- Devletin çiftliklere diğer bir desteği de üretim kredisidir.
Çiftliklere hasat sonrası mallarını kendisine garanti edilmiş fiyattan teslim etmesi karşılığında, tahmini hasat hasılatının %
50’si oranında bir avansı tarlaya ekim yapmadan önce ödemekte, kontrat imzalanması aşamasında % 25 ve tarlaya ekim
sonrasında kalan bakiye (% 25) ödemektedir. Çiftlik de, hasat
sonrası malını devlete teslim etmektedir.
- Devletin piyasada oynadığı kuvvetli rol nedeniyle ürün
borsaları devlet tarafından yönlendirilen kurumlar halindedir.

11. Kazakistan:
- Ortalama yıllık 16 milyon ton buğday üretimi ve 7 milyon ton
ihracatı vardır.
- Kazakistan’da hububat piyasalarını “Kazakistan Gıda Kontrat Kurumu” düzenlemektedir. Gıda Kontrat Kurumu; ülke
gıda güvenliğinin sağlanması, devlet hububat stoklarının
muhafazası ve yenilenmesi, iç hububat piyasasının düzenlenmesi, yatırım ve hububat ihracatı yapmak amacıyla
kurulmuştur.
- Sermayesinin tamamı devlete ait olan Kurum, üreticilerden
alım yaparak ve finansman sağlayarak hububat üretimini
desteklemektedir.
- Ürünlerin bir kısmını kendisine ait depolarda, bir kısmını
da lisanslı depolarda muhafaza etmekte olup aynı zamanda
stoklarındaki ürünlerin ihracatını da gerçekleştirmektedir.
- Kazakistan’da 214 lisanslı depo bulunmakta olup toplam
kapasiteleri 13,5 milyon tondur.
- Kazakistan’da buğday üreticileri hasat ettikleri ürünü hububat tacirlerine, doğrudan un üreticilerine veya Kazakistan Gıda
Kontrat Kurumu’na (müdahale kurumu) satabilmektedirler.
- Hububat tacirlerine veya doğrudan un üreticilerine yapılan
satışlar; tarladan, üretici deposundan veya lisanslı depolara
teslim edilen ürüne ait senedin devri yoluyla olmaktadır.
- Kazakistan Gıda Kontrat Kurumu’na yapılan satışlar; hükümet
tarafından ilan edilen fiyatlar üzerinden doğrudan veya
müdahale fonu için kurumun borsalarda düzenlediği alım
seanslarına katılmak suretiyle yapılmaktadır.
- Gıda Kontrat Kurumu daha sonra stoklarındaki ürünleri piyasa şartlarına göre ve genellikle emtia borsaları aracılığıyla
satmaktadır.
- Hububat üreticilerinin emtia borsalarında akredite olarak

cereal exportation.
- The Agency whose overall share capital belongs to the state
supports cereal farming by making purchases from the producers and providing them finance.
- The Agency keeps part of the products in its warehouses and
others in licenses storages, as well as it may export products
being available in its warehouses.
- 214 licenses warehouses are available in Kazakhstan, whose
total capacity is 13,5 million tons.
- Wheat producers may sell their products to the cereal traders, flour manufacturers or Kazakhstan Food Contract Agency
(intervention agent).
- Sales made to the cereal traders or directly to the flour manufacturers is realized by means of transfer of the bond belonging to the product delivered from farms, warehouse of the
producer or to the licensed warehouses.
- Sales made to the Kazakhstan Food Contract Agency is performed directly or by participation to the buying sessions arranged for intervention fund based on prices announced by
the government at stock markets.
- Afterwards, Food Contract Agency sells products within its
warehouses on the basis of market conditions and through
commodity exchange.
- Marketing of cereals in accredited manner within commodity
exchange or through intermediary agency is not widely practiced system.
- Generally, public intervention buying and selling realized by
the Food Contract Agency are dealt at commodity exchanges.
- The largest commodity exchange where cereal trading is performed is ETS – Eurasia Trade System Product Exchange Inc.
Co. ETS acts in spot and derivative markets.
- Products are delivered to the traders and then, consumers
through aforementioned commercial channels. Union of
producers or entities having similar structure to the cooperatives perform local and foreign marketing of products in
Kazakhstan.

12. Republic of South Africa:
- Republic of South Africa is one of the leading agricultural
product exporters in the world due to its productive lands
and variable climatic conditions. Public entities sustaining the
purchase, storage and sales activities between the producers
being the key actor of agricultural sector and the market were
closed in second half of 1990s, state subsidies were no more
applied and state control in export and import was gradually
decreased. In this scope, agricultural loans were eliminated
to be performed as state activities during this transformation
process.
- Producers deliver the product harvested to the cooperatives
which they are member or sell them to the private companies.
Cooperatives protect such products within their own warehouses or licenses storages and sell them to the domestic and
foreign markets by themselves or through union of producers.
- In addition to the ministry, three bodies play effective role in
agricultural activities. These are;
•
Land Bank is a private bank playing a key role in financ-

71

ing of the production. Agricultural credit is provided to all
scales of producers. The State does not provide subsidy
to this bank, but applies tax exemption, that enables the
bank access to the producers by offering more appropriate conditions.
ARC is a research institute conducting scientific studies
about production activities in order for excellence of production and establishing one-to-one relations with the
producers to enable productivity in production area.
NAMC also provides scientific support to the producers
like in the case of ARC, but its support is based on marketing strategies. After intervention of the states on markets is terminated, NAMC assists in producers about the
product to be farmed, production time, quantity of farming and the purpose of their production on the basis of
its market knowledge in order to make producers act in
domestic and foreign markets.
- Any intervention/paying agency acting for regulation purposes is not available in South Africa, where cereal price is created by itself within free market.
- All securities arranged over future contracts for agricultural
products and options particularly and raw petrol, copper, gold,
platinum, silver, currency, equity, profit share and similar assets
are treated at Johannesburg Stock Exchange (JSE).
- Future contracts (future and option) for agricultural products
and other commodities are treated at SAFEX Commodity Derivatives Section of Johannesburg Stock Exchange (JSE) and
any separate and independent stock exchange where future
contracts of agricultural products are treated is not available.
- Agricultural Market Department (AMD) where agriculture related activities are performed is founded on January 1995 as a department of South African Futures Exchange (SAFEX). Agricultural
Market Department is acting as Johannesburg Stock Exchange
Agricultural Products Department as of August 2001.
- Product portfolio is expanded together with inclusion of new
commodity in 2010 and name of the department is changes
as SAFEX Commodity Derivatives Department. SAFEX Commodity Derivatives acts in the scope of Johannesburg Stock
Exchange and regulated by Financial Services Board (FSB)
supervising the markets in accordance with Stock Exchange
Law (2004). Established in 1990, FSB is an independent agency
and is responsible from supervision of stock market, financial
markets, intermediary entities, investment funds, retirement
funds, insurance companies and investment partnerships.

veya aracı kurum kullanarak ürünlerini pazarlamaları henüz
yaygın olarak kullanılmamaktadır.
- Emtia borsalarında ağırlıklı olarak Gıda Kontrat Kurumu
tarafından gerçekleştirilen kamu müdahale alım ve satımları
işlem görmektedir.
- Kazakistan’da hububat ticareti yapılan en büyük emtia •
borsası; ETS-Avrasya Ticari Sistem Ürün Borsası A.Ş.dir. ETS,
hem spot hem de türev piyasalarda faaliyet göstermektedir.
- Ürünler, bu ticari kanallardan sırasıyla sanayici ve en sonunda tüketicilere kadar ulaşmaktadır. Kazakistan’da, üreti- •
ciler birliği veya kooperatif benzeri kuruluşlar, ürünün iç ve dış
pazarlamasını yapmamaktadır.

12. Güney Afrika Cumhuriyeti:
- Güney Afrika Cumhuriyeti, verimli toprakları ve çeşitlilik
gösteren iklimi ile özellikle mısır olmak üzere dünyadaki
önemli tarımsal ürün ihracatçılarından biridir. Tarım sektörünün baş aktörü konumunda olan üretici ile piyasa
arasında alım, depolama ve satış faaliyetini sürdüren kamu
kurumları, 90’ların ikinci yarısı ile birlikte kapatılmış, devlet
sübvansiyonları kaldırılmış ve ithalat ve ihracattaki devlet
kontrolü kademeli olarak düşürülmüştür. Bu kapsamda
tarımsal krediler de bu dönüşüm sürecinde devlet faaliyeti
olmaktan çıkmıştır.
- Üreticiler hasat ettikleri ürünü ortağı oldukları kooperatiflere teslim etmekte ya da özel şirketlere satmaktadırlar.
Kooperatifler üreticilerin ürünlerini kendilerine ait depolarda ya da lisanslı depolarda muhafaza etmekte olup kendileri veya üretici birlikleri vasıtasıyla ürünü iç ve dış piyasaya
pazarlamaktadırlar.
- Tarımsal faaliyetlerde, bakanlığın yanı sıra üç kuruluş da etkin
rol oynamaktadır. Bunlar;
•
Land Bank, üretimin finansmanında temel rol oynayan
özel bir bankadır. Her ölçekteki üreticiye tarımsal kredi
sağlamaktadır. Devlet bu bankaya sübvansiyon vermemektedir fakat bu bankayı vergiden muaf tutmuştur. Bu da
bankanın daha uygun şartlarda üreticiye ulaşabilmesini
sağlamaktadır.
•
ARC, üretimin mükemmelleştirilmesi amacıyla üretim
faaliyetleri üzerinde bilimsel çalışmalar yapan ve bunun
yanında gerektiğinde üretimde verimliliği sağlamak
amacıyla üretici ile birebir ilişkilerde de bulunan bir
araştırma kuruluşudur.
•
NAMC’de ARC gibi üreticiye bilimsel destek sağlayan bir
kuruluştur fakat NAMC’nin sağladığı destek, pazarlama
stratejileri üzerinedir. Devlet piyasalara müdahale etmeyi
bıraktığından beri üreticinin gerek iç pazara gerekse dış
pazara açılmasında NAMC piyasa bilgilerini kullanarak
üreticinin hangi malı, ne zaman, ne kadar ve ne amaçla
üretmesi gerektiği gibi konularda yardımcı olmaktadır.
- Güney Afrika pazarını düzenleyici mahiyette müdahale/
ödeme kurumu bulunmamakta olup hububat fiyatları serbest
piyasada kendiliğinden oluşmaktadır.
- Tarım ürünlerine ait vadeli işlem sözleşmeleri (future
sözleşmeler) ve opsiyonlar başta olmak üzere ham petrol,
bakır, altın, platin, gümüş, döviz, hisse senedi, kar payı gibi

Future and option contracts of cereals dealt;
•
•
•
•
•
•
•

White corn (WMAZ), yellow corn (YMAZ), white & yellow
corn second quality (WOPT/YOPT),
Wheat (WEAT),
Sunflower seed (SUNS),
Soya bean(SOYA),
Sorghum (SORG), in addition to which following items are
treated;
Chicago Commodity Exchange (CBOT) Soya bean complex
(soya bean, its pulp and oil) future and option contracts,
Chicago Soft Red Wheat future and option contracts,
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varlıklar üzerinden düzenlenen tüm menkul kıymetler Johannesburg Menkul Kıymetler Borsası’nda (Johannesburg Stock
Exchange – JSE) işlem görmektedir.
- Tarım ürünü ve diğer emtialara ait vadeli sözleşmeler (futures ve option), Johannesburg Menkul Kıymetler Borsası’nın
(JSE) bünyesindeki SAFEX Emtia Türevleri Bölümü’nde işlem
görmekte olup, sadece tarım ürünlerine ait vadeli işlem
sözleşmelerinin işlem gördüğü ayrı ve bağımsız bir borsa
bulunmamaktadır. Rekabet bulunmamakta olup tamamen vadeli sözleşmelerin işlem gördüğü bir borsadır.
- JSE’de tarım ürünlerine ait işlemlerin yürütüldüğü Tarımsal Piyasalar Bölümü (AMD), Güney Afrika Vadeli İşlemler Borsası’nın
(South African Futures Exchange-SAFEX) bir bölümü olarak
Ocak 1995 tarihinde kurulmuştur. Tarımsal Piyasalar Bölümü,
2001 yılı Ağustos ayından itibaren Johannesburg Menkul
Kıymetler Borsası Tarımsal Ürünler Bölümü’ne dönüşmüştür.
- 2010 yılında yeni emtianın dahil edilmesiyle ürün portföyü
genişlemiş ve bölümün adı SAFEX Emtia Türevleri Bölümü
olmuştur. SAFEX Emtia Türevleri, Johannesburg Menkul
Kıymetler Borsası’nın bünyesinde faaliyet göstermekte ve
Menkul Kıymetler Kanunu’na (2004) göre piyasaları denetleyen Finansal Hizmetler Kurulu (FSB) tarafından regüle edilmektedir. 1990 yılında kurulan FSB, bağımsız bir kuruluş olup borsa
ve finansal piyasaların yanı sıra aracı kuruluşlar, yatırım fonları,
emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve yatırım ortaklıklarının denetiminden sorumludur.

İşlem gören hububat future ve opsiyon sözleşmeleri;
•

Beyaz mısır (WMAZ), sarı mısır (YMAZ), beyaz&sarı mısır
ikinci kalite (WOPT/YOPT),
•
Buğday (WEAT),
•
Ayçiçeği tohumu (SUNS),
•
Soya fasulyesi (SOYA),
•
Sorgum (SORG) ürünlerine ait olup ayrıca,
•
Chicago Ticaret Borsası (CBOT) Soya fasulyesi kompleksi (soya fasulyesi, küspesi ve yağı) future ve opsiyon
sözleşmeleri,
•
Chicago Yumuşak Kırmızı Buğday future ve opsiyon
sözleşmeleri,
•
Kansas Ticaret Borsası Sert Kırmızı Kışlık Buğday future
sözleşmeleri,
•
Chicago Mısır future ve opsiyon sözleşmeleri de işlem
görmektedir.
- Beyaz mısır (100 metrik ton), sarı mısır (100 metrik ton),
beyaz&sarı mısır ikinci kalite (100 metrik ton), buğday (50
metrik ton), ayçiçeği tohumu (50 metrik ton), soya fasulyesi (25
metrik ton), sorgum (100 metrik ton), Chicago Ticaret Borsası
(cbot) soya fasulyesi kompleksi [soya fasulyesi (100 metrik
ton), küspesi (100 metrik ton) ve yağı (25 metrik ton)] Chicago
yumuşak kırmızı buğday (50 metrik ton), Kansas Ticaret Borsası
sert kırmızı kışlık buğday (50 metrik ton), Chicago mısır (100
metrik ton) future ve opsiyon sözleşmeleri işlem görmektedir.
- Tüm ürünlerde sözleşme vadeleri Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Aralık olarak tespit edilmiştir. Kotasyonlar Güney Afrika
Cumhuriyeti’nin para birimi olan Rand/Ton üzerinden belirlenmektedir. 1 Rand, 100 Cent’tir. İşlem saatleri 09:00-12:00’dir.

