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Dünya Tahıl Piyasasında 2013

Değerli okurlar,

2013 yılının son sayısıyla bir kez daha sizlerle birlik-
teyiz. Bilindiği gibi başta buğday olmak üzere tahıllar, 
değirmencilikteki en büyük ve en önemli girdi niteliğindedir. 
Dolayısıyla buğdayla ilgili en ufak değişim ya da hareket, 
değirmencilerin üretim süreçlerine ve maliyetlerine 
yansımaktadır. Bu yüzden de değirmencilerin buğdayla il-
gili her türlü gelişmeyi yakından takip etmesi, kendi üre-
tim sürecindeki riskleri minimize etmesi için son derece 
önemli. Biz de yılın bu son sayısını ağırlıkla üretim ve pazar 
değerlendirmesine ayırdık. 

Her ne kadar 2013/14 sezonunun ortasında olsak da, Kuzey 
Yarımkürede hasatların büyük oranda tamamlanmış olması, 
bu sezona ilişkin üretim verilerinin de hemen hemen 
netleştiğini gösteriyor. Bundan sonraki süreçte, 2013/14 
sezonuna dönük üretim verilerini etkileyebilecek Güney 
Yarımküredeki birkaç ülke var. Hasat döneminin Ocak 
sonrasına denk geldiği Avustralya, Arjantin ve Brezilya gibi 
dünyanın önde gelen tahıl üreticilerindeki üretim verileri, 
2013/14 sezonu verilerinin netleşmesini sağlayacak.

Sezonun başlangıcında tahıl üretimine yönelik ciddi artış 
beklentileri söz konusuydu. Bu beklentilerin önemli bir 
kısmı gerçekleşti ve dünya tahıl piyasası dengeli bir sezon 
başlangıcı geçirdi. Bu sezonun başlangıcıyla ilgili en büyük 
sıkıntı ise üretim artışına karşın ürün kalitesinin düşük 
olmasıydı. Sezonun ikinci yarısında da artış beklentileri 
devam ediyor. Özellikle piyasadaki üretim verileriyle ilgili 
raporlar hazırlayan ve öngörülerde bulunan Uluslararası 
Tahıl Konseyi IGC, son raporunda 2013/14 sezonuna ilişkin 
öngörüsünde 6 milyon tonluk bir artışa daha gitti. Ekim ayı 
raporunda 2012/13 sezonunda 1.790 milyon tona yükselen 
dünya tahıl üretiminin 2013/14 sezonunda 1.940 milyon 
tona ulaşacağını öngören Konsey, 28 Kasım tarihli son rapo-
runda öngörüsünü 1.946 milyon tona çıkardı. 

Toplam tahıl üretimindeki bu artışın, ağırlıklı olarak mısır üret-
imindeki artıştan kaynaklanacağı öngörülüyor. IGC, 2013/14 
sezonunda ürün bazında buğdayda 43 milyon ton, pirinçte 3 
milyon ton, mısırda ise 87 milyon ton artış öngörüyor. 

Üretimle ilgili son verileri ve değerlendirmeleri “Dünya Tahıl 
Rekoltesi” dosyasında bulabilirsiniz. 

Saygılarımızla…

World Grain Markets in 2013

Dear readers,

We meet you once more with the last issue of 2013. As it is 
known; especially wheat and other grains are the largest and 
most important input in milling industry. Thus the slightest 
change or movement on wheat reflects on the production 
processes and costs of the millers. That is why it is quite impor-
tant for millers to follow all developments about wheat closely 
and minimize the risks in their own production processes. We 
reserved the last issue of the year mainly for production and 
market analyses.

Although we are in the middle of 2013/14 season, the fact that 
harvests have been largely completed in the Northern Hemi-
sphere shows that the production data about this season is 
almost clear. In the process after that; there are a few coun-
tries that can affect 2013/14 seasonal data in the Southern 
Hemisphere. The production data from world’s leading grain 
producers such as Australia, Argentina and Brazil where the 
harvest period is after January will enable the clarification of 
2013/14 season data.

At the beginning of the season, there were serious increase 
expectations for grain production. An important part of these 
expectations were realized and world grain sector had a more 
balanced start of the season. The biggest problem with the 
start of this season is that product quality is low despite the 
production increase. The increase expectations at the second 
half of the season continue. Especially International Grains 
Council IGC that prepares reports on production data in the 
market projected 6 million-ton increase for 2013/14 season 
on its last report. IGC projected that world grain production 
which increased to 1.790 million tons in 2012/13 season will 
reach to 1.940 million tons in 2013/14 season on its October 
report. The Council increased its projection to 1.946 million 
tons on its last report dated as 28th November.

This increase in total grain production is projected to result 
from mainly the increase in corn production. On product ba-
sis; IGC foresees 43 million-ton increase in wheat, 3 million-ton 
increase in rice and 87 million-ton increase in corn for 2013/14 
season.

You can find the recent data and analyses about production 
on the cover story of “World Grain Crop”.

Best regards…

Editör
Editor

Derya GÜLSOY
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Başta Tayland olmak üzere Güneydoğu Asya’daki önemli pirinç 
ihracatçıları, pirinç fiyatlarını sabitlemek ve ortak pazarlık güç-
lerini arttırmak için ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) Pi-
rinç Konfederasyonu’nun kurulumunu hızlandırıyor.

Ticaret Bakanı Yardımcısı Yanyong Puangrach, Kasım ayında 
ASEAN’a üye pirinç üreticisi ülkelerinin temsilcileriyle (Kam-
boçya, Laos, Myanmar, Vietnam ve Tayland) Bangkok’ta bir 
toplantı düzenledi. Toplantıda, ortak bir pirinç yönetimi planla-
masının yanı sıra ASEAN Pirinç Konfederasyonu’nun kurulması 
da tartışıldı. 

Bakana göre; Güneydoğu Asya, yıllık olarak 20 milyon ton üre-
tim yapma veya toplamda yaklaşık 30 milyon ton olan küre-
sel pirinç üretiminin üçte ikisini karşılama kapasitesine sahip. 
ASEAN şu anda pirinç üretimi ile ilgili olan gerek pazarlama ge-
rekse de fiyatlandırma, yönetim, lojistik ve stok sistemleri ilgili 
sorunlarla uğraşıyor. Dolayısıyla bölge ülkeleri; birbiriyle reka-
bet etme konusunda geri adım atarken, aynı zamanda pazarlık 
güçlerini de bir araya getirmek durumunda.

Including particularly Thailand and other major rice exporters 
in Southeast Asia are speeding up establishment of an ASEAN 
Rice Confederation in an attempt to stabilize rice prices and 
enhance their collective bargaining power.

Deputy Commerce Minister Yanyong Puangrach convened a 
meeting of representatives of ASEAN’s rice producing nations-
-Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam and Thailand--taking 
place today and tomorrow in Bangkok in November. The 
meeting discussed launching an ASEAN Rice Confederation as 
well as mapping out a joint rice management system.

According to the minister; Southeast Asia is now capable of 
producing 20 million tons of rice annually or two thirds of 
rice produced globally, about 30 million tons a year. ASEAN is 
now facing many problems associated with rice production, 
whether in marketing, pricing, management, logistics and 
stock systems. Thus; regional countries need to join together 
to increase negotiating power, while stepping back from com-
peting against each other.

Asya’nın önde gelen pirinç üreticileri ve ihracatçıları, pazardaki güçlerini arttırmak için ASEAN 
Pirinç Konfederasyonu altında buluşmaya hazırlanıyor.
Asia’s major rice producers and exporters prepare to get together under the name of ASEAN Rice 
Confederation in order to increase their power in the market.

Asyalı pirinç devleri güçlerini 
konfederasyonda topluyor

Asian rice giants gather their strength at the confederation
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Cargill Hayvan Beslenme, Provimi birimi aracılığıyla hayvan ye-
tiştiricilerine, yem üreticilerine ve perakendecilere en yenilikçi ve 
en etkili yem katkı maddesi çözümleri sunmak için tasarladığı 
yeni küresel markası ve yem katkı grubu olan Promote™’yi tanıttı. 
Hayvan yetiştiricileri, performansı ve yemden yararlanma ora-
nını arttırmada, değişen tüketici taleplerini karşılamada yeni 
yollar aradıkları için yem katkıları hayvan beslenmesinde git-
tikçe artan bir öneme sahip. Promote™, güvenilir bir danışman 
ve yenilik kaynağı olarak Cargill Hayvan Beslenme biriminin 
müşterilerine hizmetinde ileriye dönük önemli bir adım olarak 
nitelendiriliyor. Cargill’in Provimi birimi, Promote™ ürününü 
önümüzdeki aylarda küresel olarak piyasaya sürecek.