•

Kansas Commodity Exchange Hard Red Winter Wheat future contracts,
•
Chicago Corn future and option contracts.
- Future and option contracts for white corn (100 metric ton),
yellow corn (100 metric ton), white & yellow corn of second
quality (100 metric ton), wheat (50 metric ton), sunflower
seed (50 metric ton), soya bean (25 metric ton), sorghum (100
metric ton), Chicago Commodity Exchange (cbot) soya bean
complex [soya bean (100 metric ton), its pulp (100 metric ton)
and oil (25 metric ton)] Chicago soft red wheat(50 metric ton),
Kansas Commodity Exchange hard red winter wheat (50 metric ton), Chicago corn (100 metric ton).
- Contract terms are identified as March, May, July, September and December for overall products. Quotations are determined on the basis of Rand/ton unit being currency of Republic of South Africa. 1 rand is equal to 100 Cent. Transaction time
is 09:00-12:00.
- In order for realization of transaction with by-products, recording process should be completed by means of authorized member company and initial securities should be paid.
Initial margin is identified as 10.000 rand for corn, 6.000 Rand
for wheat, 9.500 Rand for sunflower seed, 3.750 Rand for soya
bean and 11.000 Rand for sorghum. These prices are determined by the clearing house and may change with respect to
the price fluctuations.
- Daily price limits are 90 Rand/Ton for corn, 100 Rand/Ton for
wheat, 90 Rand/Ton for sunflower seed, 100 Rand/Ton for soya
bean, 50 Rand/Ton for sorghum. Minimum price increment is
1 Rand/ton for sunflower seed pulp and 20 Cent/Ton for other
products.
- Negotiation method is physical delivery of Safex silo certificate of receipt arranged for the product whose storage price is
identified and kept in bulk shape within licensed warehouses.
Safex silo certificate of receipt may be provided electronically
or in printed form.
- In the scope of transaction of Safex Commodity Derivatives
Department, 63 member companies performing transactions and 6 members (bank, financial companies) realizing exchange transaction are available.
- In terms of trading volume, papers traded mostly in October
(2012) are white corn (2.032.818 $), wheat (885.727 $), yellow
corn (327.536 $), soya bean (307.488 $) and sunflower seed
(208.796 $) contracts.
- Physical delivery stated in future contracts is realized through
licensed warehouses and by means of silos complying with
technical conditions of JSE (with minimum storage capacity
of 10.000 metric tons, minimum 500 tons delivery capacity by
working period of 9 hours/day) and belonging to the silo owners bearing conditions identified by JSE (financial adequacy,
experience, audit and recording, etc.).
- As of March 26, 2012, 19 authorized silo owners and 95 licensed warehouses are available.
- Physical delivery of 6.004.000 tons of corn between
28/04/2012 – 29/06/2012 and 1.966.000 tons of wheat between 01/10/2011 – 29/06/2012 is realized from licensed
warehouses.
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- Türev ürünlerle işlem yapılabilmesi için öncelikle yetkili üye
firma aracılığı ile kayıt yapılması ve başlangıç teminatı ödemelerinin yapılması gerekmektedir. Başlangıç teminatı her
sözleşme için mısırda 10.000 Rand, buğdayda 6.000 Rand,
ayçiçeği tohumunda 9.500 Rand, soya fasulyesinde 3.750
Rand ve sorgumda 11.000 Rand’dır. Bu tutarlar, takas odası
tarafından belirlenmekte ve fiyat dalgalanmalarına bağlı
olarak değişebilmektedir.
- Günlük fiyat limitleri, mısırda 90 Rand/Ton, buğdayda 100
Rand/Ton, ayçiçeği tohumunda 90 Rand/Ton, soya fasulyesinde 100 Rand/Ton, sorgumda 50 Rand/tondur. Minimum
fiyat adımı, ayçiçeği tohumu küspesinde 1 Rand/Ton, diğer
ürünlerde 20 Cent/Ton’dur.
- Uzlaşma şekli, depolama ücreti belirtilen ve lisanslı depolarda
dökme haldeki ürün için düzenlenmiş Safex silo alındı belgesinin fiziksel teslimi iledir. Safex silo alındı belgesi, silo sahibi
tarafından elektronik olarak veya basılı olarak verilebilir.
- Safex Emtia Türevleri Bölümü işlemleri kapsamında 63 tane
işlem yapan üye firma ve 6 tane de takas işlemi yapan üye
(banka, finansal şirketler) bulunmaktadır.
- İşlem hacimlerine bakıldığında Ekim (2012) ayında beyaz
mısır (2.032.818 $), buğday (885.727 $), sarı mısır (327.536
$), soya fasulyesi (307.488 $) ve ayçiçeği tohumu (208.796 $)
sözleşmeleri sırasıyla en çok işlem gören kâğıtlardır.
- Future sözleşmelerinde yazılı olan fiziksel teslim; ülkede bulunan lisanslı depolar vasıtasıyla, JSE tarafından belirlenen
şartlara haiz (mali yeterlilik, tecrübe, denetim ve kayıt altına
alma gibi) silo sahiplerinin, yine JSE tarafından belirlenen
teknik şartlara sahip (en az 10.000 metrik tonluk depolama
kapasitesi, günlük 9 çalışma saatinde minimum 500 ton
teslimat kapasitesi, lojistik uygunluk) siloları aracılığı ile
yapılmaktadır.
- 26 Mart 2012 tarihi itibariyle 19 adet yetkili silo sahibi ve bunlara bağlı 95 adet lisanlı depo bulunmaktadır.
- Lisanslı depolardan 28/04/2012 –
29/06/2012 tarihleri arasında 6.004.000
ton mısır, 01/10/2011 – 29/06/2012 tarihleri arasında 1.966.000 ton buğdayın
fiziksel teslimi yapılmıştır.

WHEAT DATA IN TURKEY
Turkey is a country of agriculture in terms of its production areas and climatic conditions. However, direct relation between
the cereal cultivation and climatic factors increases the risk
and uncertainty. Cereal is farmed in fragmented and small
areas. Although annual cereal consumption is approximately
30-31 million tons in Turkey, supply deficit is experienced due
to the draught between 2007 and 2008, as a result of which
production is decreased to the level of 29 million tons; but,
supply surplus is experienced between 2005-2006 and 20092012, during which term the production level increased to 3236 million tons.
Cereal harvesting is completed within 3 months that are June,
July and August; however, consumption covers one year.

Analysis of Wheat Markets in Turkey
When buying policies of the countries having leading position
in wheat production are analyzed, effective and well-organized structures are available, which are mainly based on paying agencies, cooperatives and unions. Although Turkey is one
of the key cereal production centers in the world, the country
hasn’t any cereal market processing effectively. Most of the cereal produced in these countries is sold by means of paying
agencies and cooperatives, where also loan demands of the
producers are met in timely manner and sufficiently and pressure on the prices is eliminated by not putting the entire product to the market produced in short-term. Improved stock
exchange structures in the countries having significant role in
worldwide cereal markets facilitate marketing of the products.
Although more than a hundred commodity exchange is available in Turkey, a few of them realize cereal related transactions.
One of the most important problems encountered by the producers is small scale of their enterprises. Despite the fact that
prices identified for buying of cereal products are higher than

TÜRKİYE’DE BUĞDAY VERİLERİ
Türkiye, üretim alanları ve iklim durumu
dikkate alındığında bir tarım ülkesidir.
Ancak tahıl üretiminin doğrudan iklimsel
faktörlere bağlı olması, risk ve belirsizliği
artırmaktadır. Hububat üretimi parçalı ve
küçük alanlarda yapılmaktadır. Nitekim
Türkiye’nin yıllık ortalama tahıl tüketimi
30–31 milyon ton civarında iken, 2007 ve
2008 yıllarında yaşanan kuraklık nedeniyle üretim 29 milyon ton seviyelerine
gerileyerek arz açığı oluşmuş, 2005–2006
ve 2009–2012 yıllarında ise üretim 32–36
milyon ton seviyelerine yükselerek arz
fazlalığı meydana gelmiştir. Türkiye’de
hububat hasadı, Haziran, Temmuz ve
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EU prices, producers cannot obtain sufficient income due to
their small scales. In addition, inadequate financial power and
storage opportunities cause offering of approximately 70% of
the production during harvesting period, as a result of which
the supply meets demands insufficiently. In such cases, market prices decrease during harvest period and increase during
consumption period due to lower supply and higher demands.
On the other side, industrialists not having sufficient finance
can keep stocks only meeting their demands of 3-4 months
and are required to buy products needed during other months
of the year against higher prices. During the periods when
producers or intermediaries are not able to supply sufficient
quantity and quality of products to the market, market prices

Ağustos aylarında olmak üzere 3 ayda tamamlanırken, tüketim may be increased with speculative methods. Therefore, intervention to the market is needed during such periods, which
bir yılı kapsamaktadır.
are generally harvesting or post-harvesting periods.

Türkiye Buğday Piyasalarının Analizi
Dünyadaki önemli buğday üreticisi ülkelerin alım politikaları
incelenirken etkin bir örgütlü yapı görülmekte, bu örgütlü
yapının temelini ise ödeme kurumları ile birlikte kooperatifler ve birlikler oluşturmaktadır. Türkiye, dünyanın büyük
hububat üretim merkezlerinden biri olmasına karşın, düzenli
işleyen bir hububat piyasası bulunmamaktadır. Bu ülkelerde üretilen hububatın tamamına yakını ödeme kurumları
ile birlikte kooperatifler kanalıyla pazarlanmakta, üreticinin
zamanında ve yeterli kredi bulma imkânları yine bu yapı
içerisinde giderilmekte, kısa dönemde üretilen ürünün
tamamı birden piyasaya verilmeyip fiyat üzerindeki baskı önlenebilmektedir.

In consideration of above information, wheat markets present
following characteristics;
- Wide scope of risk and uncertainty,
- Slow capital turnover rate,
- Slow income flexibility, near to zero demand flexibility,
- Supply is during 2-3 months; whereas, demand covers 12
months
- Time and location problem in product protection.
Above characteristics reflect as following in wheat markets;
- Supply and demand imbalance,
- Insufficient finance,
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Dünya hububat piyasalarında önemli role sahip ülkelerde borsaların gelişmiş olması, ürünlerin pazarlanmasını
kolaylaştırmaktadır. Türkiye’de sayıları yüzün üzerinde ticaret
borsası bulunmasına karşın çok azında hububat işlemleri
yapılmaktadır.
Üreticilerin önemli sorunlarının başında
işletme ölçeklerinin küçük olması gelmektedir. Nitekim hububat ürünlerinin alımı için belirlenen fiyatlar, AB ülkelerindeki
fiyatların üzerinde olmasına karşın, ölçeklerin küçük olması
nedeniyle üreticiler yeterli gelir elde edememektedirler. Bununla birlikte üreticilerin finansman gücünün ve depolama
imkânının yeterli olmaması nedeniyle hasat döneminde üretimin yaklaşık %70’i piyasaya çıkmakta, talebin arzı karşılama
oranı yeterli olamamaktadır. Bu durum, hasat döneminde
piyasa fiyatlarının düşmesine, tüketim döneminde ise düşük
arz ve yüksek talep nedeniyle piyasa fiyatlarının yükselmesine
neden olabilmektedir.

- Marketing difficulties; in cases where supply surplus or production fails to meet demands, market interventions become
inevitable. Such interventions conducted by the state are executed by means of Turkish Grain Board (TMO).

Diğer taraftan yeterli finansman gücü olmayan sanayici de
hasat döneminde en fazla 3–4 aylık ihtiyacını karşılayacak miktarda stok oluşturabilmekte; ihtiyacı olan ürünü ise yılın diğer
aylarında piyasalardan yüksek meblağlardan tedarik etmek
durumunda kalmaktadır.

TMO sustains its activities over 311 points, 222 of which are
fixed business places and nearly 89 of them are temporary
buying centers operated together with harvesting and with
respect to the production status. It prevents suffering of producers due to decrease of market prices under intervention
buying prices (2012 Buying Period Figures).

Üreticilerin veya aracıların piyasaya yeterli miktar ve kalitede
ürün arz etmediği dönemlerde, spekülatif yöntemlerle piyasa fiyatları yükseltilebilmektedir. Hasat veya hasat sonrası
bu dönemlerde piyasaya müdahale zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır.
Bu değerlendirmeler ışığında genel olarak buğday piyasaları
incelendiğinde;
- Risk ve belirsizliğin yaygın,
- Sermaye dönüş hızının yavaş,
- Gelir esnekliğinin yavaş, talep esnekliğinin ise sıfıra yakın,
- Arzın 2-3 ay, talebin ise 12 ay,
- Ürün muhafazasında zaman ve yer sorunu olduğu görülmektedir.
Buğday piyasalarının bu özelliklerinin yansımaları;
- Arz ve talep dengesizliği,
- Finansman yetersizliği,
- Pazarlama güçlüğü, olarak karşımıza çıkmakta ve arz
fazlalığının ya da üretimin talebi karşılamadığı durumlarda piyasalara müdahale kaçınılmaz olmaktadır. Devlet eliyle yapılan
bu tür müdahaleler Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) vasıtasıyla
yürütülmektedir.

TMO’NUN YAPISI
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 13.07.1938 tarihli, 3491 sayılı
Yasa ile buğday üreticisine destek olmak ve piyasayı düzenlemek amacıyla kurulmuştur. TMO değişen ve gelişen koşullar
içinde zamanla arpa, çavdar, yulaf, mısır, patates, pirinç ve çeltik ile fasulye, nohut, mercimek, fındık, yağlı tohumlar, haşhaş
ve uyuşturucu maddeleri de faaliyet alanı içine almıştır. Sermayesinin tamamı devlete ait olan TMO, tüzel kişiliğe ve faaliyetlerinde özerkliğe sahip, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı

STRUCTURE OF TMO
Turkish Grain Board is established to support wheat producers and to regulate market in accordance with 13.07.1938 dated Law no. 3491. In the course of changing and developing
conditions, TMO included products such as barley, rye, oats,
corn, potato, rice, paddy rice, bean, chick pea, lentil, oil seed,
poppy and drugs in its activity area. TMO whose overall share
capital belongs to the state presents legal entity structure and
autonomy in its activities. The Board is a state entity whose
responsibility is limited with its share capital and affiliated to
the Ministry of Food Agriculture and Livestock.

TASKS OF TMO
Tasks of TMO defined within the main statute are to prevent decrease of cereal prices under normal levels in terms
of the producers and its increase extraordinarily in terms of
the consumers, to take precautions as to regulate market of
such products, to execute other tasks to be assigned for other
products out of cereal upon resolution of Council of Ministers
and to operate state monopoly imposed on poppy and drugs.
In the scope of this task, TMO creates policies to enable sustainability of production and provision of market stability. In
this framework, the Board regulates wheat, barley, rye, oats,
triticale, corn and paddy rice markets by means of domestic
buying proceedings, import, export, customs taxes in cooperation with related bodies and. Due to its market regulation task, TMO arranges policies related with regulation of the
market by buying supply surplus products, instead of buying
all products supplied to the market.

TMO BUYING AND SELLING POLICIES AND PRACTICES
In addition to cereal, paddy rice and poppy pod, TMO performs intervention buying of canary grass, soya, sesame, flax
seed, alfalfa seed, locust, potato, pulp, flour, bulghur, vegetable oil, tarhana, pasta, soap, broad-bean, green pea, dry bean,
cow pea, chick pea, green lentil, red lentil and hazelnut to
achieve stability in agricultural markets.
During identification of intervention buying prices for cereals,
issues such as sustainability of production, local and foreign
market prices, production costs and inflation are taken into
consideration. Sales transactions are not performed until the
end of harvesting in order to enable the sector meet its raw
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olan bir devlet kuruluşudur ve Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’na bağlıdır.
TMO, bu faaliyetleri; yıldan yıla değişmekle birlikte 222 sabit
işyerinin yanı sıra, üretim durumuna bağlı olarak hasatla
birlikte faaliyete geçirdiği 89 civarında geçici alım merkezleri
de dahil olmak üzere, toplam 311 noktada sürdürmekte ve bu
noktalarda piyasa fiyatlarının müdahale alım fiyatlarının altına
düşmesini engelleyerek üretici mağduriyetini önlemektedir
(2012 Alım Dönemi Rakamları).

material demands from the market as of beginning of harvesting period. If any intervention
buying policy is not created for
purchase of supply surplus, TMO
acting as an intervention agency is required buy all products
against intervention buying price announced by TMO within
2-3 months. In addition, TMO makes buying against commitment to meet warehouse demands of other sectors. TMO
monitors domestic and foreign markets and interfere in the
markets by announcing intervention buying price, when market prices show adverse trend in terms of producers; however,
the Board does not announce any price, when market prices
are in favor of the producers. In fact, any intervention buying
price is not announced for corn in 2006 and 2007; for wheat,
barley, rye, oats, triticale in 2008; paddy rice in 2009 and 2010;
barley, rye, oats and triticale in 2012.

TMO’NUN GÖREVLERİ
TMO’nun ana statüdeki görevi; yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin
piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile hububat dışındaki diğer tarım ürünleri ile ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere
konulan devlet tekelini işletmektir. TMO, bu görev kapsamında
üretimin sürdürülebilirliği ve piyasa istikrarının sağlanmasına
yönelik politikalar oluşturmaktadır. Bu çerçevede iç alım
yanında gerektiğinde ithalat, ihracat, ilgili kuruluşlarla işbirliği
içerisinde gümrük vergilerinin ayarlanması gibi politikalarla
iştigal alanına giren buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mısır
ve çeltik piyasalarını düzenlemektedir.

Buying is performed from producers recorded within Farmer
Recording System (ÇKS) in the quantity recorded within the
system as of June 1; whereas, minimum 80 tons is purchased
from traders and companies as of November 1.
Cereal buying price is identified gradually by considering market conditions, where it is aimed to assist producers to keep
their products during the intense harvesting periods having
supply surplus. In addition, intervention buying prices and
sales prices are announced by considering market conditions
in order to enable the sector and other market players enter to
the market and realize buying during harvesting periods having surplus product supply.

TMO, piyasa düzenleme görevi gereği, piyasaya arz edilen Payments are made to the bank accounts of producers within
ürünün tamamını almaktan ziyade, piyasadaki arz fazlası one month as of product delivery; whereas earlier payment is
ürünü alarak piyasaları düzenlemeye yönelik politikalar made to the producers holding bank card.
Custody buying policies are also practiced to make products
oluşturmaktadır.
dealt with warehouse receipt in order to decrease financial
TMO ALIM VE SATIŞ POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI needs of TMO and prevent physical circulation of products.
TMO, tarımsal piyasalarda istikrarı sağlamak üzere çeşitli
yıllarda hububat, çeltik ve haşhaş kapsülü dışında kuşyemi, In the scope of this application;
soya, susam, keten tohumu, yonca tohumu, keçiboynuzu, pa- - Trading volume is increased by offering the opportunity to
tates, küspe, un, bulgur, nebati yağ, tarhana, makarna, sabun, utilize loans against lower interests against warehouse receipt,
bakla, bezelye, kuru fasulye, börülce, nohut, yeşil mercimek, - Endorsement of warehouse receipts is allowed by which
kabuklu kırmızı mercimek ve fındık gibi ürünlerin müdahale products are treated with warehouse receipts, instead of their
physical circulation,
alımını gerçekleştirmiştir.
- Evaluation of products by the producers against better prices
Hububat müdahale alım fiyatları belirlenirken üretimin is enabled by offering storage opportunities to the producers
sürdürülebilirliği, iç ve dış piyasa fiyatları, üretim maliyeti, en- and the sector during intense harvesting periods,
flasyon gibi hususlar göz önünde bulundurulmaktadır. Hasadın - Less amount of warehouse rent fee is received from the probaşlaması ile birlikte ilgili sektörün hammadde ihtiyacını pi- ducers and other sections, when they take back their products,
yasadan karşılamasına yönelik olarak, hasat sonuna kadar satış - Advance payment is made to the producers as to be 30% of
işlemlerine ara vermektedir. Arz fazlalığının satın alınmasına product price left to the custody.
yönelik olarak bir müdahale alım politikası oluşturulmadığı takdirde, bir müdahale kurumu olan TMO, kendi açıklamış olduğu During intense buying periods, temporary buying centers are
müdahale alım fiyatı üzerinden, kendisine yönelen tüm ürünü opened and buying process is sustained at locations where
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2–3 aylık süreç içerisinde satın almak durumundadır. TMO, ayrıca
hasatla birlikte üreticiler yanında diğer sektörün depo ihtiyacını
karşılamak amacıyla taahhütname karşılığı alım yapmaktadır.
TMO, iç ve dış piyasaları takip ederek, piyasa fiyatlarının üretici aleyhine gelişmesi halinde müdahale alım fiyatı açıklayarak
piyasalara müdahale etmekte, piyasa fiyatlarının üretici lehine
oluşması halinde ise müdahale alım fiyatı açıklamamaktadır.
Nitekim 2006 ve 2007 yıllarında mısır; 2008 yılında buğday,
arpa, çavdar, yulaf, tritikale; 2009 ve 2010 yıllarında çeltik; 2012
yılında ise arpa, çavdar, yulaf ve tritikalede müdahale alım fiyatı
açıklama gereği duyulmamıştır. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS)
kayıtlı üreticilerden 1 Haziran’dan itibaren ÇKS’deki miktar kadar, tüccar ve şirketlerden ise 1 Kasım’dan itibaren minimum 80
ton olmak şartıyla alım yapılmaktadır. Hububat alım fiyatları,
bazı yıllar piyasa koşulları gözetilerek kademeli olarak belirlenmekte; bu suretle arzın arttığı yoğun hasat döneminde, üreticilerin ürünlerini satmayarak bekletmeleri amaçlanmaktadır.
Ayrıca; ürün arzının yoğun olduğu hasat döneminde, sektör
ile diğer piyasa aktörlerinin piyasalara girerek alım yapmalarını
sağlamak amacıyla yine piyasanın koşulları gözetilerek müdahale alım fiyatları ile birlikte satış fiyatları da açıklanmaktadır.
Ödemeler ürün teslimatını müteakip bir ay içerisinde üretici
banka hesaplarına aktarılmakta, banka kartı sahibi üreticilere
ise daha erken ödeme yapılmaktadır. Fiyatların açıklanması
ile birlikte peşin alım yanında, TMO’nun finansman ihtiyacının
azaltılması ve ürünün fiziki dolaşımı yerine makbuz senetleriyle
işlem görmesini sağlamak amacıyla, emanet alım politikaları da
uygulanmaktadır.
Bu uygulamayla;
- Tüm kesimlere makbuz senedi karşılığında düşük faizle kredi
kullanma imkânı sağlanarak ticaret hacmi arttırılmakta,
- Makbuz senetlerinin ciro edilmesine imkân sağlanarak ürünlerin fiziki dolaşımı yerine makbuz senetleriyle işlem görmesi
sağlanmakta,
- Hasadın yoğun olduğu dönemlerde üretici ve sektöre depolama imkânı sağlanarak üreticilerin ürünlerini ileriki dönemlerde daha iyi fiyatla değerlendirmeleri hedeflenmekte,
- Üretici ve üretici dışındaki kesimlerden ürününü geri almaları
durumunda cüzi miktarda depo kira ücreti alınmakta,
- Talep etmeleri halinde üreticilere emanete bıraktıkları ürün
bedelinin % 30’u kadar avans ödemesi yapılmaktadır.
Alımın yoğun olduğu dönemlerde muhtemel üretici
mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla; sabit işyerleri
dışında piyasa fiyatlarının düşük gerçekleştiği yerlerde, geçici
alım merkezleri açılarak alımlar sürdürülmektedir. Yukarıda belirtilen genel politikalar yanında, ilk kez 2011 yılından itibaren
ürün alımlarında fiziksel analiz yanında kimyasal analize dayalı
alım modeline geçilmiştir.
Bu uygulamayla;
- Buğdayın çeşidi yerine çeşidin kalitesi ön plana çıkmakta,
- Kaliteli çeşit daha yüksek fiyattan işlem görmekte,
- Bir kısım analizler cihazla yapıldığından insan unsurundan
kaynaklanan hatalar minimum seviyeye inmekte ve üreticinin
yapılan işleme güveni artmakta,

lower market prices are available in order to prevent any bottleneck in terms of producers. In addition to the general policies identified above, chemical analysis based buying model
is first applied as of 2011, in addition to the physical analysis.
In the scope of this application;
- Instead of wheat type, quality of the type is highlighted,
- High-quality types are dealt against higher prices,
- As some analysis are performed by specific equipment, errors
arisen due to the humans are kept at minimum levels and confidence of producers in such proceedings increase,
- Producers are encouraged to perform productions having
better quality,
- In addition, supply of the products with respect to the quality
desired by the sector is facilitated, as products are stored on
the basis of their qualities.
TMO performs buying process by means of product receipts instead of physical product delivery at locations where licensed
warehousing companies are available. 32.949 tons of products
are purchased with product receipt over Licensed Warehousing Company in Polatlı, Ahiboz and Lüleburgaz in 2012. After
announcement of intervention buying prices in 2012, buying
is conducted with or without appointment. Products are delivered on same day to those buying with appointment and with
respect to their orders to those buying without appointment.
In addition to these policies, “Warehouse Establishment Project by Long-term Leasing Guarantee” is developed in order
to protect products in long-term and in healthier conditions
and to decrease warehouse deficit in Turkey and 130 thousand
tons of cereal warehouse is established for private sector in the
scope of this project. Total capacity of TMO’s warehouses is
4.018.510 tons, 528.000 tons are available at ports and remaining part is at buying locations. Cost of agricultural products is
identified by Directorate General of Agricultural Research and
Policies of our Ministry. Intervention buying price announced
by TMO is a threshold identified to sell products over the price
level expected. Cost of the producer is related with many factors, such as inflation, prior year’s prices, worldwide prices,
raw material supply of agricultural industry, consumer prices,
profit margin enabling sustainability of production. The Board
announces intervention buying prices together with harvesting by evaluating domestic and foreign market prices.
TMO is required to keep specific level of stocks, as its purchases are performed to regulate the market and for strategic purposes. However, the Board offers products purchased to the
domestic sales as not to impair market balances. As for years
during which production remains insufficient, the Board performs its market regulation task by selling stocks created by
means of import.
In the scope of market regulation task, TMO aims to make products dealt against their relevant value in the market, instead of
buying all products and to buy products not dealt within markets through intervention. Therefore, the Board performs buy-
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- Üreticilerin daha kaliteli üretim yapmaları teşvik edilmektedir. ing at stock exchange having proper infrastructure as of 2002 in
- Ayrıca ürünler, kalitelerine göre alınarak depolandığından, order to enable cereals produced in our country treated within
markets, to encourage improvement of product stock markets,
sektörün istediği kalitedeki ürünü temini kolaylaşmaktadır.
to make producers gain sales practices regarding sales of prodTMO, lisanslı depoculuk şirketlerinin bulunduğu yerlerde, fiziki ucts within markets where buyer and seller are together and
ürün teslimi yerine ürün senetleri aracılığıyla alım yapmaktadır. prices are created in free environment. TMO establishes poli2012 yılında Polatlı, Ahiboz ve Lüleburgaz’da Lisanslı De- cies related with provision of supply and demand balance durpoculuk Şirketi üzerinden ürün senedi ile 32.949 ton ürün ing intense harvesting period. In this scope, custody buying is
alımı yapılmıştır.2012 döneminde, müdahale alım fiyatlarının conducted against warehouse receipt as of 1993. Through this
açıklanmasıyla birlikte randevulu veya önceki yıllarda olduğu application, products of producers and other segments are kept
gibi randevusuz olarak alım yapılmıştır. Randevu alanlar ürün- within TMO warehouses. When it is requested, producers pay
lerini aynı günde, almayanlar ise önceden olduğu gibi sıraya 30% of product price for the products left for custody purposes.
girerek teslim etmişlerdir. Tüm bu politikaların yanı sıra ürün- Custody products within warehouses of TMO may remain there
lerin uzun süreli ve daha sağlıklı koşullarda muhafaza edilmesi until initiation of harvesting period of following year. TMO initive de Türkiye’deki depo açığının azaltılması amacıyla “Uzun ated custody buying in wheat, barley, rye and oats as of 1993
Süreli Kiralama Garantisi Verilerek Depo Yaptırılması Projesi” and in corn and paddy rice as of 2006 in the scope of its Public
geliştirilmiş ve bu proje kapsamında özel sektöre 130 bin ton Warehouse activities and terminated custody buying in rye and
hububat deposu yaptırılmıştır. TMO’nun 528.000 tonu liman- oats after 2008. In terms of custody buying amounts, buying at
larda, diğer kısmı alım yaptığı yerlerde olmak üzere toplam record level was realized in 2011. Advance payment amounting
to 30% of the price of products lefts to the custody is paid to the
4.018.510 tonluk deposu bulunmaktadır.
producers registered within Farmer Record System (ÇKS). ProTarımsal ürünlerin maliyetleri, Bakanlığımız Tarımsal ducers may sell quantities recorded within the system to TMO
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce belirlenme- by paying warehouse rent fee, in case of withdrawal or demand
ktedir. TMO tarafından açıklanan müdahale alım fiyatı; üreti- of products.
cilerin ürünlerini öngörülen fiyat düzeyinin üzerinde satması
için belirlenen bir eşiktir. Burada amaç; üretici maliyeti, enfla- In addition to the producers, those registered within Farmer
syon, bir önceki yıl fiyatları, dünya fiyatları, tarımsal sanayinin Record System (traders and industrialists) may leave their
hammadde tedariki, tüketici fiyatları, üretimin sürdürülmesini products to the custody, when they certificate by means of
sağlayacak kâr marjı gibi çok sayıda faktöre bağladır. İç ve dış producer receipt or invoice that relevant products are under
piyasa fiyatlarını değerlendirerek gerektiğinde hasatla birlikte their possession. In such cases, product is not subject to buying process and is required to be withdrawn.
müdahale alım fiyatlarını açıklamaktadır.
Producers recorded within Farmer Record System, traders and
industrialists delivering their products to TMO in the scope of
custody buying may utilize loans from the banks as to be based
on warehouse receipt taken from TMO business places. Products
left to the custody are stored in TMO warehouses until the date
predefined. Warehouse rent fee is taken for the storage periods of
products not withdrawn until predefined date. If loan is utilized
against warehouse receipt and the loan is not paid to the bank unTMO, piyasa düzenleme görevi kapsamında; üretilen ürünün til due date, product represented by relevant warehouse receipt
tamamını almaktan ziyade piyasalarda değerinden işlem is subject to buying process on behalf of the bank providing the
görmesini, piyasalarda işlem görmeyen ürüne ise müdahale credit upon request of the bank.
TMO, alımları piyasa düzenlemeye yönelik ve stratejik amaçlı
olduğundan belirli miktarda stok bulundurmakla yükümlüdür.
Ancak satın aldığı ürünleri piyasa dengelerini bozmayacak
şekilde belirlediği fiyatlarla iç satışa vermektedir. Üretimin
yetersiz kaldığı yıllarda da ithalat yoluyla oluşturduğu stokları
da satışa vermek suretiyle piyasa düzenleme görevini yerine
getirmeye çalışmaktadır.