Cargill Hayvan Beslenme Katkıları Pazarlama Müdürü Gilles Ho-
udart, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Yem 
girdileri, hayvan refahına karşı artan tüketici hassasiyeti ve orta 
sınıfın daha zengin protein içeriğine sahip beslenme talebi nede-
niyle genişleyen ve yükselen piyasa 
kombinasyonu; performans arttırma 
ve bunu sürdürülebilir yollardan yap-
ma konusunda hayvan yetiştiricileri 
üzerinde çok fazla baskı oluşturuyor. 
Müşterilerimizin başarısı, büyüyen 
dünyanın besin taleplerini karşılama 
amacımızı gerçekleştirmede oldukça 
önemlidir. PROMOTE™; geliştirme, te-
darik, kontrol, son derece tutarlı yem 
katkı maddesi çözümlerinin pazara 
kazandırılması ve hızla büyüyen son 
derece dinamik bir pazarda müşteri-
lerimizin başarılı olmasına yardımcı 
olan bir platformdur.”

Yanyong toplantıda, ASEAN ülkeleri arasında Tayland’ın, pirinç 
teknolojisi, lojistik ve finans konusunda yaşadığı gelişmelerden 
dolayı ticaret merkezi olmaya hazır olduğunu vurguladı.  Yan-
yong, resmi bir tanımlama yapılmadan önce hem olumlu hem 
de olumsuz etkilerin iyice incelenmesi gerektiğini ancak baş-
langıçta Chachoengsao ve Sa Kaeo illerinin Özel Pirinç Ticaret 
Bölgeleri olarak seçildiğini söyledi.

Cargill Animal Nutrition and its Provimi business introduced 
PROMOTE™ that is a new global brand and line of feed addi-
tives designed to help bring to animal producers, feed manu-
facturers and retailers the industry’s most innovative and im-
pactful feed-additive solutions.

Feed additives play an increasingly important role in animal 
nutrition as livestock producers seek new ways to enhance 
performance, improve feed conversion and address changing 
consumer demands. PROMOTE™ is a significant step forward in 
Cargill Animal Nutrition’s commitment to serve customers as a 
trusted advisor and source of innovation. Cargill’s Provimi busi-
ness will globally roll out PROMOTE™ in the coming months. 

“The combination of an expanding emerging-market middle 
class – which demands more protein-rich diets – along with 
growing consumer sensitivity toward feed inputs and animal 

welfare, is putting new pressure 
on animal producers to boost per-
formance and do so in more sus-
tainable ways,” said Gilles Houdart, 
marketing director of Additives 
for Cargill Animal Nutrition. “Our 
customers’ success is critical to our 
goal of meeting the nutritional de-
mands of a growing world. PRO-
MOTE™ is our platform for develop-
ing, sourcing, testing and bringing 
to market highly consistent feed-
additive solutions and helping our 
customers succeed in a fast-grow-
ing, highly dynamic market.”

At the meeting, Mr. Yanyong emphasized Thailand’s readiness 
to become the trading hub for rice in ASEAN due to the coun-
try’s advancement in rice technology, logistics and finance. He 
said Chachoengsao and Sa Kaeo provinces have initially been 
chosen as Special Rice Trade Zones, though both positive and 
negative impacts needed to be studied thoroughly before an 
official designation is made.

Cargill Hayvan Beslenme ve Provimi birimi, yem katkıları için yeni bir marka olan PROMOTE™’yi 
piyasaya sundu. 
Cargill Animal Nutrition and its Provimi business released PROMOTE™ that is a new brand for 
feed additives.

Cargill’den yem katkılarında yeni marka: 
PROMOTE™

New brand from Cargill on feed additives: PROMOTE™
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Kuzey Afrika ülkesi Libya, siyasi kargaşa, hükümet ve parla-
mento arasındaki iç çatışma ve bunların beraberinde getirdiği 
ödeme sorunları nedeniyle buğday satın almada sorunlarla 
karşılaşıyor. Libya Ekonomi Bakanı Mustafa Abu Fanas, yaptığı 
bir açıklamada Libya’nın aylarca ekmek sıkıntısı yaşama riski 
olmadığını ancak önümüzdeki dönemlerdeki un tedarikini ga-
rantiye alabilmeleri için bir yıldan uzun zamandır ödenmeyen 
ve gittikçe artan borçlarını, buğday ihracatçılarına ödemek zo-
runda olduklarını söyledi.

Hükümetin, parlamentodan özel firmalardan ve devlet tara-
fından desteklenen ajanslardan alınan buğdaylar için yapıla-
cak ödemeyi onaylamasını istediğini söyleyen Bakan Fanas, 
hükümetin bu mali yılda buğday ihalelerine 1.5 Libya dinarı 
(1.2 milyar $) bütçe ayırdığını ancak önceki yıldan ödenmesi 
gereken bir borç bulunduğunu vurguladı. Bakan şöyle devam 
etti: “Önümüzdeki dönem için un sıkıntısı yaşanacağı gibi bir 
endişemiz yok. Ben sadece bir ya da iki aylık bir süreçten bah-
sediyorum.”
Reuters’ın haberine göre; Libya’nın en büyük buğday ithalat-
çısı olan Mahatan Tripoli, hükümet önceki ithalatlardan kalan 
100 milyon dolar civarındaki borcunu ödemediği sürece, önü-

The North African country, Libya faces difficulties in making 
big deals to buy wheat due to payment problems together 
with political turmoil and infighting between the government 
and parliament.

Economy Minister Mustafa Abu Fanas said that Libya does not 
have the risk of having bread shortage for months but they 
have to pay the increasing debts that haven’t been paid for 
more than a year to the wheat exporters in order to guarantee 
the flour supply for the coming period.

Saying that the government had asked parliament to ap-
prove payments for wheat purchases to private firms and 
agencies backed by the state; Minister Fanas stated that the 
government had budgeted 1.5 billion Libyan dinars ($1.2 
billion) for wheat tenders this fiscal year but that there was 
some unpaid debt from the previous fiscal year that needed 
to be cleared. He continued as; “We are not worried about 
flour shortages for the coming period. I am talking about 
one or even two months”. According to the news by Reuters; 
Mahatan Tripoli, Libya’s biggest wheat importer, earlier said 
that it might have to put off its next purchase unless the state 

Siyasi kargaşa ve ekonomik sorunlar nedeniyle bir yıldan uzun bir zamandır buğday ihracatçıla-
rına borçlarını ödemeyen Libya, yeni ithalatlarda zorluk yaşıyor.
Libya, who cannot pay its debts to the wheat exporters for longer than a year due to the political 
turmoil and economic problems, has some troubles for the new imports.

Lİbya’da borçLar buğday 
İthaLatını zorLuyor

The debTs of Libya make iT hard for The wheaT imporT
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müzdeki dönem alımlarını ertelemek zorunda kalabilecekleri-
ni söyledi. Fakat 50,000 tonluk bir buğday alım ihalesini de bir 
süre önce gerçekleştirdi.

Analistler, hükümet toplumsal gerginliği hafifletme amacıyla 
fiyatları maliyetinin çok altında tuttuğu için sorunun bir kısmı-
nın üretim fazlası ekmek olduğunu söylüyor. Yetkililer üretilen 
ekmeğin % 40 kadarının israf edildiğini ya da hayvan yemi 
olarak kullanıldığını söylüyor. Dış ticaret ve nakliye kaynakları 
bazı ihracatçıların Libya ile anlaşma yapma konusunda isteksiz 
olduğunu söylüyor. Libya’ya giden kargolar son aylarda daha 
küçük boyutlarda gönderiliyor.

İsveç tahıl işleme ekipmanları firması Tornum, yeni Akıllı Ku-
rutma Kontrol  (IDC) sistemini ve yüksek kapasiteye sahip tahıl 
kurutucularını piyasaya tanıttı. Yeni Akıllı Kurutma Kontrol sis-
temi olan Tornum IDC, kurutma süreci boyunca önemli bilgile-
rin grafik sunumları, alarm fonksiyonları ve istatistikler de da-
hil tüm kurutma parametrelerinin gerçek zamanlı olarak aynı 
doğrultuda ve hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlayan 
yeni bir konsepte sahip. Sistem üzerindeki kullanıcı dostu ara-
yüz, operatöre; bir bilgisayar, akıllı telefon ya da tablet aracılı-
ğıyla kurutucuyla iletişim kurma imkanı tanıyor.

Firmanın Genel Müdür Per Larsson, yeni ürünleriyle ilgili yap-
tığı açıklamada şunları ifade etti: “IDC yazılımımızın esnekliği,  
her türlü iklim koşulları altında yağlı tohumları, çeltiği ve diğer 
tüm tahıl türlerini işleyebilir, böylece pazarda yüksek fiyat sağ-
layabilecek bir kaliteyi garanti edebilir.” 

Tornum’un yeni tahıl kurutma sistemleri ise saatte 300 tondan 
fazla kapasiteye sahip. Büyük kurutucu, tam güçle çalıştırıldığında 
saatte 20 tondan fazla suyu kurutabiliyor. Yeni büyük kurutucular 
sadece kapasite bakımından büyük değiller. 16 metre genişliğe ve 
25 metre uzunluğa sahip fiziksel ebatları da, Tornum’un mevcut 
en büyük kurutucularından üç kat daha büyük. Bu fiziksel bü-
yüklük sayesinde 540 metreküplük ya da 8 kamyon dolusu tahıl 
kapasitesi elde ediliyor. Kurutma kapasitesindeki bu büyük artışın 
tahıl işlemeye yönelik gerçek tutkularının bir sonucu olduğunu 
söyleyen Larsson, büyük kurutucuların herhangi bir tahıl türü ile 
kullanılabildiğini ve Tornum’un yüksek verimli Temiz Hava Kontrol 
fanları ile desteklenebileceğini belirtiyor.

starts paying it nearly $100 million owed for previous im-
ports. This week it issued a tender for 50,000 tons of wheat, 
however.