During 2000, 2004, 2005, 2006
and 2009 when intense supply was
encountered, TMO achieved to arrange cereal markets by exporting
supply surplus purchased from the
producer against a price higher
than worldwide prices or by selling
them to the finished product exporters in the scope of Inward Processing Regime; and during 2002,
2007 and 2008 when cereal production decreased due to drought,
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ederek bu ürünü almayı hedeflemektedir. Bu nedenle ülkemizde
üretilen hububatın piyasalarda
işlem görmesini sağlamak, ürün
borsalarının gelişmesini teşvik etmek, üreticilerin ürünlerini alıcı
ve satıcıların bir arada bulunduğu
ve fiyatların serbest ortamda
oluştuğu
borsalarda
satma
alışkanlığı kazandırmak ve üretimin kayıt altına alınmasına katkı
sağlamak amacıyla 2002 yılından
itibaren alt yapısı uygun borsalarda
alım yapmaktadır.
Yine TMO, öncelikle yoğun hasat döneminde arz ve talep
dengesinin sağlanmasına yönelik politikalar oluşturmaktadır.
Bu kapsamda 1993 yılından itibaren makbuz senedi karşılığı
emanet alım yapmaktadır. Bu uygulama ile gerek üreticiler gerekse diğer kesimlere ait ürünler, TMO depolarında
depolanmaktadır. Üreticilerin emanete bıraktıkları ürünler
için talep etmeleri halinde ürün bedelinin % 30’u kadar avans
ödemesi yapılmaktadır. TMO depolarına emanete bırakılan
ürünler ertesi yıl hasat başlangıcına kadar depolarda kalabilmektedir. TMO; Umumi Mağazacılık faaliyetleri kapsamında,
1993 yılından itibaren buğday, arpa, çavdar ve yulafta; 2006
yılından itibaren de mısır ve çeltikte emanet alımlara başlamış;
2008 yılından itibaren çavdar ve yulafta emanet alımlara son
vermiştir. Emanet alım miktarları değerlendirildiğinde, 2011
yılında toplamda rekor seviyede emanet alım yapılmıştır.
Ürününü emanete bırakan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı
üreticilere, talepleri halinde emanete bırakılan ürün tutarının
%30’u kadar avans ödenmektedir. Ürünlerini geri çekmeleri
veya talep etmeleri halinde depo kira ücretini ödeyerek ÇKS’de
kayıtlı miktar kadarını TMO’ya satabilmektedirler.

the Board realized importation
and buying at minimum level; and
sold them to the domestic market
against reasonable prices. Wheat
production amounts to 18-18,5
million tons in Turkey. In order to
prevent speculative price increase
and meet country demands, TMO
regulates the market by means of
import when the production rate
does not respond consumption
rate. In case of intense production terms, the Board regulates
the market by exporting supply
surplus.
After aforementioned
buying processes, TMO sell wheat requested by the domestic
market on the basis of following transactions;
- Cash
- Dated
- Inward Processing Regime. Wheat demand of the market
may also be met by means of import from foreign countries.

WHEAT SUPPLY OF PRIVATE SECTOR (FLOUR SECTOR)
Flour sector is ranked as the first in terms of wheat supply of the
private sector. Price movements of flour sector are mainly dependent on wheat prices. In particular, increase in market prices
after wheat harvesting period causes rise of share of raw ma-

ÇKS’ye kayıtlı üreticiler dışındakiler (tüccar ve sanayici),
TMO’ya emanete bırakacağı ürünün maliki olduğunu müstahsil makbuzu veya fatura ile belgelendirdikleri takdirde
ürünleri emanete alınmaktadır. Bu durumda ürün, alım
işlemine tabi tutulmamakta ve geri çekilmesi gerekmektedir. Emanet alım kapsamında TMO’ya ürün teslim eden Çiftçi
Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticiler ile tüccar ve sanayiciler,
TMO işyerlerinden aldıkları makbuz senetlerine dayalı olarak
bankalardan kredi kullanabilmektedirler. Emanete bırakılan
ürünler, her yıl belirlenen tarihe kadar TMO depolarında
stoklanmaktadır. Belirlenen tarihe kadar geri çekilmeyen ürünler için depolandıkları süre kadar depo kira ücreti alınmaktadır.
Makbuz senedi karşılığı bankalardan kredi kullanılmış ve
vade tarihinde kredi bankaya geri ödenmemiş ise bankanın
talebi üzerine makbuz senedinin temsil ettiği ürün, krediyi
kullandıran banka adına alım işlemine tabi tutulmaktadır.
TMO, üretime bağlı olarak yoğun arzın yaşandığı 2000, 2004,
2005, 2006 ve 2009 yıllarında, dünya fiyatlarının üzerinde bir
fiyatla üreticiden aldığı arz fazlası ürünü, dünya fiyatlarından
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ihracat ederek veya Dahilde İşleme Rejime kapsamında mamul
madde ihracatçılarına satış yaparak; kuraklığa bağlı olarak tahıl
üretiminin düşük gerçekleştiği 2002, 2007 ve 2008 yıllarında
ise minimum seviyede alım yapmakla birlikte ithalat yaparak
ve iç piyasaya makul fiyatlardan satarak tahıl piyasalarını
düzenlemiştir. Ülkemiz buğday tüketimi 18–18,5 milyon ton
seviyelerinde gerçekleşmektedir. TMO, üretimin tüketimi
karşılamadığı yıllarda, spekülatif amaçlı fiyat artışlarını önlemek ve ülke ihtiyacını karşılamak üzere gerektiğinde ithalat
yaparak; üretimin yoğun olduğu yıllarda ise üreticiden aldığı
arz fazlası ürünü ihraç ederek piyasaları düzenlemektedir.
TMO yukarıda anlatılan alım uygulamalarından sonra iç
piyasaların istediği buğdayı;
- Peşin - Vadeli - Dahilde İşleme Rejimi kapsamında piyasaya satmaktadır. Piyasanın buğday ihtiyacı bazı yıllarda yurt
dışından ithal edilmek suretiyle de karşılanmaktadır.

ÖZEL SEKTÖRÜN BUĞDAY TEMİNİ (UN SEKTÖRÜ)
Özel sektör tarafından buğday temininde ilk sırada un
sektörü yer almaktadır. Un sektöründeki fiyat hareketleri,
önemli ölçüde buğday fiyatlarına bağlı olarak gelişmektedir.
Özellikle buğday hasat dönemlerinden sonra piyasa
fiyatlarının yükselmesi, un üretim maliyeti içinde hammaddenin payının yüksek
olmasına ve sektördeki fiyat hareketlerinin
büyük ölçüde buğday
fiyatlarına paralel bir seyir göstermesine neden
olmaktadır. Bu süreçte,
üretici fiyatları da piyasadaki rekabet nedeniyle
önemli bir role sahiptir.
Buğdayda, TMO’nun taban fiyat uygulaması da
sektördeki un fiyatlarının

terials within flour production costs and make price movements act as to be in parallel to the wheat prices. In such
periods, prices of producers play also a key role due to market competition. Base price of TMO applied for wheat is one
of the most significant factors in terms of establishment of
a price for flour. Annual production and stock quantities in
Turkey is capable of meeting local consumption; however,
wheat representing the most essential raw material of flour
may be imported to meet additional demands of private
sector in case of seasonal fluctuations and accordingly,
problems encountered in supply of high-quality wheat.
Positive improvements experienced in flour export in recent years prove the need for high-quality wheat import.

Flour Factories
Approximately 700 flour factories operate actively in Turkey.
Actual production figure is 12 million tons. Although worldwide average is 65% in terms of capacity usage, this rate is 45%
in Turkey. In accordance with the data of Turkey Flour Industrialist Federation, 28% of the factories is located in Central
Anatolia Region, 20% of them is located in Black Sea Region,
19% is in Marmara Region, 13% acts in Southeastern Anatolia
Region, 7,5% is located in Aegean Region and finally, 6,4% and

82

oluşmasında önemli faktörlerden biri olmaktadır.
Türkiye’nin yıllık üretim ve stok miktarları, iç tüketimi
karşılayacak miktarda olmakla birlikte, mevsimsel dalgalanmalar ve bunun sonucu kimi yıllar kaliteli buğday arzında
yaşanan sıkıntılardan dolayı, özel sektörün ilave taleplerinin
karşılanması amacıyla unun en önemli hammaddesi olan
buğdayın ithalatı yapılmaktadır. Un ihracatında son yıllarda
yaşanan olumlu gelişmeler de kaliteli buğday ithalatı
ihtiyacını açıklamaktadır.

Un Fabrikaları
Türkiye’de yaklaşık 700 civarında un fabrikası aktif olarak
çalışmaktadır. Türkiye fiili üretimi yaklaşık 12 milyon tondur. Kapasite kullanımında dünya ortalaması % 65 iken bu
oran Türkiye için maalesef % 45’ler düzeyindedir. Türkiye Un
Sanayicileri Federasyonu’nun verilerine göre; fabrikaların %
28’si İç Anadolu Bölgesinde, % 20’si Karadeniz Bölgesinde,
% 19’u Marmara Bölgesinde, % 13’ü Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde, % 7,5’i Ege Bölgesinde, % 6,4’ ü Akdeniz Bölgesinde ve % 4’ü ise Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır.

4% act in Mediterranean Region and Eastern Anatolia Region
respectively. Facilities realize wheat buying every month or
during wheat harvesting periods.
Buying may also be made from TMO in relation with the
market related conjuncture. Market proximity is considered
as the first criteria during wheat buying process; however,
buying or import from other regions may also be preferred.
In terms of export market between 2000-2012 (September)
in Turkey, Middle East, the Far East Asia and African countries share the top 50 rating.
The most important export market of Turkey is Iraq as of 2004.
58% of total export is delivered to Iraq in 2005 when Turkey
was granted with worldwide export leader. In accordance with
the export figures of last 5 years, Indonesia, Philippines, Sudan, Libya, Israel, Malaysia, South Korea, Thailand, United Arab
Emirates, Madagascar, Georgia, Azerbaijan, Algeria, Palestine,
Eritrea, Albania, Maldives, Djibouti and Cuba are counted as
other important country groups.
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Yeni kurulan Hububat Tedarikçileri Derneği’nin (HUBİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem
Eren ve beraberindeki heyet, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’le bir araya geldi.
Gülfem Eren, the Chairman of Board of Directors of Grain Suppliers association (HUBIDER) established recently and accompanying council meet up Mehdi Eker, the Minister of Food Agriculture and Livestock
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem
Eren ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kabulde
konuşan HUBİDER Başkanı Eren, derneklerinin kuruluş amaçlarının başında hububat ticareti ile uğraşan firmaları aynı
çatında altında toplamak ve oldukça geleneksel bir yapıya
sahip sektörü hem uluslararası rekabet gücü olan bir konuma
getirmek hem de sektörü daha verimli hale getirmek olduğunu söyledi.

Mehdi Eker, the Minister of Food Agriculture and Livestock,
accepted visit of Gülfem Eren, the Chairman of Board of Directors of Grain Suppliers Association (HUBIDER) and accompanying council. HUBIDER Chairman Eren giving a speech during the interview said the objective of establishment of their
association was to bring companies engaged in grain trading
under the same roof and to improve the sector having traditional structure as to have international competition power
and make it much more efficient.

Kendi üyeleri arasındaki bilgi akışını iyi bir şekilde gerçekleştirmek, iyi bir veritabanı kurmak, mevzuattan ve dünyadaki gelişmelerden sektörü haberdar etmek için çalışmalar yaptıklarını
belirten Başkan Eren, Bakanlığın politikaları doğrultusunda
son yıllarda hububatta yaşanan ihracat artışından ve Bakanlığın sektör temsilcileriyle devamlı istişare halinde olmasından
dolayı Bakan Eker’e teşekkür etti.

Explaining that they were executing studies to better realize
information flow between its own members, to establish effective database and to inform the sector about the legislation
and worldwide improvements, the Chairman Eren presented
her thanks to the Minister, Eker due to the increase in export
of grains in recent years and continuous consultation of the
ministry with the representatives of the sector.

Yeni kurulan Hububat Tedarikçileri Derneği’nin hayırlı olmasını
dileyerek sözlerine başlayan Bakan Eker, “ Bu sektör 2004 yılından beri büyük gelişme sağladı. Tabi bu gelişmede örgütlenmenin ve sektörle ilgili dünyadaki gelişmeleri takip etmenin
rolü önemlidir. Çünkü artık herkes herkesin rakibi ve müşterisi
haline geldi. Bu manada bilgilenme ve bilgilendirme önemli
bir husustur.” dedi.

The Minister, Eker presented his best wishes to the Grain Suppliers Association and said “this sector achieved significant
growth as of 2004. The role of organization and follow-up of
sector related worldwide improvements is of primary importance in the scope of this growth. Today, everyone is a rival and
consumer of each other. In this context, it is important to gain
and provide information”.
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Türkİye tarımI İçİn
İlk rüzgar trİbünü
THE FIRST WIND TRIBUNE FOR THE
A G R I C U LT U R E I N T U R K E Y
Türkiye’de ilk rüzgar enerji santrali, tarımsal arazi sulamasında
kullanılmak üzere Eskişehir’de hizmete girdi. Santral projesi
Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirildi. Rüzgar enerji santralinin açılışında konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Sarı, enerjinin tarımsal alanlarda kullanılmasının önemine dikkati çekerek, tarımsal alanda yapılan bütün çalışmaların nihai hedefinin gıda güvenliği
olduğunu söyledi. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürü Sabri Çakır ise tarım çalışmalarında verimliliği artıran
en büyük etkenlerden birinin “sulama” olduğunu belirtti.
Projenin Koordinatörü Tolga Arabacı ise proje hakkında bilgi
vererek, “Enstitümüzün 2 bin 800 dekar arazisinde tarımsal
araştırma faaliyetleri yapmaktayız. Başta buğday ve arpa olmak
üzere baklagillerden nohut, fasülye, mercimek gibi tahılların
ıslah çalışmalarını yürütürken, ıslah çalışmalarında kullanmış
olduğumuz elektrik pompalarının yıllık enerji sarfiyatı 25 bin
lira civarındadır. Bu elektrik ihtiyacını karşılamak için yılda 100
bin kilovat/saat elektrik enerjisi üretme kapasiteli 50 kilovat
gücündeki rüzgar enerjisi santralinin projesini hazırladık.” dedi.
n Eker, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını kaydetti.

The first windpower plant is commissioned in Eskişehir, Turkey
to be used in agricultural field irrigation. Power plant project
is realized by collaboration of Bursa, Eskişehir, Bilecik Development Agency (BEBKA) and Gateway Zone Agricultural Research Institute Directorate. Giving a speech during opening
of windpower plant, Ali Osman Sarı, the Vice Director of Agricultural Research and Policies, Ministry of Food, Agriculture
and Livestock highlighted importance of energy usage in agricultural areas and explained that the final target of agriculture
related efforts was to enable food safety. Sabri Çakır, the Director of Gateway Zone Agricultural Research Institute, stated
that “irrigation” was one of the significant factors in increasing
productivity of agriculture related efforts.
The Project Coordinator Tolga Arabacı said “our institute performs agricultural research activities on its 2.800 decares of
land. During execution of rehabilitation works for cereals,
such as wheat and barley in particular, as well as chick pea,
bean, lentil, annual energy consumption of electrical pumps is
about 25 thousand liras. To meet this electricity need, we prepared the project for the windpower plant having a capacity
of 50 kilowatt power and 100 thousand kilowatt/ hour electrical energy production capacity”.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 9 Mayıs’ta açıkladığı Bitkisel Ürün Denge Tabloları’na
göre Türkiye’de en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 105,1 ile buğdayda gerçekleşti.
In accordance with the Crop Balance Sheet of Turkish Statistical Institute (TUIK) announced on
May 9, the highest self-sufficiency level is achieved by wheat with a rate of 105,1 percent.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2011-2012
döneminde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler grubunda, en
yüksek yeterlilik derecesi yüzde 105,1 ile buğdayda gerçekleşti. TÜİK’in tahıllara yönelik olarak 9 Mayıs’ta açıkladığı
Bitkisel Ürün Denge Tabloları’na göre; toplam tahıl ürünlerinde, 2011/12 piyasa döneminde yurtiçi üretimin yurtiçi
talebi karşılama derecesi yüzde 99,9 olarak gerçekleşti. Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın
yeterlilik derecesi yüzde 105,1, yem sanayinin en önemli
girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 101,5
ve mısırın ise yüzde 79,7 olarak gerçekleşti. Kuru baklagillerden, kendine yeterlilik oranının en yüksek olduğu ürün
yüzde 102,0 ile mercimek (kırmızı) olarak açıklandı. Tüketimin fazla olduğu nohudun yeterlilik derecesi de yüzde
101,7 olarak gerçekleşti.

TAHIL ÜRETİMİ ARTACAK
TÜİK’in 23 Mayıs’ta açıkladığı 2013 yılına ilişkin bitkisel üretim tahminine göre ise tahıl ürünleri üretimi, bir önceki yıla
göre 2013 yılında artış gösterecek. TÜİK, tahıl ürünleri üretim miktarlarının, 2013 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla
göre yüzde 9,1 oranında artarak yaklaşık 36,4 milyon ton
olacağını tahmin ediyor.
Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 9,2 oranında
artarak yaklaşık 21,9 milyon ton; arpa üretiminin yüzde 11,3
oranında artarak 7,9 milyon ton; çeltik üretiminin yüzde 2,3
oranında artarak 900 bin ton; dane mısır üretiminin yüzde
7,6 oranında artarak yaklaşık 4,9 milyon ton olması öngörülüyor. Baklagillerin önemli ürünlerinden nohudun yüzde 2,1
oranında azalarak 507 bin ton, kırmızı mercimeğin ise yüzde
1,2 oranında artarak 415 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

In accordance with the data of Turkish Statistical Institute (TUIK),
the highest self-sufficient level is achieved by wheat with a
rate of 105,1 percent within cereals and other crop groups in
2011-2012 period. On the basis of Crop Balance Sheet of TUIK
announced for cereals on May 9, domestic production meets
domestic demands at a rate of 99,9 during 2011/12 period.
Having the largest share in total cereal production, wheat has a
self-sufficiency level of 105,1; whereas this rate is 101.5 percent
and 79,7 percent for barley and corn respectively. Among
the legumes, lentil (red) has the highest self-sufficient level of
102,0 percent; whereas, self-sufficiency level of chick pea having high consumption rate is 101,7 percent.

GRAIN PRODUCTION FIGURE IS TO INCREASE
In accordance with crop estimations of TUIK for the year 2013
and announced on May 23, production of cereals shall show
an increasing trend in 2013. TUIK expects that production
amount of cereal products shall increase by 9,1 percent in
comparison with previous year and shall reach an approximate amount of 36,4 million tons in accordance with its first
estimations for 2013. It is also estimated that wheat production shall increase by 9,2 percent and reach to a level of 21,9
million tons; barley figures shall rise by 11,3 percent and its
production amount shall be 7,9 million tons accordingly; barley shall achieve an increase rate of 2,3 and reach a production
figure of 900 thousand tons and sweet corns shall increase by
7,6 percent and reach a level of 4,9 million tons approximately.
In accordance with the estimations, chick-pea being one of
the key products among legumes shall decrease by 2,1 percent to a level of 507 thousand tons; whereas, red lentil shall
achieve an increase rate of 1,2 percent and reach a level of 415
thousand tons accordingly.
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Dünya genelinde üretim miktarı bakımından bakliyat ürünleri içerisinde en öne çıkan ürün
kuru fasulyedir. Dünya genelinde yaklaşık 22.5 milyon ton olan dünya kuru fasulye üretiminin
önemli bir bölümünü Asya ve Amerika gerçekleştirmektedir. Dünya bakliyat grubu üretiminde, kuru fasulyeyi 8,4 milyon tonla nohut, 4,1 milyon tonla mercimek takip etmektedir.
The most outstanding pulses in terms of production amount is bean throughout the World. The
most important part of the bean production which is approximately 22.5 million tones throughout the World is realized in Asia and America. In the World’s pulses production, chickpea follows
bean with the production quantity of 8,4 million tones and lentil is the third pulses with the
production quantity of 4,1 million tones.
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Bakliyat üretimi dünya geneline yayılmış olmakla beraber,
ülkeler genel olarak bir veya iki tür bakliyat ürünü üzerinde
ihtisaslaşmışlardır. Kuru fasulye üretimi Asya ve Amerika ülkelerinde; nohut üretimi Asya, Afrika ve Amerika ülkelerinde;
bakla üretimi Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinde; mercimek
üretimi Amerika ve Asya ülkelerinde; börülce üretimi Afrika
ülkelerinde; bezelye üretimi ise Avrupa ve Amerika ülkelerinde
yoğunluk kazanmıştır.

With pulses production being widespread around the globe,
countries generally specialize on one or two pulses products.
Dry bean production is strong in Asian and American countries, pea production in Asian, African and American countries,
pulses production in Asian, African and European countries,
lentil production in American and Asian countries, kidneybean production in African countries and green pea production in European and American countries.

2000’li yılların başında 55 milyon ton olan dünya bakliyat
üretimi, FAO verilerine göre 2007 yılında yaklaşık 48 milyon
ton, 2008 yılında ise 47 milyon tonun üzerinde gerçekleşmiştir.
2000 - 2005 arasındaki 5 yılda sürekli büyüyen bakliyat üretimi,
2005 yılından bu yana düşüşe geçmiş ve 2007 yılında, 2000
yılı üretimine yaklaşmıştır. Bakliyat üretimindeki bu düşüşün
çeşitli nedenleri vardır. ABD’de sübvansiyonların arttırılması
sonucu Kanada’da üreticilerin risk almak istemeyip mercimek
üretimlerini kısmaları ve Kuzey Amerika’da üreticilerin kuru fasulye yetiştirmeye istekli olmamaları, Avustralya ve Türkiye’de
görülen kuraklık ve fiyatların düşük seviyelerde seyretmesi bu
nedenler arasında sayılmaktadır.

According to the FAO data, the global pulses production
which was 55 million tons in early 2000s was approximately
48 million tons in 2007 and above 47 million tons in 2008.
Constantly increasing over the 5 year period between 2000
and 2005, the pulses production has been decreasing since
2005 and neared the 2000 production in 2007. The decrease
in the pulses production has various reasons. The Canadian
producers’ not wanting to take their chances and reducing
lentil production due the increased subsidies in USA and
North American producers not wanting to farm dried beans,
drought in Australia and Turkey and the low prices are among
these reasons.

Dünya bakliyat üretimindeki azalmada, verimlilikte görülen
azalmanın da etkisi bulunmaktadır. Dünya bakliyat üretiminde
verim 2007 yılında yüzde 5 azalmıştır. Bu azalma özellikle Afrika ülkelerinden kaynaklanmaktadır (- %15,6). Gelişmiş ülkelerin üretim verimliliği, gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha
fazladır. Amerika kıtasında verimlilik hektar başına yaklaşık
1.168 kg iken, Afrika kıtasında 475 kg’dır.

The decrease in the global pulses production was a result of
the decreased efficiency as well. The efficiency of the global
pulses production decreased by 5% in 2007. This decrease is
majorly caused by the African countries (-15.6%). The efficiency in the developed countries is higher than the efficiency in
the developing countries. While the efficiency per hectare in
the continent of America is 1,168kg, it is 475kg in Africa.
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2008’den sonraki yıllarda yeniden artışa geçen dünya bakliyat
üretimi 2009 yılında yaklaşık 50 milyon ton düzeyini yakalamış,
2010 yılında ise 53 milyon tonu aşmıştır.
Ürünler bazında dünya bakliyat üretimine bakıldığında, en
fazla yetiştirilen bakliyat türünün kuru fasulye olduğu, börülceyle birlikte kuru fasulyenin toplam üretiminin 2009 yılında
yaklaşık 21 milyon ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.
2010 yılında 23,2 milyon ton olarak açıklanan kuru fasulye
üretimini, yine aynı dönemde 10,9 milyon ton ile nohut, 10,2
milyon ton ile bezelye takip etmektedir. Bakla ve mercimek
ise bu ürünlerden sonra gelmektedir. 2010 yılında bakla üretimi 935 bin ton, mercimek üretimi ise 3,3 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir.
Ülkeler itibariyle dünya bakliyat üretiminde yaklaşık yüzde
25’lik payla Hindistan ilk sırayı almakta, bu ülkeyi ise Kanada,
Myanmar, Çin Halk Cumhuriyeti ve Brezilya takip etmektedir.
Türkiye’nin dünya bakliyat üretimindeki yeri ise yıllara göre
8.’lik ile 10.’luk arasında değişmektedir.

DÜNYA BAKLİYAT TÜKETİMİ VE TİCARETİ
Dünya bakliyat üretiminin yüzde 80-85’i iç piyasalarda
tüketilmekte, yüzde 10-15’lik kısım ise uluslararası ticarete
konu olmaktadır. Dünya bakliyat ihracatında en önemli ülke
Kanada’dır. Özellikle 1990’lı yıllardan sonra bakliyat üretimini önemli ölçüde artıran Kanada, üretim artışına paralel olarak önemli bir ihracatçı olmuştur. 2006 yılı verilerine

The global pulses production which started to increase during the years following 2008 reached approximately 50 million
tons in 2009 and exceeded 53 million tons in 2010.
On the product level, it is seen that the most grown pulses
was dried beans and the production of dried beans along with
kidney-beans was approximately 21 million tons in 2009. Declared to be 23.2 million tons in 2010, dried bean production
was followed by pea with 10.9 million tons and green beans
with 10.2 million tons in the same period. Horse bean and lentil come after these products. In 2010, horse bean production
was 935 thousand tons and lentil production was 3.3 million
tons.
Considering the countries, India holds the first place in the
global pulses production with a share of approximately 25%,
followed by Canada, Myanmar, the People’s Republic of China and Brazil. Turkey’s place in the global pulses production
change between 8 and 10 based on the year.

WORLD PULSE TRADE AND CONSUMPTION
80-85 percent of produced pulse vegetables are consumed
in the country of production, while remaining 10-15 percent
is subjected to global trade. Canada is the leading country is
pulse vegetable trade. Especially following 1990s, Canada has
developed its production capacity and export volume, being the dominant partner in world pulse vegetable share. As
per 2006, Canada performs 25.4 percent of pulse vegetable
export of the world. Canada is followed by USA, being the second leading producer, then China, Australia Argentina, France,

91

göre Kanada’nın dünya ihracatındaki payı yüzde 25,4’dür.
Kanada’dan sonra ABD ikinci büyük ihracatçı olup, bu ülkeleri
sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Arjantin, Fransa,
Türkiye ve Meksika takip etmektedir. Dünya ihracatında 5.
sırada yer alan Türkiye’nin payı yüzde 6,7’dir.
2006 yılı verilerine göre Hindistan en büyük ithalatçı ülke olup,
dünya ithalatının yüzde 10’unu gerçekleştirmiştir. Hindistan’ı
yüzde 6’lık payı ile Pakistan, yüzde 5’erlik payları ile İspanya ve
ABD takip etmektedir. Türkiye’nin ise dünya ithalatındaki payı
miktar olarak yüzde 1,7’dir.

Turkey, and Mexico. Being the fifth largest export source in the
World, Turkey’s share is 6.7 percent.
Again, according to 2006 values, India is the leading importer
of pulse vegetables, performing 10 percent of global import.
The country is followed by Pakistan with 6 percent as well as
Spain and USA with 5 percent each. Turkey’s share in global
pulse vegetable import volume is 1.7 percent.

Value of world pulse trade has evaluated to be 5,1 billion dollars as per the year 2007. Pulse trade, increasing by six percent
Dünya bakliyat ticareti ise 2007 yılında değer bazına 5,1 mi- in the last five years, corresponds to a volume of 10,2 million
lyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Miktar olarak da son beş yılda dollars in 2007. Pea is the main product with 37 percent share
yüzde 6 artan dünya bakliyat ticareti, 2007 yılında 10,2 milyon in world pulse vegetables export.
ton olarak gerçekleşmiştir. Dünya bakliyat ihracatında yüzde
World pulse trade has a volume of approximately 10.2 mil37 ile bezelye en büyük paya sahiptir.
lion tons as per 2007 data. When value of granular pulse food
Dünya ticaretine konu olan bakliyat miktarı, 2007 yılı verile- export of 2006 is taken into consideration; it can be said that
rine göre 10,2 milyon tondur. 2006 yılında yemeklik tane bak- haricot bean has the highest export value with 1.298 millagillerin dünya ihracatı değer bazında dikkate alındığında; lion dollars, followed by pea with 880 million dollars. Even
1.298 milyon Dolar ile kuru fasulyenin en yüksek ihraç though pea has an importantly higher share than haricot in
değerine sahip olan ürün olduğu ve kuru fasulyeyi 880 mi- terms of volume, haricot still dominates the value leadership
lyon Dolarlık değeriyle bezelyenin takip ettiği görülmektedir. with its higher average export price. Following pea, products
Miktar olarak bezelye, kuru fasulyeden daha yüksek paya with the highest export value seem to be lentil, chickpea and
sahip olmasına rağmen, ortalama bezelye ihraç fiyatlarının broad bean.
kuru fasulyeden oldukça düşük oluşu, değer olarak kuru
fasulyeyi ön plana çıkarmaktadır. Bezelyeden sonra en yük- Pulse vegetable import value as per 2006 has been evaluated
sek ihraç değerine sahip ürünler mercimek, nohut ve bakla to be 3.650 million dollars with a total volume of 9.416 thousand tons.
şeklinde sıralanmaktadır.
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Dünya bakliyat ithalatı da 2006 yılında miktar olarak 9.416 bin TURKEY PULSES PRODUCTION AND TRADE
ton, değer olarak da 3.650 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Dry legume fields in Turkey have decreased significantly over the
last 20 years. The total dry legume fields which were 18 million
TÜRKİYE BAKLİYAT ÜRETİMİ VE TİCARETİ
decares in 1992 decreased to 7.7 million decares in 2012. The toTürkiye’de kuru baklagillerin ekim alanı son 20 yıl içerisinde tal legume production has decreased around 50% as a result. Deönemli oranda azalma göstermiştir. 1992 yılında 18 milyon spite the decrease in fields, efficiency has risen in most legume
dekar olan toplam kuru baklagiller ekim alanı, 2012 yılında products; however, this efficiency has not increased the total leg7,7 milyon dekara kadar gerilemiştir. Buna bağlı olarak toplam ume production. As a result, the total legume production which
bakliyat üretimi de son 20 yılda yüzde 50’ye yakın oranda was 2.1 million tons in 1992 decreased to 1.1 million tons in 2012.
düşmüştür. Ekim alanlarındaki daralmaya karşın verim birçok In dry legumes whose annual consumption per capita was 15.5
bakliyat ürününde artış göstermiş, ancak bu verimlilik artışı kg in the 2010/11 season, the total consumption amount was
toplam bakliyat üretiminin artmasını sağlayamamıştır. Bunun 1.1 tons in the 2007/08 season and 1.2 million tons in 2010/11
neticesinde 1992 yılında 2,1 milyon ton olan toplam bakliyat season. Pea has the highest consumption ratio among legumes.
üretimi, 2012 yılında 1,1 milyon tona kadar gerilemiştir.
Pea consumption which was 412 thousand tons in Turkey in the
2007/08 season increased to 473 thousand tons in the 2010/11
TÜİK verilerine göre 2007/08 sezonunda 28,6 milyon ton olan season. Pea was followed by red lentil with 449 thousand ton
Türkiye’nin toplam tahıl tüketimi, 2010/11 sezonunda 30,6 consumption in the 2010/11 season. Turkey’s import in dried
milyon tona ulaşmıştır. Kişi başına düşen yıllık tüketim ise legumes group continues to increase because of the decreasaynı süreçte 222,90 kilogramdan 233,97 kilograma ulaşmıştır. ing agricultural fields and production. The total legume imÜretimde olduğu gibi tüketimde de tahıl ürünleri arasında port which was 148 thousand tons in Turkey in the 2007/08
ilk sırayı buğday alıyor. 2007/08 sezonunda 16,8 milyon ton season increased to 304 thousand tons in the 2010/11 season.
olarak toplam buğday tüketimi, 2010/11 sezonunda 18,1 mi- The highest imported amount among the legumes group belyon tona ulaşmıştır. Türkiye tahıl tüketiminde, buğdaydan longs to red lentil. The total red lentil import which was only
sonraki en büyük tüketim payı arpaya aittir. 2007/08 sezo- 44 thousand tons in Turkey in the 2007/08 season reached
nunda 7 milyon ton olan arpa tüketimi, 2008-2011 arasındaki 304 thousand tons in the 2010/11 season. The total legumes
sezonlarda 5 milyon tonlar civarında gerçekleşmiştir. 2007/08 export which was 231 thousand tons in the 2007/08 season
sezonunda 636 bin ton olan Türkiye’nin pirinç tüketimi, reached 250 thousand tons in 2010/11 with an increase of 19
2009/10 sezonunda 736 bin tona kadar yükselmiş ancak son- thousand tons. According to the 2010/11 season data, the red
raki sezonda 563 bin tona gerilemiştir. Bir diğer önemli tahıl lentil held the first place in legume products with 190 thouürünü olan mısırda ise Türkiye’nin tüketimi ortalama 5 milyon sand tons of exports.
ton civarındadır.
Kişi başına yıllık tüketimin 2010/11 sezonunda 15,5 kilogram
olduğu kuru baklagillerde, toplam tüketim miktarı 2007/08
sezonunda 1,1 ton; 2010/11 sezonunda 1,2 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir. Baklagillerde en büyük tüketim oranı nohuda aittir. 2007/08 sezonunda 412 bin ton olan Türkiye nohut
tüketimi, 2010/11 sezonunda 473 bin tona yükselmiştir. Nohudu, 2010/11 sezonundaki 449 bin tonluk tüketim miktarıyla
kırmızı mercimek takip etmektedir.
Türkiye’nin kuru baklagiller grubundaki ithalatı ise azalan tarım
alanları ve düşen üretim nedeniyle artış göstermeye devam etmektedir. 2007/08 sezonunda 148 bin ton olan toplam bakliyat
ithalatı 2010/11 sezonunda 304 bin tona yükselmiştir. Bakliyat
grubunda en yüksek ithalat miktarı kırmızı mercimeğe aittir.
2007/08 sezonunda sadece 44 bin ton
olan kırmızı mercimek ithalatı, 2010/11
sezonunda 304 bin tona ulaşmıştır.
2007/08 sezonunda 231 bin ton olan
toplam bakliyat ihracatı ise yaklaşık 19
bin tonluk artışla 2010/11 sezonunda
250 bin tona ulaşmıştır. 2010/11 sezonu
verilerine göre kırmızı mercimek 190 bin
tonluk ihracat miktarıyla bakliyat ürünleri arasında ilk sırada yer almaktadır.
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Prasad JARIPATKE
Bühler AG
Bakliyat, Baharat ve Susam Grubu Başkanı - İsviçre
Head - Pulses, Spices and Sesame - Switzerland
BAKLİYATLARIN GELECEĞİNE YÖNELİK BİR BAKIŞ!
• 2050 yılında, küresel nüfusumuzun, %80’lik bir bölümünün
gelişmekte olan bölgelerde yaşıyor olacağı ve 9.1 milyarlık bir
sayıya ulaşması beklenmektedir.
• Gelişmekte olan ülkelerde hızla artış göstermekte olan nüfus, ortalama kalori ihtiyacının karşılanması bakımından gıda
düzeni üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.
• Azalma eğilimindeki tarım alanlarıyla beraber bakliyatlar, ortalama gıda ürünleri arasında yer alabilmek adına tahıllar ve
pirinçle çetin bir rekabet içinde olacaktır.
• Bu koşullar altında bakliyat endüstrisindeki büyüme, yalnızca
daha yüksek üretkenlik ve işleme sırasındaki azaltılmış kayıplar
sayesinde gerçekleştirilebilir.