Analysts say part of the problem is an oversupply of bread, 
because the government keeps prices at a fraction of pro-
duction costs to ease social tensions. As much as 40 per-
cent of bread produced is disposed of as waste or is fed to 
animals, officials say. Foreign trade and shipping sources say 
some exporters have become more reluctant to deal with 
Libya. Cargoes shipped to Libya have been smaller sized in 
recent months.

Swedish grain processing company Tornum introduced new 
Intelligent Dryer Control (IDC) system that can attract the at-
tention of grain and pulses market and the grain dryers with 
high capacity New Intelligent Dryer Control system Tornum 
IDC offers precise control throughout the drying process, uti-
lizing real-time in-line monitoring of all drying parameters, 
including graphic presentation of important information, 
statistics and alarm functions. A user-friendly interface on the 
system allows the operator to communicate with the dryer via 
a PC, a smartphone or a tablet.

Managing director of the company Per Larsson said; “The flex-
ibility of our IDC software can handle any type of grain as well 
oil seeds and paddy rice under all kinds of climatic conditions, 
which guarantees a quality end product that will command a 
high price on the market.”

Tornum’s new grain dryer systems have a 300-ton drying 
capacity per hour. At full power, the BIG dryer can remove 
in excess of 20 tons of water per hour. The new BIG dryers 
are not just big in terms of capacity. The physical size is also 
large; it is up to 16 meters wide and 25 meters high that is 
three times larger than Tornum’s current largest dryers. 

This also results in an increased holding capacity of up to 
540 cubic meters, or more than eight truckloads of grain. 
Larsson said that the BIG dryers can be used with any type 
of grain and can be supplied with Tornum’s highly efficient 
Clean Air Control fans. 

İsveç firması Tornum, hububat ve bakliyat piyasasının ilgisini çekebilecek yeni Akıllı Kurutma 
Kontrol  (IDC) sistemini ve yüksek kapasiteye sahip tahıl kurutucularını tanıttı.
Swedish company Tornum introduced Intelligent Dryer Control (IDC) system that can attract the 
attention of grain and pulses market and the grain dryers with high capacity.

Tornum’dan Tahıl kuruTmada 
yenİ teknolojİler

New techNologies from torNum for graiN dryiNg
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CBH Group, Esperance bölgesi dışından 77 bin tondan fazla 
sevkiyat yaparak bugüne kadar Batı Avustralya’dan gerçekleş-
tirdiği en büyük arpa ihracatına imza attı.

CBH Group Pazarlama ve Ticaret Genel Müdürü Jason Craig, bu-
nun CBH Group için bir dönüm noktası olduğunu ve hatta Avust-
ralya tahılının bir numaralı ihracatçısı olarak pozisyonlarını güçlen-
dirdiğini söyledi ve şunları ekledi: “Minoan Falcon isimli gemiye 
yüklenen yemlik arpa, Suudi Arabistan’daki müşterilerimiz için 
yola çıktı.  Yılda 7.5 ile 8 milyon ton arpaya ihtiyaç duyan Suudi 
Arabistan, dünyanın en büyük yemlik arpa ithalatçısı konumunda. 
Bu ithalat miktarı, ülkenin artan nüfus miktarı ve yaşam standart-
ları ile birlikte giderek artmaktadır.” 

Suudi Arabistan’ın özellikle buğday için önemli pazar potansi-
yeli taşıdığını çünkü ülke hükümetinin, 2016 yılında yerel ta-
hıl üretimi için su kullanımını yasaklayacağını belirten Craig, 
devamında şunları ifade ediyor: “2012-13 nakliye döneminde 
CBH olarak toplam tahıl ihracatımızın % 39’unu Orta Doğu ve 
Afrika’ya gönderdik.  Bölge bizim için oldukça önemli bir pazar 

The CBH Group has exported the largest ever barley shipment 
out of Western Australia with the taking more than 77,000 
tons out of Esperance.

CBH Group General Manager Marketing and Trading, Jason 
Craig, said this is a fantastic milestone for the CBH Group 
and further strengthens our position as the number one 
exporter of Australian grain. He said; “The vessel, Minoan 
Falcon commenced loading at the Esperance port. The feed 
barley cargo is destined for our customers in Saudi Ara-
bia. Saudi Arabia is the largest feed barley importer in the 
world, requiring 7.5 to 8 million tons per year.  Those im-
ports are set to rise with the countries growing population 
and increasing living standards.”

Stating that Saudi Arabia is developing as an important 
market for wheat also, as the government will prohibit wa-
ter usage for domestic grain production; Mr. Craig said; “In 
the 2012-13 shipping period we shipped 39 % of our total 
grain exports to the Middle East and Africa. The region is an 

CBH Group, Suudi Arabistan’a 77 bin tondan 
fazla arpa ihraç ederek bugüne kadar Batı 
Avustralya’dan gerçekleştirdiği en büyük arpa 
sevkiyatına imza attı.
CBH Group has realized the largest barley ship-
ment ever from Western Australia to Saudi Ara-
bia by exporting more than 77 thousand tons of 
barley.

CBH, 
BATI AVUSTRALYA’DAN 
EN BüYüK ARPA 
SEvKİYATINI YAPTI 

CBH executes largest 
barley shipment 
from WA
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ve bu tarz büyük gemiler kullanmak bizlere pazarda daha iyi 
rekabet etme olanağı sağlayacaktır.”

CBH Group Esperance Bölge Müdürü Mick Daw, Panama 
Kanalı’ndan geçebilecek gemiler kullandıklarını söylüyor. “Bu 
gemiler 13.2 metre su alma derinliğine sahip ve normal gemi-
lerden 5-6 metre daha geniş, böylece Esperance dışına kolayca 
çıkılabiliyorlar.” diyen Daw, şöyle devam ediyor: “Büyük gemileri 
idare etmede esnekliğe sahip olmak çok iyi.  Bu esneklik bizlere 
büyük ihracat operasyonlarımızı gerçekleştirmede daha fazla 
opsiyon sunuyor. Bereketli bir hasat döneminde böylesine bü-
yük miktarda tahıl yükleyebilmek oldukça faydalı. Çünkü daha 
fazla alım için yer sağlanıyor.”

Kepler Weber Group’un kontrolündeki Kepler Weber S.A., 
yaptığı açıklamada 2013 yılının üçüncü çeyreğinde brüt 
kârının, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 144.6 ora-
nında arttığını (22.6 milyon dolar) duyurdu. Firmanın faa-
liyet karı yüzde 258.1 artarken, net kar yüzde 172.2 artışla 
19.8 milyon Brezilya Realine (yaklaşık 8,4 milyon dolar) ulaş-
tı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) ise yüzde 
12.9 marj ile geçen yılın aynı döneminde elde edilen 12.2 
milyon Brezilya Realine karşı 35.7 milyon Brezilya Realine 
(15,3 milyon dolar) ulaştı.

Bir önceki yıla kıyasla net gelirlerde yüzde 52,1’lik bir artış ya-
kalayan Kepler Weber, 2012 yılında 266 milyon Brezilya Realine 
karşı 2013 yılında 415.2 milyon Brezilya Reali net gelir elde etti. 
Kepler Weber’in mali açıdan yakaladığı başarının ardında tarım 
ürünlerinde yaşanan rekor hasatların ve artan depolama talep-
lerinin önemli bir rolü var. 

extremely important market for us and executing a ship-
ping program using these larger vessels will enables us to 
better compete into that market.” 

CBH Group Esperance Zone Manager Mick Daw said that 
they are using a post-panamax vessel that will require 
13.2m draft and is roughly 5-6 meters wider than the nor-
mal vessels we load out of Esperance.  He continues as; “It’s 
great to have the flexibility in managing larger ships and 
offers us more options in handling our large export task. 
To be able to load this amount of grain during a bumper 
harvest is also very beneficial.  It frees up room for further 
purchases.”

Kepler Weber S.A., the controller of the Kepler Weber Group, re-
ported that gross profit for the third quarter increased 144.6% 
($22.6 million) compared to the same period a year ago. Operat-
ing profit increased 258.1% and net profit was up 172.2% to BRL 
19.8 million. Within this favorable context, and mostly because 
of robust and consistent revenue throughout the year, Earnings 
Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) 
reached BRL 35.7 million (15,3 million dollars) against BRL 12.2 mil-
lion achieved in the same quarter last year, with a 12.9% margin.

When compared to the accumulated amount of the year, there 
was a 56.1% increase in net revenue compared to the previ-
ous year (BRL 415.2 million in 2013 against BRL 266 million in 
2012). The net revenue performance reflects an excellent time 
for the agribusiness market, pushed by an increased demand 
for storage through loan facilities and by the record-breaking 
volumes of the harvest.

kepler Weber’İn kârı 
22.6 mİlyon dolara 
ulaştı

kepLer weber’s profiT 
reached 22.6 miLLion doLLars

Kepler Weber, artan tarımsal üretim ve depolama ihtiyacıyla birlikte 2013 yılının üçüncü çeyre-
ğinde 22.6 milyon dolar brüt kâra ulaştı.
Kepler Weber reached 22.6 million dollars gross profit in the third quarter of 2013 together with 
the increasing agricultural production and storage.
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Cargill ve Concord Grain Inc., Kuzeydoğu İskoçya’nın en önem-
li limanı ve ticaret merkezi olan Aberdeen’de 110 araçlık BNSF 
mekik yükleme tahıl asansörü kurmak ve işletmek için yüzde 
50-50 ortak girişim kurdu.

Concord Grain, bu ortaklık adı altında 2.5 milyon bushel depo-
lama alanına, saatte 60 bin bushel boşaltma ve saatte 80 bin 
bushel yükleme kapasitesine sahip yeni tahıl depolama işlet-
mesi yapacak.

Cargill’in tahıl biriminin 40 yıllık emektarı Jeff Handevidt Genel 
Müdür olarak; bir diğer endüstri emektarı Myron Jepson da Ta-
hıl Satış Müdürü olarak Concord Grain’e katılacak. İkili, işletme-
yi 4 ile 6 kişilik bir ekiple birlikte idare edecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Aberdeen bölge çiftçisi ve Con-
cord Grain Inc.’nin tek sahibi Todd Ochsner, ortaklığın bölge tahıl 

Cargill and Concord Grain Inc. have formed a 50-50 joint ven-
ture to build and operate a 110-car BNSF shuttle-loading grain 
elevator in Aberdeen that is the most important port and 
trade center of Northeast Scotland.

Under the joint venture, Concord Grain will operate the new-
ly built grain elevator that has 2.5 million bushels of storage 
space, an unload capacity of 60,000 bushels an hour and load 
out capability of 80,000 bushels an hour.

Jeff Handevidt, a 40-year veteran of Cargill’s grain business, 
will join Concord Grain as the general manager, and Myron 
Jepson, another industry veteran, will be the grain merchan-
dising manager. The two will lead a team of four to six em-
ployees to operate the business. Todd Ochsner, an Aberdeen 
area farmer and sole owner of Concord Grain Inc., said the 
joint venture will be a good market for area crop producers.

Cargill ve Concord Grain Inc., yüzde 50-50 ortak girişimle Aberdeen’da tahıl deposu ve asansörü 
kurmak için anlaştı.
Cargill and Concord Grain Inc. have formed a 50-50 joint venture to establish a grain storage and 
elevator in Aberdeen.
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üreticileri için iyi bir pazar yaratacağını söyledi ve şunları ekledi: 
“Son yıllarda, mısır ve soya fasulyesi ekim alanlarındaki değişim 
ve artan verim nedeniyle üretim odaklı büyük artışlar görüldü. 
Aberdeen tesisi, Pasifik Kuzeybatı boyunca artan ihracat talebini 
destekleme adına stratejik bir bölgede yer alıyor. Cargill ile birlik-
te çalışarak, yerel mülkiyet ile Cargill’in getireceği küresel pers-
pektif ve tecrübenin yararlarından faydalanacağız.”

Cargill tahıl biriminin bölge müdürlerinden biri olan Dennis 
Inman, Cargill’in başlıca çiftçi kooperatifleri ile yarım düzine 
ortaklığı bulunduğunu, bunun da ilk bireysel üretici ortaklığı 
olduğunu belirtti ve şunları dile getirdi: “Cargill, Todd’la uzun 
yıllardır çalışıyor; çalışmaya, Todd asansör inşa etmeye başla-
madan önce başlamışlardı. Tesisi geliştirip kurduğu için Todd, 
bölge tahıl üreticilerine hizmet sunmada büyük bir vizyona 
sahip. Bu vizyonu gerçekleştirmede onunla birlikte çalışaca-
ğımız için oldukça heyecanlıyız. Bölgedeki güçlü tahıl üretimi 
ve Pasifik Kuzeybatıdan gelen büyük talepten dolayı bu yeni 
ortaklıkla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Ortak girişim, mevcut depolama kapasitesine ek olarak, 2 mil-
yon bushel geçici depolama alanı daha eklemeyi düşünüyor. 
Inman, ortaklığın lisans anlaşması aracılığıyla Cargill’in tahıl 
pazarlama ve risk yönetimi çözümlerini de sunacağını söyledi.

“In recent years, the area has seen large increases in produc-
tion driven by increasing productivity along with acreage 
shifts to corn and soybeans,” he said. “The Aberdeen facility 
is in a strategic location to support growing export demand 
through the Pacific Northwest. By teaming up with Cargill, 
we’ll have the benefits of local ownership and the global per-
spective and expertise that Cargill brings.”

Dennis Inman, a regional manager for Cargill’s grain business, 
said Cargill has about a half dozen joint ventures primarily 
with farmer-owned cooperatives, with this being the first with 
an individual producer.  “Cargill has been working with Todd 
for many years, even before he started building the elevator,” 
Inman said. “Todd has had a great vision for serving the area 
grain producers as he developed and built the facility. We’re 
excited to team with him to deliver on that vision.”

“Given the strong crop production in the area and strong de-
mand from the Pacific Northwest, we are looking forward to 
working with this new venture,” Inman added,  In addition 
to the existing storage capacity, the joint venture intends to 
add 2 million bushels of temporary storage space. Through 
a licensing agreement the joint venture will also offer Cargill 
grain marketing and risk management solutions, Inman said.
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Başta Ekonomi Bakanlığı ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 
(OAİB) olmak üzere sektörün dünya pazarlarında daha aktif 
hale gelmesi için kurulan Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Gu-
rubu tarafından düzenlenen ticaret heyetleri, fuarlara katılım, 
alım heyeti gibi organizasyonlar Türk ihracatçıların “girilemez” 
dediği pazarların kapılarını açtı. Un ve Unlu Mamuller Tanı-
tım Gurubu’nun sektörün ihracatını artırmaya yönelik yaptığı 
çalışmalar sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 
Brezilya’ya 653 ton un ihracatı gerçekleştirdi.

Brezilya’nın un ihracatındaki en büyük tedarikçisinin Arjantin 
olduğunu hatırlatan Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu Baş-
kanı Turgay Ünlü, konuyla ilgili yaptığı açıklamanın devamında 
şunları söyledi: “Arjantin’deki üretim düşüşü nedeniyle bu ülke-
den yapılan ithalatın gerilediği, fiyatların yükseldiği ve ithalatın 
büyük oranda ABD’den yapıldığı bilgisine ulaştık. Düzenlediği-
miz organizasyonlar akabinde Türk un ihracatçıları, Brezilyalı 
firmalarla bağlantılara geçerek Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu 
ülkeye, tam 653 ton buğday unu ihracatı gerçekleştirdi.”

Turkish Flour Yeast and Ingredients Promotion Group is estab-
lished in the leadership of the Ministry of Economy and the Cen-
tral Anatolian Exporters Union (OAIB) in order to make the indus-
try more active in the world markets. Organizations such as trade 
delegations, participation in trade fairs, recruitment committee 
held by this group have opened the doors of the markets which 
are considered as “not to be able to be entered” by Turkish export-
ers. As a result of the activities of Turkish Flour Yeast and Ingredi-
ents Promotion Group for increasing the export in the sector, 653-
ton first flour export to Brazil in the Republic history is realized. 
Reminding that Argentina is the largest supplier of Brazil in 
flour export, Chairman of Turkish Flour Yeast and Ingredients 
Promotion Group Turgay Ünlü said in his speech: “We were in-
formed that the import from Argentina decreased due to the 
production decrease in this country and thus prices increased 
and the import was made mainly from USA. After the organi-
zations we held, Turkish flour exporters made contact with 
Brazilian companies and realized totally 653 tons wheat flour 
to this country for the first time in Republic history.”

Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Gurubu’nun sektörün ihracatını artırmaya yönelik yaptığı çalışma-
lar sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Brezilya’ya un ihracatı gerçekleştirildi. 
As a result of the activities of Turkish Flour Yeast and Ingredients Promotion Group for increas-
ing the export in the sector, first flour export to Brazil in the Republic history is realized.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Karadeniz Un Sanayicileri 
Derneği’nin (KUSAD) ortaklaşa organize ettiği “Çelik Silolarda 
Tahıl Depolama” konulu konferans,  7 Kasım 2013 tarihinde On-
dokuz Mayıs Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti.

Öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı konferansın açılış ko-
nuşmalarını Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Münir Anıl ve Karadeniz Un Sana-
yicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Günhan Ulusoy yaptı. 
Anıl ve Ulusoy’un konuşmalarının ardından Silos Cordoba Or-
tadoğu ve Yakın Avrupa Bölge Müdürü İsmail Ekmekçi, “Çelik 
Silolarda Tahıl Depolama” konulu bir sunum yaptı. Sunumunda 
öncelikle çelik siloların önemine değinen Ekmekçi, devamında 
şu bilgileri aktardı: “Türkiye’de ve dünyada hasat süresi 30 gün, 
depolama süresi 365 gündür. Dolayısıyla hasat ettiğimiz ürün-
leri en iyi şekilde depolayamazsak, ürünlerimiz zayi olur. Dün-
yada 4 çeşit tahıl depolama vardır. Bunlar; toprak altı, toprak 
üstü, betonarme ve çelik silodur. 

Günümüzde diğer depolama yöntemleri gün geçtikçe azal-
makta ve çelik silolara talep artmaktadır. Depolama yöntemleri 
içinde en sağlıklı ve ekonomik olanı çelik silodur. ‘Neden çelik 
silo?’ dediğimizde ise akla; minimum zayiat, uzun ömürlü ve 
sağlıklı olması gelir. İhtiyaca göre 500 tondan 30 bin tona kadar 
silolar vardır. Türkiye’de son yıllarda çelik silolar artsa da yeterli 
değildir. Bu da ürünlerimizden zayiat vermeye devam ettiğimiz 
anlamına gelir. Sağlıklı depolama için mutlaka çelik silolarımızı 
arttırmamız gereklidir. Çelik siloları Türkiye’nin her bölgesine 
önerebilirim.”

2023’TE, 2,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT 
Türkiye’nin toplam buğday unu ihracatının 2013 Eylül sonu iti-
barıyla yaklaşık 654 milyon ABD Doları’na ulaştığını vurgulayan 
Ünlü, dünya buğday unu ihracatında lider konumunda yer alan 
Türkiye’nin geçmiş yıllarda olduğu gibi 2012 yılında yaklaşık 2 
milyon ton ve 842 milyon dolar ihracatı ile dünyada birinci sıra-
da olduğunu hatırlattı. Turgay Ünlü, 2023 Türkiye ihracat stra-
tejisinde buğday ununun da yer aldığı un ve unlu mamuller 
sektöründeki toplam ihracat hedeflerinin ise 2,5 milyar dolar 
olduğunu ifade etti.

Organized jointly by Ondokuz Mayıs University and Black Sea 
Flour Industrialists’ Association (KUSAD), the conference titled 
as “Grain Storage in Steel Silos” was held at Ondokuz Mayıs 
University’s Faculty of Engineering Conference Hall on 7th 
November 2013. Faculty members and students attended the 
conference and the opening statements were made by Fac-
ulty of Engineering, Department of Food Engineering Asst. 
Assoc. Dr. Münir Anıl and Board Chairman of Black Sea Flour 
Industrialists’ Association Günhan Ulusoy.

After the statements of Anıl and Ulusoy, Regional Director of 
Silos Cordoba Middle East and Near Europe İsmail Ekmekçi 
made a presentation on “Grain Storage in Steel Silos”. Refer-
ring to the importance of steel silos primarily in his presen-
tation, Ekmekçi said: “Harvest period in Turkey and the world 
is 30 days and the storage period is 363 days. Thus; if we do 
not store our harvested products in the best way, these prod-
ucts shall be lost. There are 4 types of grain storage. These are 
below-ground, above-ground, concrete and steel silos. Today, 
the usage of other storage methods is decreasing day by day 
and the demand for steel silos is increasing. The healthiest 
and most economic one among storage methods is steel silo. 
The answer of the question “Why steel silos?” is that they are 
long-lasting and healthy with minimum loss. There are silos 
from 500 tons to 30 thousand tons depending on the need. 
Even though the usage of steel silos is increasing in Turkey, the 
number is not sufficient. This means that we continue to suffer 
from product losses. In order for a healthy storage, we should 
definitely increase the number of steel silos. I can suggest steel 
silos for any region in Turkey.”

2,5 BILLION-DOLLAR EXPORT IN 2023
Emphasizing that total wheat flour export of Turkey reached 
to almost 654 million US Dollars by the end of September 
2013; Ünlü reminded that as the world leader in wheat flour 
export, Turkey ranked first in world wheat flour export with 
approximately 2 million tons and 842 million dollars in 2012 
just like in the previous years. Turgay Ünlü expressed that 
their export goals in Turkey’s 2023 export strategy for flour 
and flour products sector including wheat flour is 2,5 billion 
dollars in total.

Ondokuz Mayıs üniversitesi ve Karadeniz Un Sanayicileri Derneği, Samsun’da “Çelik Silolarda 
Tahıl Depolama” konulu bir konferans düzenledi.
Ondokuz Mayıs University and Black Sea Flour Industrialists’ Association held a conference ti-
tled as “Grain Storage in Steel Silos” in Samsun.

“Çelik Silolarda Tahıl Depolama Konferansı” 
SAMSUN’da yapıldı

“Grain Storage in Steel Silos Conference” was held in Samsun
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Dünya hububat sektörü, 2013/14 sezonunun başlangıcını ge-
nel itibariyle üretimde yaşanan artışlarla geçirdi. 2012/13 se-
zonuna ilişkin veriler, dünya tahıl üretiminin bir önceki sezona 
kıyasla önemli oranda düştüğüne işaret ediyor. Bu düşüşün et-
kileri başta buğday olmak üzere tahıl fiyatlarını da geçtiğimiz 
sezonda önemli oranda etkilemişti. Ancak 2013/14 sezonunun 
başlangıcında hissedilen hareketlilik ve üretim artışı beklen-
tileri, fiyatların daha dengeli bir seviyeye oturmasını sağladı. 
Uluslararası Tahıl Konseyi IGC’nin 28 Kasım tarihli son raporuna 
göre üretimdeki artış beklentisi devam ediyor.

IGC verilerine göre; 2010/11 sezonunda 1.751 milyon ton olan 
dünya tahıl üretimi, 2011/12 sezonunda 1.851 milyon tona ula-
şırken, 2012/13 sezonunda 1.790 bin tona geriledi. 2013/14 se-
zonunda ise dünya tahıl üretiminde ciddi bir artış yaşandı. IGC’ye 
göre dünya tahıl üretimi 2013/14 sezonunda, bir önceki sezona 
göre 156 milyon ton artarak 1.946 milyon tona ulaşacak. 

At the beginning of 2013/14 season; world grain sector had 
some increases in the production in general. The data about 
2012/13 season points that world grain production decreased 
significantly compared to the previous season. The effects of 
this decrease also affected especially wheat and grain prices 
significantly. Especially the movements felt at the beginning 
of 2013/14 season and the increase expectations in production 
provided the prices to reach a more balanced level. However; 
according to International Grains Council’s (IGC) last report dat-
ed as 28th November, the increase expectation in the produc-
tion continues.

According to IGC data; while world grain production that was 
1.751 million tons in 2009/10 season reached to 1.851 mil-
lion tons in 2010/11 season, it declined to 1.790 million tons in 
2011/12 season. There has been a significant increase in world 
grain production in 2013/14 season. According to IGC; in 2013/14 

DüNYA TAHIL REKOLTESİ
World Grain Crop

Yeni sezona üretimdeki artış beklentisiyle giren dünya hububat sektörü, bu beklentiyle birlikte 
daha dengeli bir yaz sezonu geçirdi. Uluslararası Tahıl Konseyi IGC’nin 28 Kasım tarihli son rapo-
runa göre üretimdeki artış beklentisi devam ediyor. Ekim ayı raporunda dünya tahıl üretiminin 
150 milyon ton artacağını öngören IGC, son raporunda öngörüsünü 6 milyon ton daha arttırdı. 
Buna göre dünya tahıl üretimi 2013/14 sezonunda 1.946 milyona ulaşacak.
Beginning to the new season with the expectation of increase in production, world grain sector 
had a more balanced summer period with this expectation. According to International Grains 
Council’s (IGC) last report dated as 28th November, the increase expectation in the production 
continues. Foreseeing on its October report that world grain production will increase150 million 
tons, IGC increased its projection 6 million tons. According to that; world grain production will 
decrease to 1.946 million tons in 2013/14 season.
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DüNYA BUĞDAY üRETİMİ vE üLKELERİN PAYI
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC)’nin verilerine göre; 
2009/2010 sezonunda 679 milyon ton olan dünya buğday 
üretimi, 2010/11 sezonunda 26 milyon tonluk düşüşle 653 mil-
yon tona, 2011/12 sezonunda ise 42 milyon tonluk artışla 695 
milyon tona ulaştı. 2012/13 sezonunda yeniden düşüşe geçen 
dünya buğday üretimi, 40 milyon tonluk rekor düşüşle 655 mil-
yon tona geriledi. 

31 Ekim tarihli raporunda 2013/14 sezonu için 41 milyon ton-
luk bir artış öngören IGC, 28 Kasım tarihli son raporunda buğ-
day üretim öngörüsünü 2 milyon ton daha arttırarak 698 mil-
yon tona çıkardı. 

ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin  (USDA FAS) önce-
ki yıllara ait dünya buğday üretimiyle ilgili verileri de IGC’nin 
verilerini destekler nitelikte. Ancak 2013/14 sezonuna ilişkin 
öngörülerde USDA’nın beklentisinin çok daha yüksek olduğu 
görülüyor. USDA, 2013/14 sezonu için Eylül ayında 708 milyon 
ton olarak öngördüğü buğday üretim miktarını, Kasım ayında 
706 milyon tona düşürdü. Ancak üretimde düşüş öngören bu 
miktar dahi IGC öngörüsüyle kıyaslandığında yaklaşık 8 milyon 
ton daha fazla.

Ülkeler bazında bakıldığında; 2012/13 sezonunda dünya buğ-
day ihtiyacının büyük bir kısmının Çin, Hindistan, ABD ve Rusya 
tarafından karşılandığı görülmektedir. USDA verilerine göre; 
2012/13 sezonunda 655 milyon ton civarında olan dünya buğ-
day üretiminin 315 milyon tonu (Çin 121 milyon ton, Hindis-
tan 94,8 milyon ton, ABD 61,7 milyon ton, Rusya 37,7 milyon 
ton) bu 4 ülke tarafından üretilmektedir. Bu 4 ülkeyi 27,2 mil-

season, world grain production will reach 1.946 million tons by 
increasing 156 million tons compared to the previous season. 

WORLD WHEAT PRODUCTION AND THE 
SHARES OF THE COUNTRIES
According to the data obtained from the International Grains 
Council (IGC), wheat production standing at 679 million tons in 
the 2009/2010 season declined to 653 million tons with a de-
crease of 26 million tons in the 2010/2011 season. It reached to 
695 million tons with an increase of 42 million tons in 2011/12 
season.  World wheat production started to decrease again in the 
2012/13 season and it declined to 655 million tons with a record 
decrease of 40 tons.  Foreseeing an increase of 41 million tons for 
2013/14 season on its report dated as 31st October; IGC increased 
its projection for wheat production to 698 million tons by increas-
ing 2 million tons on its last report dated as 28th November.

World wheat production data from the Foreign Agriculture Ser-
vice US Department of Agriculture (USDA) support those of IGC. 
However; in the forecasts about 2013/14 season, it is seen that 
USDA’s expectations are much higher. Forecasting the wheat 
production amount for 2013/14 season as 708 million tons in 
September, USDA decreased it to 706 million tons in November. 
However; that amount projecting a decrease in the production 
is approximately 8 million tons more than IGC’s projection.

Country-based analysis shows that a large part of the world 
wheat production was met by China, India, USA and Russia in 
2012/13 season. According to USDA data, out of 655 million 
tons of world wheat production in the 2012/13 season, 315 mil-
lion tons of wheat is produced in these four countries (China 
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yon tonla Kanada, 23,3 milyon tonla Pakistan, 22 milyon tonla 
Avustralya, 15,7 milyon tonla Ukrayna ve 15,5 milyon tonla Tür-
kiye takip etmektedir.

USDA verileri incelendiğinde; bir önceki sezona kıyasla 2012/13 
sezonunda, buğday üretiminde en büyük düşüşün Rusya (yak-
laşık 18,5 milyon ton) ve Arjantin’de (yaklaşık 13 milyon ton) ya-
şandığı; en büyük artışın ise yaklaşık 8 milyon tonla Hindistan 
ve 7 milyon tonla ABD’de olduğu görülmektedir.

USDA 2013/14 sezonu öngörüsünde; dünyanın en büyük buğ-
day üreticileri arasında yer alan ülkelerden Çin’in buğday üreti-
minin yine 121 milyon ton seviyesinde kalacağını, Hindistan’ın 
buğday üretiminin yaklaşık 2 milyon ton, ABD’nin buğday üre-
timinin ise yaklaşık 4 milyon ton düşeceğini öngörüyor. Diğer 
ülkelerin hemen hemen tamamında bir artış öngören USDA, 
en büyük artışın Rusya (yaklaşık 13,8 milyon ton), Ukrayna (yak-
laşık 6 milyon ton) ve Arjantin’de (yaklaşık 5,7 milyon ton)  yaşa-
nacağına işaret ediyor. Eğer bu öngörüler gerçekleşirse Rusya, 
Ukrayna ve Arjantin 2011/12 sezonundaki üretim miktarlarına 
bir miktar daha yaklaşmış olacaklar.

Bölgesel açıdan dünya buğday üretimi incelendiğinde; Eski 
Sovyetler Birliği (12) ülkelerinin dışında kalan Doğu ve Güney 
Asya ülkelerinin 2012/13 sezonunda yaklaşık 248 milyon ton-
luk üretimle ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Asya ülkelerini, 
137 milyon tonluk üretimle Avrupa ülkeleri takip etmektedir. 
Amerika kıtası yaklaşık 111 milyon tonluk üretimle 3. sırada yer 

121 million tons, India 94,8 million tons, USA 61,7 million tons, 
Russia 37,7 million tons). These four countries are followed by 
Canada with 27,2 million tons, Pakistan with 23,3 million tons, 
Australia with 22 million tons,  Ukraine with 15,7 million tons, 
and Turkey with 15,5 million tons.
When USDA data are reviewed; compared to 2012/13 season, 
it is seen that the highest decrease in wheat production is in 
Russia (approximately 18,5 million tons) and Argentina (approx-
imately 13 million tons) and the highest increase is in India with 
approximately  8 million and USA with 7 million tons.

In the forecast of USDA for 2013/14 season; it is predicted that 
wheat production of China that is among the largest wheat pro-
ducers will remain at 121 million tons level, the wheat produc-
tion will decrease 2 million tons in India and 4 million tons in 
USA. Forecasting increase in almost all of other countries; USDA 
points out that the highest increase will be realized by Russia 
(about 13,8 million tons), Ukraine (about 6 million tons) and Ar-
gentina (about 5,7 million tons). If these forecasts are realized; 
Russia, Ukraine and Argentina would almost reach their produc-
tion amounts in 2011/12 season. 
According to a region-based analysis of the world wheat pro-
duction, countries in Eastern and South-eastern Asia, excepting 
the Former Soviet Union countries (12), are placed on the top 
with a production figure of 248 million tons in the 2012/13 sea-
son.  Asian countries are followed by European countries with a 
wheat production of 137 million tons. American continent takes 
the third place with a production of 111 million tons while the 
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alırken, Eski Sovyetler Birliği (12) ülkeleri ise 77 milyon tonluk 
üretimle 4. sırada yer almaktadır.

DüNYA ARPA üRETİMİ vE üLKELERİN PAYI
Günümüzde arpa, kuzey kutbundan tropik bölgelere, her 
türlü iklim koşulları altında yaygın bir şekilde ekili olmakla 
birlikte, özellikle ılıman bölge tarım ekonomilerinde kilit rol 
oynamaktadır. 

Dünya genelinde ortalama arpa üretimi, 120 ile 130 milyon ton 
arasında değişmektedir. ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi 
(USDA) verilerine göre; 2009/10 sezonunda 151 milyon ton ci-
varında olan dünya arpa üretimi, son yıllarda bir miktar düşüş 
göstermiştir. 2010/11 sezonunda 122,6 milyon tona gerileyen 
dünya arpa üretimi, 2011/12 sezonunda bir miktar artış kayde-
derek 134,2 milyon tona ulaşmıştır. Ancak üretimin 2012/13 
sezonunda yeniden düştüğü ve 129,8 milyon ton seviyesinde 
gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2013/14 sezonu için öngö-
rülen üretim miktarı ise 141,4 milyon tondur.

2012/13 üretim verileri dikkate alındığında, dünya arpa üreti-
minde ilk sırayı 54,8 milyon tonla Avrupa Birliği ülkeleri almak-
tadır. Tek ülke bazında en büyük üretici ise Rusya’dır. Rusya’nın 
2012/13 sezonunda 13,9 milyon tonluk arpa üretimi gerçekleş-
tirdiği tahmin edilmektedir. Rusya’yı 8 milyon tonla Kanada, 6,9 
milyon tonla Ukrayna, 6,7 milyon tonla Avustralya takip etmek-
tedir. Türkiye 5,5 milyon ton, Arjantin ise 5 milyon tonluk üre-
timleriyle dünya üretiminde 5. ve 6. Sırada (ülke bazında) yer 

Former Soviet Union countries (12) rank fourth with 77 million-
ton production.

WORLD BARLEY PRODUCTION AND THE 
SHARES OF THE COUNTRIES
Today, barley is planted widely under any climate conditions 
from the North Pole to the tropical regions and plays a key role 
in the agricultural economies of especially temperate zones. 