LOOKING INTO THE FUTURE OF PULSES!

İŞLEMEYE ALINAN POPÜLER BAKLİYATLAR

POPULAR COMMODITIES UNDER PULSES FOR PROCESSING

• Nohut - Kabuli ve Desi türleri
• Taze Bezelye(Toor / Arhar / Tuvar)
• Kırmızı Mercimek (Masoor) ve Yeşil Mercimek
• Yeşil Mercimek (Moong)
• Siyah Mercimek / Siyah Fasulye (Urad ve diğerleri)
• Kırmızı Fasulye
- (Barbunya / Benekli Fasulye / Rajma)
• Sarı Bezelye
• Börülce
• Acı bakla
• Bakla

• Chick peas – Kabuli & Desi types
• Pigeon peas (Toor / Arhar / Tuvar)
• Red Lentils (Masoor) & Green Lentils
• Green Lentils (Moong)
• Black Lentils / Black Beans (Urad & others)
• Red Beans
- (Kidney Beans / Pinto Beans / Rajma)
• Yellow Pea
• Cowpea
• Lupins
• Broad Beans

• By 2050, our global population is expected to reach 9.1 billion people with over 80% of those people living in the developing world
• Rapidly growing urban population in the developing countries will significantly affect food compositions to satisfy overall calorie demand
• With a trend of diminishing production acreages, pulses will
face stiff competition from cereals and rice to be included in
the average meal
• Under these circumstances growth for pulses industry can
only be achieved through higher productivity and reduced
losses during processing.
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BAKLİYATLARIN İNSAN GIDALARINDAKİ BAŞLICA
TÜKETİM BİÇİMLERİ

MAJOR CONSUMPTION FORMS OF PULSES
FOR HUMAN FOOD

• Bütün olarak (tohum kabuğu olan veya olmayan (kabuk / dış
kabuk))
• Bölmeler halinde (tohum kabuğu olmadan ve iki yarıya
ayrılmış şekilde)
• Bütün veya ayrık bölmeler; etler, tahıllar ve aşağıda listelenen türde tarifler için tek başına veya bileşen olarak
kullanılmaktadır.
- Islatılmış
- Filizlenmiş
- Mayalanmış
- Buğulanmış veya haşlanmış
- Kavrulmuş veya kızartılmış bakliyatlar ve mercimekler
- Konserve edilmiş veya dondurulmuş
- Un halinde
- Çorba, içecekler, vb. gibi çeşitli karışımlar

• As whole (with or without seed coat (hull / outer cover))
• As splits (without seed coat and separated into two halves)
• Whole or split pulses are used either as individual recipe or as
ingredient for meats’, cereals’ etc recipes in form of
- Soaked
- Sprouted
- Fermented
- Steamed or boiled
- Roasted or fried pulses & lentils
- Canned and or frozen
• As flour
- various mixes e.g. soup, drinks etc.

ÇEŞİTLİ BAKLİYAT
ÜRÜNLERİNİN DAĞILIMI

SHARE OF VARIOUS PULSES COMMODITIES
• World’s Total Pulses Production ~ 64 million tons.
• Share of different types of Pulses
in total production.

PULSES ADDRESSABLE MARKET
– POTENTIAL - LIMITATIONS

• Dünyanın Toplam Bakliyat Üretimi 64 milyon tondur.
• Toplam üretimde farklı türde
bakliyatların dağılımı

BAKLİYATLARIN
BAĞLANTILI-PAZARIPOTANSİYELİ KISITLAMALARI
• Bakliyat üretimi, ticareti, işlemesi ve tüketimi coğrafik bazda
yoğunlaşmış olarak devam edecek olup, çeşitli coğrafyalarda
kendi büyüme kısıtlamalarına sahip olacaktır.
• Çözüm, ülke odaklı olmalı ve ülkenin işleme gereksinimlerini

• Pulses production, trade, processing and consumption will
remain geographical concentrated and will have its own limitations of growth across diverse
geographies
• The solution has to be country focused and should meet processing requirements of the country.
• The solution working in one place might not necessarily work
elsewhere because of different weather conditions, different
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karşılar nitelikte olmalıdır.
• Belirli bir yerdeki çözüm, farklı hava şartları ve farklı hammadde
koşulları sebebiyle başka yerler için geçerli olmayabilmektedir.
• Geçtiğimiz dört yıl içerisinde bakliyat mahsulü, 8 milyon ton
oranında bir büyüme göstermiş ve bütün mahsul, yeni tesisler
için birçok fırsat oluşturan Hindistan’ın dışında büyümüştür.
• Hindistan’da bakliyat ihracatı yasaklanmıştır. Bu durum, bakliyat imal eden ülkeler için yeni pazarlar yaratmıştır.

raw material conditions.
• In last four years pulses crop is grown by 8 million tons and
whole crop is grown outside India which creates lot of opportunities for new plants
• Pulses export is banned in India This has created new markets
for pulses producing countries

BAKLİYAT – İŞ SİSTEMİ

PULSES – BUSINESS SYSTEM

BAKLİYAT ENDÜSTRİSİNDE GÜNÜMÜZÜN TRENDLERİ

TRENDS IN TODAY‘S PULSES PROCESSING INDUSTRY

• Kapasite güçlendirme
-Birden fazla küçük kapasiteli değirmenler
gerçekleştirmektedir.
• Daha az maliyetli
• Modernizasyon ve Otomasyon
-İşçilerin gerçekleştirdiği müdahalenin azaltılması
• Kalite Bilinci
- Standartlar gitgide daha katı hale gelmektedir.
• Gıda Güvenliği
- ISO 22000 ve HACCP sertifikaları

TEMEL BAKLİYAT YAPILARI VE BİLEŞİMLERİ

• Capacity consolidation
üretim - Multiple small capacity mills makes production
• less cost effective
• Modernization & Automation
- reduced interference from labours
• Quality Consciousness
- standards are getting more and more stringent
• Food Safety
- ISO 22000 and HACCP certification

BASICS OF PULSES STRUCTURE AND COMPOSITION
Proportion by weight (%) of a Pigeon peas pulse seed:

Taze bezelye bakliyat tohumunun ağırlık
olarak yüzde oranları:
TOHUM KABUĞU %15.5
KOTİLEDONLAR %82.5 ile %83
EMBRYO EKSENİ %2 ile %1.5

BAKLİYAT İŞLEME TEKNOLOJİSİ
Temizleme ve Derecelendirme
• Sistem, ham maddedeki kirliliğin doğası
uyarınca tasarlanmıştır.
• Ayarlanabilir makine parametreleri sistem
bünyesinde esneklik oluşturmaktadır.
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SEED COAT
15.5%
COTYLEDONS 82.5% TO 83%
EMBRYO AXIS 2% to 1.5%

PULSES PROCESSING TECHNOLOGY
Cleaning & Grading
• System designed as per nature of impurities in raw material
• Adjustable machine parameters to
built flexibility in the system
• Properly designed aspiration system for
efficient cleaning & clean environment
• Classifier
• Destoner
• Magnets
• Gravity Separators
• Size & length graders
• Optical sorter

• Etkili temizlik ve temiz çevreye yönelik olarak uygun bir havalandırma sistemi tasarlanmıştır.
• Sınıflandırıcı
• Taş ayırıcı
• Mıknatıslar
• Yer çekimi ayırıcı
• Boyut ve uzunluk derecelendiriciler
• Optik sınıflandırma

De-hulling
• Effective hulling requires the loosening of the gum layer within hull and
the grain surface
• Controlled oil addition system and
resting bins ensure proper oil penetration and residence time
• Well designed emery rolls de-hulls
product with minimum damage
• A properly graded product results in
uniform scratching
• Emery roll
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Kabuk ayıklama
• Etkili kabuk ayıklama, kabuğun içerisindeki ve tanecik yüzeyindeki zamk tabakasının gevşetilmesini gerektirmektedir.
• Kontrollü yağ ekleme sistemi ve dinlendirme bidonları, uygun yağ nüfuzu ve mesken tutma süresini temin eder.
• İyi tasarlanmış zımpara ruloları, ürünü minimum zararla
kabuğundan ayırmaktadır.
• Uygun şekilde derecelendirilmiş ürün, tek biçimli çizgiye sahip olacak şekilde son halini alır.
• Zımpara rulosu
• Yağ / Su ekleme sistemi
• Derecelendirme sistemi
• Optik sınıflandırma

Ayırma ve Cilalama
• Ayırma
- Islak ve kuru işlem, taneciğin içinde bulunan ve kotiledonun iki
yarısının arasındaki bağı zayıflatmaya yarayan gerilimi geliştirir.
- Hassas etki veya aşındırıcı güçler, ürünü iki parçaya ayırır.
• Cilalama
- Tozun ortadan kalkması ve tanecik yüzeyinin düzleşmesi,
ürüne parlaklık verir.
- Sistem, ıslak veya kuru cilalamaya dayanmaktadır.

• Su Ekleme Sistemi
• Kurutma sahası / Mekanizması Kurutucular
• Ayırma Makinesi
• Parlatma makinesi
• Optik sınıflandırma

• Oil/water addition system
• Grading system
• Optical sorting

Splitting & Polishing

• Splitting
- A wet & dry process develops stress in the grain which helps
in weakening of the bond between
İYİ TASARLANMIŞ BİR ÖĞÜTME İŞLEMİNİN FAYDALARI
- the two halves of the cotyledon
• Daha az toz ve toz verimi artırır
- Gentle impact or abrasive forces splits product into two halves
- Ürün üzerinde daha az toz >> etkili kabuk ayırma
- Uygun dinlendirme süreleri & kontrollü ıslak ve kuru işlem • Polishing
- Removing dust & smoothening of the grain surface adds a
>>daha az kırılmış ürün miktarı
shine to the product
- System based on wet or dry polishing
• Devamlı ve istikrarlı üretim, daha yüksek verim sağlar
• Water Addition system
- Daha az hareketli parça >> daha az arıza
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• Drying yards/ Mech. Dryers
• Splitting Machine
• Polishing machine
• Optical sorting

BENEFITS OF A WELL
DESIGNED MILLING
PROCESS
• Reduced dust and powder
improves yield
- Less dust on product à effective hulling
- Proper resting times & controlled wet and dry process
à reduced brokens

- Otomasyon ve kontrol sistemler >> sürekli üretim

• Continuous and consistent production leads to
higher productivity
- Minimum moving parts à Less breakdowns
- Automation and Control systems à continuous production

• İş gücünden tasarruf
- Gizlenmiş türde makineler >> çalışan müdahalesine gerek • Savings in labour
kalmaz
- Concealed type machines à no labour interference
- İyi tasarlanmış düzen >> taşıma malzemesini azaltır
- Well designed layout à reduces material conveying
- Otomasyon >> Tesis operasyonlarında en az sayıda çalışan - Automation à plant operation using minimum labours
kullanımı
• Savings in consumables
• Sarf malzemelerinden tasarruf
- Less wear parts à less spares cost
- Daha az aşınmış parçalar >> daha az yedek parça maliyeti
- Machines with low power consumption à low energy costs
- Düşük enerji tüketimi olan makineler >> düşük enerji maliyetleri - Water & oil addition control systems à savings in water & oil
- Su ve yağ ekleme kontrol sistemleri >> su ve yağ maliyetler- cost
inden tasarruf
• Additional profit from premium products
• Premium ürünlerden ilave kar
- Gentle handling of product à less product damage
- Ürünün hassas şekilde taşınması >> daha az ürün hasarı
- Controlled hulling process à uniform product
- kontrollü ayıklama işlemi >>düzgün şekilli ürün
• Consistent product quality
- Natural colour
• İstikrarlı ürün kalitesi
- Shiny surfaces
Doğal renk
- Sharp edges
Parlak yüzeyler
Plant should have the flexibility to process different product oriKeskin kenarlar
gins and seasonal variations in raw material !
Tesis, farklı ürün kaynaklarını ve mevsimsel olarak değişen hammaddeleri işleyebilme esnekliğine sahip olmalıdır!
PLANT OPERATION: PAINS OF A TYPICAL MANUALLY