The barley production in the world changes between 120 and 
130 million tons. According to the data of U.S. Department of 
Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA); world barley 
production, which was around 151 million tons in 2009/10 sea-
son, has shown some decrease in the recent years. Declining to 
122,6 million tons, world barley production reached 134,4 mil-
lion tons with an increase in 2011/12 season. But it is estimated 
that the production has declined again in 2012/13 season and 
the production is around 129,8 million tons. The production 
amount foreseen for 2013/14 season is 141,4 million tons. When 
the production data of 2012/13 is taken into consideration, Eu-
ropean Union countries take the first place in world barley pro-
duction with 54,8 million tons. On single country basis, Russia 
is the largest producer. It is estimated that Russia has realized 
13,9 million-ton barley production in 2012/13 season. Canada 
with 8 million tons, Ukraine with 6,9 million tons and Australia 
with 6,7 million tons follow Russia. Turkey and Argentina rank 
6th in the world production with 5,5 million-ton production per 
each other. But the USDA data about barley production in Tur-
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almaktadırlar. Ancak Türkiye’deki arpa üretimine ilişkin USDA 
verileri, Türkiye İstatistik Kurumu veriyle tamamen örtüşme-
mektedir. TÜİK verileri ile USDA verileri arasında, 100 ile 800 
bin ton arasında değişen miktarlarda farklılıklar söz konusudur. 

DüNYA PİRİNÇ üRETİMİ vE üLKELERİN PAYI
IGC’nin 28 Kasım tarihli raporuna göre; 2010/11 sezonunda 
448 milyon ton olan dünya pirinç üretimi 2011/12 sezonunda 
17 milyon tonluk artışla 465 milyon tona ulaştı. 2012/13 se-
zonunda pirinç üretiminin 469 milyon tona ulaştığını tahmin 
eden IGC, 2013/14 sezonunda dünya pirinç üretiminin bir ön-
ceki sezona oranla 2 milyon ton artışla 471 milyon tona ulaşa-
cağını öngörüyor. 

IGC verileriyle kıyaslandığında USDA’nın pirinç üretimine ilişkin 
verilerinin, 2013/14 öngörüsü hariç, daha düşük olduğu görül-
mektedir. USDA verilerine göre 2011/12 sezonunda 465,8 mil-

key doesn’t correspond to the data of Turkish Statistical Institute 
(TUIK). There are differences that change from 100 thousand 
tons to 800 thousand tons between TUIK and USDA data.

WORLD RICE PRODUCTION AND THE SHARES 
OF THE COUNTRIES
According to IGC’s report dated as 28th November; the world 
rice production that was 448 million tons in 2010/11 season 
reached to 465 million tons with an increase of 17 million tons 
in 2011/12 season. Estimating that rice production in 2012/13 
reached to 469 million tons; IGC foresees that world rice produc-
tion will reach to 471 million tons with an increase of 2 million 
tons compared to the previous season.  When the data of USDA 
about rice production are compared to IGC data; it is seen that 
USDA’s data are much lower than IGC except for 2013/14 projec-
tion. According to USDA data; world rice production, which was 
465,8 million tons in 2011/12 season, reached to 468,9 million 
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yon ton olan dünya pirinç üretimi, 2012/13 sezonunda 468,9 
milyon tona ulaşmıştır. IGC’nin aksine USDA 2013/14 öngörü-
sünde artış oranın 4,2 milyon ton civarında olacağını öngörü-
yor (473,1 milyon ton). 

Ülkeler bazında bakıldığında dünya pirinç üretiminin büyük 
bir kısmının Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Viet-
nam tarafından yapıldığı görülmektedir. USDA verilerine göre; 
2012/13 sezonunda 469 milyon ton civarında olan dünya pi-
rinç üretiminin 247 milyon tonu (Çin 143 milyon ton, Hindistan 
104 milyon ton) Çin ve Hindistan tarafından üretilmektedir. Bu 
2 ülkeyi 36,5 milyon tonla Endonezya, 33,8 milyon tonla Bang-
ladeş, 27,7 milyon tonla Vietnam ve 20,2 milyon tonla Tayland 
takip etmektedir.

USDA 2013/14 sezonu öngörüsünde, Çin’in pirinç üretiminde 
1,5 milyon tonluk düşüş, Hindistan’ın pirinç üretiminde ise 
600 bin tonluk artış öngörmektedir. Diğer önemli üreticilerin 
2013/14 üretim miktarlarının ise bir önceki sezonla hemen he-
men aynı oranlarda kalacağını öngörüyor. 

DüNYA MISIR üRETİMİ vE üLKELERİN PAYI
Uzun yıllar üretim bakımından buğday ve çeltikten sonra üçün-
cü sırada yer alan mısır, günümüzde dünyada en çok ekilen ve 
üretilen tahıl konumundadır. Farklı endüstrilerde kullanım ala-
nı bulan mısırın ekim alanı, bu endüstrilerdeki (gıda, yem, ni-
şasta, kozmetik, tohumluk, çerez, dondurulmuş gıda) talep ar-
tışıyla birlikte 2000 yılından itibaren artış göstermiştir. Özellikle 
son yıllarda, dünya mısır ekim alanlarının % 10 civarında artış 
göstererek 150 milyon hektardan 170 – 175 milyon hektarlara 
kadar ulaştığı tahmin edilmektedir. 

Dünyada en yüksek mısır ekim alanı ABD’ye aittir. ABD’nin 
2009/2010 döneminde 32,2 milyon hektar olan mısır ekim 
alanları, 2010/2011 döneminde 33.98 milyon hektara, 2011/12 
döneminde ise 33.99 milyon hektara ulaşmıştır. 2011/12 döne-
minde ABD’yi 33.54 milyon hektarla Çin, 15.20 milyon hektarla 
Brezilya, 8.80 milyon hektar alanla Hindistan ve 6.07 milyon 
hektar alanla Meksika takip etmektedir. 

Ekim alanındaki ve verimdeki artış haliyle üretime de yan-
sımıştır. IGC’nin 28 Kasım tarihli son raporuna göre 2010/11 
sezonunda 831 milyon ton olan dünya mısır üretimi, 2011/12 
sezonunda 877 milyon tona ulaştı. 2012/13 sezonunda 6 mil-

tons in 2012/13 season. On the contrary to IGC; USDA foresees a 
4,2 million-ton increase for 2013/14 season (473,1 million tons).

Considering on country basis, it is seen that an important part 
of world rice production is made by China, India, Indonesia, 
Bangladesh and Vietnam. According to the USDA data; 247 mil-
lion tons of 470 million-ton rice production in 2012/13 season 
is made by China and India (143 million tons by China, 104 mil-
lion tons by India). Indonesia with 36,5 million tons, Bangladesh 
with 33,8 million tons, Vietnam with 27,7 million tons and Thai-
land with 20,2 million tons follow these  two countries.
In the 2013/14 foresight of USDA foresees 1,5 million-ton de-
crease for China’s rice production and 600 thousand-ton in-
crease for India’s rice production. It foresees that other impor-
tant producer’s production amounts will be nearly at the same 
level in 2013/14 season.

WORLD CORN PRODUCTION AND THE SHARES 
OF THE COUNTRIES
Corn which has been in the third place in production after 
wheat and paddy rice for many years is the most planted and 
produced grain in the world today. The cultivation area of corn 
which finds are of use in different industries has shown increase 
from 2000 with the increase in demand in these industries 
(foodstuff, feed, starch, cosmetics, seeds, appetizers, frozen 
food). It is estimated that world’s cultivation areas of corn has 
increased by 10% especially in the recent years and reached 
170-175 million hectares from 150 million hectares.  The USA 
has the largest cultivation area of corn in the world. The USA’s 
corn cultivation areas of 32,2 million hectares in the period of 
2009/2010 reached to 33,98 million hectares in 2010/11 period 
and to 33,99 million hectares in 2011/12 period. China with 
33.54 million hectares, Brazil with 15.20 million hectares, India 
with 8,80 million hectares and Mexico with 6.07 million hectares 
followed USA in the period of 2011/12.

The increase in the cultivation areas and productivity has re-
flected on the production as well. According to IGC’s last report 
dated as 28th November; world corn production, which was 
831 million tons in 2010/11 season, reached to 877 million tons 
in 2011/12 season. Declining to 863 million tons with a decrease 
of 6 million tons in 2012/13 season, the production is projected 
to increase with a record in 2013/14 season. World corn produc-
tion projection of IGC for 2013/14 season points 87 million-ton 
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yon tonluk düşüşle 863 milyon tona gerileyen dünya mısır üre-
timinin 2013/14 sezonunda rekor bir artış kaydedeceği öngö-
rülüyor. IGC’nin 2013/14 sezonuna ilişkin dünya mısır üretimi 
öngörüsü, 87 milyon tonluk rekor bir artışa işaret ediyor (950 
milyon ton). IGC, 31 Ekim tarihli raporunda 85 milyon tonluk 
bir artış öngörmüştü. 