TESİS İŞLEMİ: TİPİK BİR ŞEKİLDE ELLE KONTROL
EDİLEN TESİSİN ÇEKTİĞİ ZORLUKLAR

OPERATED PLANT…

• Mill operations become more complex with increasing capacity
• Öğütme işlemleri, artan kapasiteyle birlikte daha da karmaşık • Processing is highly labour dependent
bir hale gelir.
• Difficult to calculate production & yield
• İşleme süreci, iş gücüne fazlasıyla dayalıdır.
• Production drops at night shifts with little monitoring
• Üretim ve verimliliği hesaplamak zorlaşır.
• Poor capacity utilization of plant
• Üretim, az bir denetleme olduğu için gece mesailerinde düşer.
• Uncontrolled water or oil additions leads to wastage
• Tesisin kapasitesinden faydalanma düşer
• Spillage, overloads & electrical failures in the absence of con• Kontrolsüz su ve yağ eklentileri atıklara sebebiyet verir.
trol devices
• Kontrol araçlarının eksikliğinde dökülme, aşırı yükleme ve • Inconsistent quality in terms of product colour, shape and apelektrik kesintileri gibi unsurlar ortaya çıkar.
pearance
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• Ürün rengi, biçimi ve görünüşü bakımından tutarsız kalite oluşur. AUTOMATION & IT’S ADVANTAGES IN PULSES

OTOMASYON VE BAKLİYAT İŞLEMEDEKİ AVANTAJLARI

PROCESSING…

• Optimum utilization of the mill capacity yields lower power
• Değirmen kapasitesinden en üst seviyede faydalanma imkanı consumption per ton of production.
ve ton başına üretimde daha az enerji kullanımını sağlar.
• Equipment for automatic dosing of oil and water – controlled
• Yağ ve suyun otomatik dozajını sağlayan ekipmanlar - ürün based on product flow.
akışına göre kontrol edilmektedir.
Benefits
Faydalar
• Less powder, clean husks, quality product, continuous & high
• Daha az toz, temiz kabuklar, ürün kalitesi, sürekli ve yüksek production and finally improved / higher Yield.
üretim ve son olarak gelişmiş / daha yüksek verim.
• Centralized operations, savings in labour and power, produc• Merkezileştirilmiş operasyonlar, iş gücü ve güç tasarrufu, üre- tion reports and analysis
tim raporları ve analizler

BAKLİYAT İŞLEMEDE İLERİ TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

USE OF ADVANCED TECHNOLOGY IN PULSES
PROCESSING…

• Yüksek hassasiyetli iki renk optik ayırıcılar.
• Yüksek hassasiyete sahip tartım sistemleri
• Sensörler ve kontrol cihazları
• Kızılötesi kurutucular
• Değişken frekans sürücüleri
• SCADA sistemi

• High precision bi-chromatic optical sorters
• Weighing systems with high sensitivity
• Sensors and control devices
• Infra – Red dryers
• Variable frequency drives
• SCADA system

GIDA GÜVENLİĞİ: BAKLİYAT İŞLEMEDEKİ ÖNEMİ

FOOD SAFETY: IMPORTANCE IN PULSES
PROCESSING…

İşleyiciler, gıda güvenliği hususunda yüksek standartları
sürdürebilmek için aşağıdaki kriterlere uymalıdır.
• Tozsuz değirmen ortamı
• Ürün akışları arasında çapraz kirlenme olmaması
• Ürün temas yüzeyleri için izin verilen yapı malzemelerinin
kullanımı.
• Tesis tasarımı, yapısı ve düzeni, gıda güvenliği rehberlerine
bağlı kalmalıdır.
• Katı kişisel hijyen ve temizlik standartları
Yalnızca bu tür tesisler, HACCP, ISO veya diğer gıda güvenliği
sertifikalarını elde etmek için hazır konumdadır.

BİR BAKLİYAT DEĞİRMENCİSİ İÇİN ANA BAŞARI
FAKTÖRLERİ
• “İyi tasarlanmış” işlem süreci
• “Mühendisliği iyi şekilde yapılmış” ve “iyi yönetilmiş” projeler.
• Etkin kontrol sistemi
• Güç ve iş gücünde tasarruf.
• En az seviyede kayıp ve daha az kesinti

Processors must meet the following criteria to maintain high
standards of food safety…
• Dust free mill environment
• No cross contamination between product streams
• Use of permissible construction material for product contact
surfaces
• Plant design, structure & layout should adhere food safety
guidelines
• Strict personal hygiene and sanitation standards
Only such plants are ready to achieve HACCP, ISO or other food
safety certification.

KEY SUCCESS FACTORS FOR A PULSE MILLER
• ‘Well designed’ process
• ‘Well engineered’ & ‘well managed’ projects
• Effective control systems
• Savings in power & labors,
• Minimum losses and less stoppages
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Pirinç, Pakistan’da yetiştirilen ve ticareti yapılan en önemli ürünlerin başında geliyor. Buğday
ise en yüksek üretim miktarına sahip olan tahıl ürünü konumunda. 2001/02 sezonunda 19
milyon ton olan ülkenin buğday üretimi, 2011/12 sezonunda 25 milyon tona kadar yükselmiştir. Ancak üretimin tamamına yakın iç tüketim için değerlendirilmektedir. Bu üretim miktarı,
ülkede bulunan farklı ölçekteki 1000’i aşkın değirmen tarafından işlenmektedir.
Rice is counted as the most significant products produced and traded in Pakistan. Wheat is
considered among the grain products having the highest production ratio in Pakistan. Having
19 million tons of wheat production in 2001/02, the country’s production figure increased to
25 million tons in 2011/12 period. However, most of this production figure is consumed for
internal consumption. This production amount is treated by more than 1000 mills in different
scales.
Pakistan’ın ekonomik gelişiminde tarım sektörünün büyük
payı vardır. Ülkede gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde
20’sini tarım sektörü oluşturmaktadır. Başlıca tarım ürünleri; pamuk, buğday, pirinç, şeker kamışı ve mısırdır. Pakistan
makroekonomik olarak 2009 yılında bir önceki yıla göre daha
istikrarlı bir görüntü vermiştir. 2008 yılı sonunda IMF ile yapılan
anlaşma neticesinde alınan kredi bu durumun en büyük sebebidir. IMF kredilerinin Pakistan ekonomisine sağladığı diğer
önemli dolaylı katkı ise, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası
gibi uluslararası finansal kuruluşlar ile diğer uluslararası ve ulusal kredi kuruluşlarının ve uluslararası yatırımcıların Pakistan’ın
mali güvenilirliği konusundaki tereddütlerini bir ölçüde
gidermiş olmasıdır. Bu çerçevede, söz konusu uluslararası finans kuruluşları Pakistan’a yönelik kredi hatlarını hayata geçirmeye başlamışlardır.

Agricultural sector has significant contributions to the economic development process in Pakistan. Approximately 20
percent of gross domestic product in the country is constituted by the agriculture sector. Main agricultural products are
cotton, wheat, rice, sugar cane and corn. In macroeconomic
sense, Pakistan presents more stable growth in 2009 when
compared to the prior year. The loan provided as a result of
agreement concluded with IMF at the end of 2008 is one of the
major reasons of this stable growth.

Another significant indirect contribution of IMF loans to the
Pakistan economy is elimination of financial reliability related
hesitations of international financial enterprises, such as the
World Bank, Asia Development Bank and other international
and national credit institutions and international investors. In
this framework, related international financial institutions iniPakistan’ın IMF ile stand-by anlaşmasının 3. gözden geçirme tiated to realize credit lines for Pakistan.
bölümü Kasım 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. IMF, Pakistan ekonomisinin daha istikrarlı bir yapıya kavuştuğunu kabul 3rd review stage of stand-by agreement concluded between
etmiştir fakat ekonomide hala risklerin varlığına da işaret etmiştir. Pakistan and IMF was put into force as of November 2009.
Aralık 2009 sonunda 1,2 milyar dolarlık bir IMF fonu daha serbest IMF approved and accepted that Pakistan achieved more stabırakılmıştır. Pakistan hükümetinin ekonomik istikrarı yakalama ble structure, but highlighted availability of economy related
çabaları uluslararası piyasalardaki kriz ortamı ve bazı iç faktörler risks. Another IMF fund amounting to 1,2 billion dollars was
nedeniyle zorlukla yürümektedir. Bunun yanında IMF ile yapılan released at the end of December 2009.
anlaşma neticesinde Pakistan Hükümetinin ve Pakistan Merkez
Bankası’nın ekonomi politikalarındaki tek karar merci olma du- Efforts of Pakistan government to capture economic stability
rumu ortadan kalkmıştır.
are hardly executed due to crisis in international markets and
some internal factors. In addition, sole decision-maker role of
Pakistan ekonomisinin büyüme performansına dönemler iti- Pakistan Government and Pakistan Central Bank is eliminated
bariyle bakıldığında, 1980’ler boyunca yıllık ortalama %6 olan as a result of the agreement made with IMF.
oranın 90’ların ilk yarısında %5, ikinci yarısında ise %4 olarak
gerçekleştiği görülmektedir. Ekonominin ve ihracatın sadece When growth performance of economy is analyzed as of peripamuk-tekstil ve buğday üçlüsü olarak son derece dar bir ta- ods in Pakistan, growth rate was 6% during 1980s, 5% during
bana sıkışmış olması, ülke ekonomisini doğal olarak dış şoklara the first half of 1990s and decreased to 4% during the second
ve dalgalanmaların etkilerine açık ve “kırılgan” bir hale get- half. As the economy and export is strictly captured within
irmektedir. Kamu açıkları ve dış açıklar gibi makroekonomik triangle of cotton-textile and wheat, the country becomes
dengesizlikler de istikrarlı ve yüksek büyüme oranlarının “fragile” and sensitive against external shocks and impacts of
önündeki en ciddi engeller olarak durmaktadır.
fluctuations. Macroeconomic imbalances such as public deficits and foreign deficits stand as the most serious obstacles in
front of the stable and high growth ratios.
PAKİSTAN’DA TARIM
Pakistan ekonomisinde tarım sektörü en önemli sektör
konumundadır. GSYİH’nin yaklaşık yüzde 21’i tarımdan AGRICULTURE IN PAKISTAN
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sağlanmakta, ayrıca işgücünün de yaklaşık yarısı tarım sektöründe istihdam edilmektedir.
Tarım sektörü, ülkenin işlenmiş tarım ve sanayi sektörlerine
hammadde sağlamakta ve ayrıca döviz girdisine önemli
katkılar sağlamaktadır.
Nüfusun yaklaşık üçte ikisi kırsal bölgelerde, doğrudan ya da
dolaylı olarak tarıma bağlı olarak yaşamaktadır. 1970’lerde ortalama çiftlik büyüklüğü 52.600 metrekare iken bu büyüklük
2000 yılında 28.300 metrekare olarak gerçekleşmiştir.
Pakistan’da toprak reformu gerçekleştirilmediğinden, ekilebilir alanların yarısından daha azı küçük çiftlikler tarafından
işletilmekte, diğer ekilebilir alanlar ise sayıları daha az olan
büyük toprak sahipleri tarafından işletilmektedir. Büyük toprak sahipleri ülkede ekilebilir arazilerin yüzde 60’ını ve sulama
sisteminin büyük kısmını kontrolleri altında bulundurmakta,
ancak verimlilik konusunda küçük işletmelerin çok gerisinde
yer almaktadırlar.
Bununla beraber tarım sektörü, ülkede yaşanan çeşitli
sorunların yanı sıra sanayi ve hizmet sektörlerine nazaran öneminin göreceli olarak azalması nedeniyle zarar görmüştür. En
çok yetiştirilen ürünler hububat, nohut, pamuk, şeker kamışı
ve pirinçtir. Yağlı tohumlar ve diğer bakliyat çeşitleri ise daha
az miktarlarda yetiştirilmektedir.

Agricultural sector is the most important sector in Pakistan.
Approximately 21 percent of GDP is obtained from agriculture
and about half of the workforce is employed by the agricultural sector. Agriculture sector supplies raw material to the processed agriculture and industry sectors and makes significant
contributions to the foreign currency inflow to the country.
Two third of the population lives in rural areas and is directly
or indirectly engaged in agriculture. Average farm size was
52.600 meter square in 1970s; whereas, this figure decreased
to 28.300 meter square in 2000. Due to lack of land reform in
Pakistan, less than half of arable lands are operated by small
scaled farms and other arable lands are processed by rare
large-scale land owners. Large-scale land owners control 60
percent of arable lands and most of the irrigation systems in
the country, but remain behind the small enterprises in terms
of productivity.
In addition, agriculture sector suffers due to various problems
encountered in the country and decrease in its importance in
comparison with industry and service sectors. Products being
mostly farmed are cereals, chick pea, cotton, sugar cane and
rice. Oil seeds and other legume types are cultivated in lesser
amounts.

While rice is cultivated between May – November, wheat and
Pirinç Mayıs - Kasım dönemleri arasında yetişmekte iken oil seeds are farmed during November – May periods.
buğday ve yağlı tohumlar Kasım - Mayıs döneminde
Irrigation infrastructure is not sufficient and agricultural activiyetişmektedir.
ties cannot be performed on most of the arable lands. DistriSulama altyapısı yetersizdir ve ekilebilir alanların büyük bution and utilization of water sources cannot be conducted
kısmında tarım yapılamamaktadır. Su kaynaklarının dağıtım ve efficiently. Price level announced for agricultural products by
kullanımı da verimli olarak yapılamamaktadır. Tarım ürünleri the public causes an increase in smuggling particularly in speiçin kamunun açıkladığı fiyat düzeyi, özellikle önemli ürün- cific products. Smuggling conducted in countries having high
lerde kaçakçılığı artmaktadır. Afganistan ve Hindistan gibi grain prices, such as Afghanistan and India, contributes to the
tahıl fiyatlarının yüksek olduğu ülkelere yapılan kaçakçılık, increase in inflation level of food prices. Self-sufficiency in aggıda fiyatlarında yüksek enflasyon oluşmasına katkıda ricultural areas is the primary target of the governments. Due
bulunmaktadır. Tarımsal alanda kendi kendine yeterlilik to erosion, one third of agricultural lands have lower productivity. In addition, farmers cultivating products not being comhükümetlerin öncelikli hedefi olarak yer almaktadır.
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Erozyon sebebiyle tarım arazilerinin yaklaşık üçte biri çok patible with the soil to gain maximum income in short term
düşük verimliliğe sahiptir. Ayrıca kısa dönemde maksimum ka- also damage the agricultural lands.
zanç elde etmek amacıyla toprağa uygun olmayan ürün eken
In the scope of agricultural policies applied, an agricultural
çiftçiler de tarım arazilerine zarar vermektedir.
growth higher than population increase is aimed and accordUygulanan tarımsal politikalarda nüfus artışından daha yük- ingly, it is planned to improve bio-technological possibilities,
sek bir tarımsal büyüme hedeflenmekte olup, bu çerçevede irrigation management and R&D activities in agricultural area.
önümüzdeki dönemde biyo-teknolojik olanaklar, daha etkin
sulama yönetimi ve tarımsal alanda çeşitli ar-ge faaliyetlerinin GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION
artırılması öngörülmektedir.
Wheat is counted among the grain product having the highest
production figure in Pakistan. In accordance with data of US
Department of Agriculture (USDA) Foreign Agriculture Service
HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Buğday, Pakistan’da en yüksek üretim miktarına sahip olan for the last 10 years, wheat production shows regular increase
tahıl ürünü. ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA) ver- in the country. 19 million tons of wheat was produced during
ileri çerçevesinde son 10 yıla bakıldığında; ülkedeki buğday 2001/02 period and this figure is increased to 21.6 million tons
üretiminin düzenli bir artış gösterdiği görülmektedir. 2001/02 in 2005/06 and 23,9 million tons in 2010/11.
sezonunda 19 milyon ton olan Pakistan’ın buğday üretimi,
2005/06 sezonunda 21,6 milyon tona, 2010/11 sezonunda ise Realizing a figure of 25 million tons in 2011/12 period, wheat
23,9 milyon tona yükselmiştir. 2011/12 sezonunda 25 milyon production is expected as 23,3 million tons during 2012/13
ton olarak gerçekleşen üretimin, 2012/13 sezonunda bir mik- period. Wheat consumption continues to increase with retar gerileyerek 23,3 milyon tona düştüğü tahmin edilmektedir. spect to the increase in production figures. In accordance with
the data, wheat consumption figuring to 19,8 million tons in
Üretimdeki artışa paralel olarak ülkenin buğday tüketimi 2001/02 is increased to 23.1 million tons during the period
de artmaya devam etmektedir. Verilere göre 2001/02 se- of 2011/12. It is expected that the figure remains at this level
zonunda 19,8 milyon ton olan Pakistan buğday tüketimi, during 2012/13 period. Pakistan uses almost all of its wheat
2011/12 sezonunda 23,1 milyon tona yükselmiştir. Tüketimin production for its local consumption purposes on the basis of
2012/13 sezonunda da bu seviyelerde kaldığı tahmin edilme- the table.
ktedir. Mevcut tablodan da anlaşıldığı üzere, Pakistan buğday
üretiminin hemen hemen tamamını, kendi iç tüketimi için Rice is considered as one of the most important products
değerlendirmektedir.
cultivated and traded in Pakistan. Representing regular
growth figures during the last 10 years, rice production bePirinç, Pakistan’da yetiştirilen ve ticareti yapılan en önemli ing 3,8 million tons in 2001/02 increased to 6,9 million tons
ürünlerin başında geliyor. Genel itibariyle son 10 yılda düzenli in 2008/9. Rice production decreased to a level of 5 million
bir artış grafiği sergileyen pirinç üretimi, 2001/02 sezonunda in 2010/11 due to seasonal fluctuations in following years,
3,8 milyon ton iken, 2008/09 sezonunda 6,9 milyon tona kadar but achieved to increase to 6,5 million tons in 2011/12. It is
ulaşmıştır. Sonraki yıllarda mevsimsel dalgalanmalarla birlikte expected that production figure is approximately 6,8 milbir miktar gerileyen pirinç üretimi, 2010/11 sezonunda 5 mi- lion tons in 2012/13.
lyona düşmüş ancak 2011/12 sezonunda yeniden 6,5 milyon
ton seviyelerine yükselmiştir.
Consumption is limited when compared to the production

104

2012/13 sezonunda da üretimin 6,8 milyon ton civarında
olduğu tahmin ediliyor. Pirinçteki üretime karşılık tüketim çok
daha kısıtlıdır. 2001/02 sezonunda 2,5 milyon ton civarında
olan ülkenin pirinç tüketimi, 2005/06 sezonunda 1,8 milyon
tona gerilemiştir. Sonraki yıllarda yeniden artış gösteren tüketim, 2008/09 sezonunda 3,4 milyon tona yükselmiş, ancak
sonraki yıllarda yeniden 2,5 seviyelerine gerilemiştir. 2012/13
sezonuna ilişkin pirinç tüketim tahmini ise 2,6 milyon tondur.

trend of rice. Representing consumption rate of 2,5 million
tons in 2001/02, rice consumption decreased to 1,8 million
tons in 2005/06. The consumption rate increased to 3,4 million tons during the period of 2008/09 and decreased to a
level of 2,5 million tons in following years. Rice consumption figure is expected as 2,6 million tons for the period of
2012/13. ,

Amount of corn produced in the country is 1,6 million tons
Pakistan’da 2001/02 sezonunda 1,6 milyon ton seviyelerinde in 2001/02 and increased to a level of 3 million tons in recent
olan mısır üretimi ise son yıllarda bir miktar yükselmiş ve 3 years. Overall corn production is evaluated for local consumpmilyon ton seviyelerine ulaşmıştır. Mısır üretiminin tamamı iç tion purposes.
tüketimde değerlendirilmektedir.

DEĞİRMENCİLİK VE TAHIL İŞLEME SEKTÖRÜ

MILLING AND GRAIN TREATMENT SECTOR

Yıllık 120 kilogramı aşan kişi başı buğday tüketimiyle
dünya buğday tüketiminde ilk sıralarda yer alan Pakistan’da
değirmencilik sektörü özel sektörün kontrolündedir. Ülkede,
kendi tüketimleri için üretim yapan küçük çiftlik işletmeleri
de dahil 1000’i aşkın değirmen olduğu belirtilmektedir. Ancak tüketim alışkanlıkları ve hayat standartlarındaki değişim,
kendi tüketimleri için üretim yapan küçük ölçekli işletmelerin
giderek azalmasına, buna karşın ticari işletmelerin sayının
artmasına neden oluyor. Pakistan Un Üreticileri Derneği üyesi
değirmenlerin sayısı 915 olarak açıklanmaktadır. İşleme kapasitelerini arttıran bu değirmenlerin, toplam kapasitesi ise günlük 77 bin ton civarında.

Milling sector is controlled by the private sector in Pakistan
counted among the leading countries in terms of world
wheat consumption with its wheat consumption figure of
120 kilogram per capita. It is identified that more than 1000
mills are operated in the country, including small-scale
farmers realizing production for their own consumption.
However, change in consumption habits and living standards caused decline in rate of small-scale facilities making
production for their own consumption and accordingly,
an increase in number of commercial enterprises. Pakistan
Flour Mills Association has 915 mill members. Increasing capacity of treatment, these mills have a total capacity of 77
thousand tons per day.

DIŞ TİCARET

FOREIGN TRADE

2001 yılından beri dünya ticaretindeki genişlemelere paralel olarak Pakistan’ın hem ihracatı hem de ithalatı sürekli
artış göstermiştir. Bunun sonucunda 2001 yılında 9,1 milyar dolar olan ihracatı 2011 yılında 26,2 milyar dolara, 9,7
milyar dolar olan ithalatı da 38,9 milyar dolara yükselmiştir.
Pakistan dış ticaret dengesi sürekli olarak açık veren ülkel-

In parallel with the expansion in worldwide trading as of 2001,
both export and import figures of Pakistan have showed an
increasing trend. Accordingly, its export figure is increased to
26,2 billion dollars in 2011 from the level of 9,1 billion dollars
in 2001 and its import figure is increased from 9,7 billion dollars to 38,9 billion dollars. Foreign trade balance of Pakistan
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erden biridir. 2011 yılında dış ticaret açığı 12,6 milyar dolara has continuously deficit. Its foreign trade deficit is 12,6 billion
dollars in 2011.
ulaşmıştır.
2008 yılı sonunda başlayan küresel ekonomik kriz Pakistan’ı da
ciddi bir şekilde etkilemiş ve hükümeti acil önlemler almaya
yöneltmiştir. 2008 yılı sonunda IMF ile yapılan acil mali yardım
anlaşması, Pakistan’ın olası bir ödemeler dengesi krizinin
önüne geçmiştir. Bu programa göre Pakistan iç talebi kısmak
için geleneksel bir tasarruf planına uymak zorunda kalmıştır.
Bu plan neticesinde Pakistan’ın ithalatı 2009 yılında hızla
azalmış, 2008 yılında 17 milyar dolar olan dış ticaret açığı 2009
yılında 10,2 milyar dolara gerilemiştir. 2010-11 döneminde
ithalat güçlü ekonomik gelişme ve yüksek petrol fiyatları neticesinde yeniden artmıştır.

Global economic crisis began at the end of 2008 had great
impact on Pakistan as a result of which the government took
immediate precautions. Emergency financial assistance agreement concluded with IMF at the end of 2008 prevented possible payment balance crisis in Pakistan. According to this program, Pakistan is required to comply with a traditional saving
plan to restrict domestic demands. Due to this plan, import
figure of Pakistan rapidly decreased and its foreign trade deficit declined to 10,2 billion dollars in 2009, which was 17 billion
dollars in 2008.

Pakistan’ın ihracatını artırabilmesinin önünde yapısal engellerin bulunması nedeniyle ihracat artışı düşük seviyede
gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda dış ticaret açığı, 2010 ve
2011 yıllarında yeniden genişleyerek sırasıyla 11,4 ve 12,6 milyar
dolar olmuştur. 2011 yılında 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşen
cari işlemler açığının 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 5,5 ve 6,4
milyar dolar seviyelerinde olduğu tahmin edilmektedir.

During the period of 2010-11, import rate again increased
as a result of strong economic improvement and high petrol
prices. However, increase in export figures remained at lower
levels due to structural obstacles. Accordingly, foreign trade
deficit became 11,4 and 12,6 billion dollars in 2010 and 2011
respectively. Current accounts deficit being 2,2 billion dollars
in 2011 increased to 5,5 and 6,4 billion dollars in 2012 and
2013 respectively.

DIŞ TİCARETTE HUBUBATIN YERİ

GRAIN IN FOREIGN TRADE

Pirinç, Pakistan’ın ihracatındaki başlıca ürün grupları arasında
ikinci sırada yer alıyor. Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)’nın
Pakistan Ülke Raporu verilerine göre 2009 yılında 1.774 milyon değerinde pirinç ihraç eden Pakistan, 2010 yılında ihracat oranını 2.277 milyon dolara, 2011 yılında ise 2.062 dolara
yükseltmiştir. Miktar açısından bakıldığında; 2001/02 sezonunda 1,6 milyon ton olan Pakistan’ın pirinç ihracatı, sonraki
yıllarda artış göstermeye devam etmiş ve 2009/10 sezonunda
4 milyon tona ulaşmıştır. Sonraki yıllarda bir miktar düşen
pirinç ihracatı, 2011/12 sezonunda 3,5 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir. Pirinç ihracatının 2012/13 sezonunda da 3,8
milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Pirinçte, ihracata
karşılık ithalat ise yok denecek niteliktedir.
Tahıl ürünleri ihracatında pirinci, sekizinci sırayla buğday ve
mahlut takip etmektedir ancak
buğday ihracatı, pirince kıyasla çok
düşük düzeylerde kalmaktadır.

Rice is counted as the second product among main product
groups exported in Pakistan. In accordance with Pakistan
Country Report of Undersecretariat of Foreign Trade (DTM),
Pakistan exported 1.774 million dollars of rice in 2009 and increased its exportation figure to 2.277 million dollars in 2010
and 2.062 million dollars in 2011. In terms of quantity, rice export of Pakistan is 1,6 million tons in 2001/02 and increased to
4 million tons during the period of 2009/10. Declining slightly
in following years, rice export rate is realized as 3,5 million tons
in 2011/12. It is expected that rice export figure is 3,8 million
tons in 2012/13. When compared with its export figures, rice
import is scarcely any.

DTM’nin raporunda Pakistan’ın 2009
yılında 3 milyon dolar, 2011 yılında
ise 674 milyon dolar değerinde
buğday ihraç ettiği belirtilmektedir. Miktar açısında buğday
ihracatına bakıldığında ise miktarın
1 ile 2 milyon ton arasında değiştiği
gözükmektedir. En yüksek buğday
ihracatı 2,2 milyon tonla 2007/08
sezonunda
gerçekleştirilirken,
2011/12 sezonunda bunun 1,1 milyon tona gerilediği görülmektedir. 2012/13 sezonundaki buğday
ihracatının ise 1 milyon ton olduğu

In the scope of grain products export, rice is followed by
wheat and meslin; however,
wheat exportation is extremely
low when compared with the figure of rice. Report of Undersecretariat of Foreign Trade (DTM)
states that Pakistan exported 3
million dollars of wheat in 2009
and 674 million dollars in 2011. In
terms of its quantity, wheat export
rates change between 1 and 2 million tons.
Although highest wheat export
figure is achieved in 2007/08 with
a level of 2,2 million tons, this figure decreased to 1,1 million tons
during the period of 2011/12.
Wheat export for the period of
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tahmin edilmektedir. Pakistan’ın buğday ithalatı ise 200 bin 2012/13 is expected as 1 million tons. Wheat import of Pakiton gibi çok düşük miktarlarda kalmaktadır.
stan counted as 200 thousand tons remains at significantly
low levels.

İHRAÇ POTANSİYELİ OLAN ÜRÜNLER
Pakistan’a ihraç edilebilecek ürünler arasında kuru baklagiller bulunmaktadır. Özellikle nohutta, Pakistan önemli bir
ithalatçıdır. Son yıllarda nohut ithalatı azalma göstermiş olmakla beraber 2011 yılında 185 milyon dolara yaklaşan bir
ithalat söz konusudur.
Pakistan önceki yıllarda Türkiye nohutları için iyi bir pazar
olmakla birlikte son yıllarda Türkiye’den ya çok düşük miktarlarda ya da hiç ithalat yapmamıştır. Bunda, Pakistan nohut pazarının son yıllarda Türkiye’deki ihracatçılar tarafından
önemsenmemesi de etkili olmaktadır. Pakistan nohut
ithalatını başta Avustralya olmak üzere Hindistan, Myanmar, Etiyopya ve Kanada gibi ülkelerden karşılamaktadır.
Türkiye’deki ihracatçıların ilgi göstermesi durumunda, Pakistan pazarına girişte Türkiye’de üretilen nohutlar için önemli
bir engel bulunmadığı belirtilmektedir.
Mercimek ise ihraç potansiyeli yüksek olan bir diğer üründür.
Pakistan yıllık 60-70 milyon dolar civarında mercimek ithal etmektedir. Nohutta olduğu gibi mercimekte de Pakistan önceki
yıllarda Türkiye için önemli bir pazar olmakla beraber son
yıllarda Pakistan’da Türkiye’nin pazar payı sıfıra yaklaşmıştır.
2007 yılında mevsimin kurak geçmesi nedeniyle Türkiye’deki
mercimek üretimi önemli ölçüde azalmış ve Türkiye mercimekte
ilk kez net ithalatçı ülke konumuna gelmiştir. Ancak 2008, 2009,
2010 ve 2011 yıllarında iklim koşulları mercimek üretimi için
oldukça iyi geçmiş ve ihracata elverişli önemli miktarlarda ürün
oluşmuştur. Nohutta olduğu gibi mercimekte de ihracatçıların
ilgi göstermesi durumunda Pakistan pazarının Türkiye için iyi bir
pazar konumuna gelmesi mümkün olup, pazara girişte diğer ülkelerden ziyade tek rakip ülke Kanada görülmektedir.

PRODUCTS HAVING EXPORT POTENTIAL
Legumes are included within products groups exported to Pakistan. In particular, Pakistan is considered as an important importer in terms of chick pea. Although chick pea import level
decreased in recent years, an import level of 185 million dollars is achieved in 2011.
Pakistan was an efficient market for Turkish chick peas in past
years, but the country imported extremely low amounts or
none import from Turkey in recent years. One of the reasons
for such a low import figure is lack of attention paid to the
Pakistan chick pea market by the Turkish exporters. Pakistan
meets its chick pea import from Australia, India, Myanmar,
Ethiopia and Canada. It is stated for the exporters in Turkey
that any challenging bottleneck is not imposed for the chick
pea produced in Turkey.
Lentil represents another product having high export potential. Pakistan imports 60-70 million dollars of lentil per annum.
As in the case of chick pea, Pakistan was important market in
terms of Turkey; however, Pakistan market share of Turkey is
decreased to nearly zero levels in recent years.
Due to drought session in 2007, lentil production decreased
significantly in Turkey, as a result of which the country became
net lentil importer country for the first time. However, good
climatic conditions during 2008, 2009, 2010 and 2011 provided production of higher amounts for export purposes. In
terms of lentil, Pakistan may be a good market for exporters
in Turkey and the sole rival country is Canada during entry to
the market.
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3. United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, www.fas.usda.gov
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