Dünya mısır üretimine yönelik verilerde IGC ve USDA verileri 
arasında bir miktar farklılık bulunmakla beraber birbirine pa-
ralel seyrediyor. USDA verilerine göre; dünya mısır üretimi, 
2012/13 sezonu hariç, son 4 sezondur istikrarlı bir şekilde artış 
gösteriyor. Buna göre; 2008/2009 sezonunda 800 milyon ton 
olan dünya mısır üretimi, 2009/2010 sezonunda 25,4 milyon 
tonluk atışla 825,4 milyon tona; 2010/2011 sezonunda yaklaşık 
10 milyon tonluk artışla 834,2 milyon tona ulaşmıştır. 2011/12 
sezonunda ise 51,7 milyon ton gibi rekor bir üretim artışı yaşan-
mış ve dünya mısır üretimi son yılların en yüksek noktası olan 
885,9 milyon ton civarına ulaşmıştır. Ancak USDA, 2012/13 se-
zonunda üretimin yaklaşık 23 milyon ton düşüşle 862,7 milyon 
tona gerilediğini tahmin ediyor. USDA’nın 2013/14 sezonuna 
ilişkin öngörüsü ise IGC öngörüsünde olduğu gibi son yılların 
en büyük artışına işaret ediyor. USDA öngörüsüne göre; dünya 
mısır üretimi 2013/14 sezonunda bir önceki sezona kıyasla 100 
milyon artışla 962,8 milyon tona ulaşacak.

2012/13 dönemi verilerine göre ABD, 273,8 milyon tonluk üre-
timle dünya mısır üretiminin yaklaşık % 32’sini karşılamaktadır. 

record increase (950 million tons). IGC projected 85 million-ton 
increase on its report dated as 31st October.

While there are some differences between IGC and USDA data 
on world corn production, they are in parallel with each other. 
World’s corn production is consistently increasing in the last 
4 seasons according to the data of USDA except for 2012/13 
season. For example, world’s corn production which was at 
800 million tons in 2009/10 season reached 825,4 million tons 
with an increase of 25,4 million tons in 2009/10 season and to 
834,2 million tons with an increase of nearly 10 million tons 
in the 2010/11 season. A record production increase of 51,7 
million tons was achieved in 2011/12 season and thus world 
corn production reached the plateau of 885,9 million tons, the 
highest level of recent years. However; USDA forecasts that the 
production in the 2012/13 decreased to 862,7 million tons by 
declining approximately 23 million tons. USDA’s projection for 
2013/14 season points the largest increase of the recent years 
just like the projection of IGC. According to USDA’s projection 
for 2013/14 season; world corn production will reach to 962,8 
million tons with 100 million-ton increase compared to the pre-
vious season.

The USA provides about 32% of world’s corn production with its 
production of 273,8 million tons according to the data of 2012/13 
season. However it is estimated that the production quantity of 
the USA will decrease 81,5 million tons in 2013/14 season. China 
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ABD’nin üretim miktarının 2013/14 sezonunda yaklaşık 81,5 
milyon ton artacağı tahmin edilmektedir. Dünya üretim sırala-
masında ABD’yi 205,6 milyon tonluk üretim miktarı ve % 24’lik 
payla Çin, 81 milyon tonluk üretim miktarı ve yüzde 9’luk payla 
Brezilya takip etmektedir.

DüNYA ÇAvDAR, YULAF vE DARI üRETİMİ
Çavdar
Soğuğa en dayanıklı tahıl ürünü olarak nitelendirilen çavdar, 
Rusya ve İskandinav ülkeleri gibi kışları çok sert geçen yöre-
lerde bile yetiştirilebilen; buğday, arpa, mısır ve pirinç tarımına 
elverişli olmayan en verimsiz topraklarda bile, diğer tahıllardan 
daha iyi ürün veren bir tahıl cinsidir. 

Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya çavdar 
üretiminin üçte birinden fazlasını AB (27) ülkeleri sağlamakta-
dır. USDA verilerine göre; 2009/10 sezonunda 17,5 milyon ton 
olarak gerçekleşen dünya çavdar üretimi, 2010/11 sezonunda 
yaklaşık 6 milyon tonluk düşüşle 11,4 milyon tona gerilemiştir. 
2011/12 sezonunda yeniden artışa geçen ve 12,2 milyon tona 
ulaşan dünya çavdar üretim miktarının, 2012/13 sezonunda 
da 14,2 milyon ton civarında olduğu tahmin ediliyor. USDA’nın 
2013/14 sezonu için öngördüğü üretim miktarı (16,3 milyon 
ton) ise yaklaşık 2 milyon tonluk artışa işaret ediyor.   

Dünya çavdar üretiminde, 2012/13 sezonu üretim sıralamasın-
da 8,7 milyon tonla AB (27) ilk sırada yer almaktadır. AB (27) 
ülkelerini 2,1 milyon tonla Rusya, 1,6 milyon tonla Beyaz Rusya, 
676 bin tonla Ukrayna, 350 bin tonla Türkiye, 337 bin tonla Ka-
nada ve 176 bin tonla ABD takip etmektedir. 2013/14 sezonu 
çavdar üretimine yönelik öngörülerde; AB (27) ülkeleri için yak-
laşık 1 milyon tonluk, Rusya için 1,5 milyon tonluk artış, Belarus 
için yaklaşık 100 bin tonluk düşüş öngörülüyor. 

Yulaf
Yulaf da çavdar gibi buğday ve arpaya göre yeni bir kültür bit-
kisidir. Yulafın Anadolu’da önceleri yabani ot olarak, sonraları 

with its production quantity of 205,6 million tons and share of 
24% and Brazil with its production quantity of 81 million tons and 
share of 9% follow USA in the world production ranking. 

WORLD RYE, OAT AND SORGHUM PRODUCTION
Rye
Rye, which is considered as the most cold-resistant plant (hardy) 
that can be grown even under severest winter conditions like 
in Russia and Scandinavian countries and in arid lands that are 
not appropriate for wheat, barley, corn and rice agriculture, is an 
overbearing crop. 

More than 1/3 of the world barley production, which is approxi-
mately 14.-5 million tons, is provided by EU (27) countries. Ac-
cording to the data of USDA; the world rye production which 
was 17.5 million tons in 2009/2010 season dropped to 11.4 mil-
lion tons in 2010/11 with a decrease of almost 6 million tons. The 
world rye production, which gained momentum in 2011/12 and 
reached 12.2 million tons, is estimated to be 14.2 million tons in 
the season 2012/13. USDA’s projection for 2013/14 season points 
approximately 2 million-ton increase (16,3 million tons).

EU (27) is ranked first in respect of world rye production with 
a production amount of 8,7 million tons. The EU countries are 
followed by Russia with 2.1 million tons, Belarus with 1,6 million 
tons, Ukraine with 676 thousand tons, Turkey with 350 thou-
sand tons, Canada with 337 thousand tons and USA with 176 
thousand tons. The estimates regarding the rye production in 
the period 2013/14 shows an increase of 1 million tons for EU 
(27) countries, 1,5 million-ton for Russia; a decrease of 100 thou-
sand tons for Belarus.

Oat
Oat is a cultivated plant just like wheat and barley. It is known 
that oat was initially grown in Anatolia as a wild grass and then 
as feed for horses. Oat, which is the weakest severe climate 
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da atlar için tane yem olarak yetiştirildiği bilinmektedir. Soğuğa 
en dayanıksız serin iklim tahılı olan yulaf, en az toprak seçiciliği 
olan ürünler arasında çavdardan sonra ikinci sırada yer almak-
tadır. Yeterli nemi olan fakir topraklarda bile yetiştirilebilen yu-
laf, bataklık alanların tarım arazisine çevrilmesinde kullanılabi-
lecek bitkilerden biri olarak ifade edilmektedir.

Bugün çavdardan daha fazla üretilen yulaf, serin ve nemli 
iklimleri sevdiği için en iyi Avrupa’nın batı ve İskandinav ül-
kelerini de içine alan kuzey bölümlerinde, Rusya’da ve Kuzey 
Amerika’da yetiştirilmektedir. 

Yılda ortalama 22-23 milyon ton dolayında olan dünya yulaf 
üretiminin önemli bir bölümünü AB (27), Rusya ve Kanada 
sağlamaktadır. USDA verilerine göre; 2009/10 sezonunda 23,5 
milyon ton olarak gerçekleşen dünya yulaf üretimi, 2010/11 
sezonunda yaklaşık 4 milyon tonluk düşüşle 19,7 milyon tona 
gerilemiştir. 2011/12 sezonunda yeniden artışa geçen ve 22,3 
milyon tona ulaşan dünya yulaf üretiminin, 2012/13 sezonun-
da da 21,1 milyon ton civarında gerçekleştiği tahmin ediliyor. 
USDA, 2013/14 sezonunda dünya yulaf üretiminin 22,8 milyon 
tona ulaşacağını öngörüyor.

Dünya yulaf üretiminde, 2012/13 sezonu üretim sıralamasında 
7,9 milyon tonla AB (27) ilk sırada yer almaktadır. AB (27) ülke-
lerini 4 milyon tonla Rusya, 2,6 milyon tonla Kanada, 1 milyon 
tonla Avustralya, 929 bin tonla ABD, 680 bin tonla Şili ve 630 bin 

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

Today, oat which is produced more than rye grows best in 
the western and northern Europe including the Scandinavi-
an countries, Russia and North America as it enjoys cold and 
humid climate. 

A significant part of the world oat production that is around 
22-23 million tons per year is carried out in EU (27), Russia and 
Canada. According to USDA data; world oat production, which 
was 23.5 tons in 2009/10 season, dropped back to 19.7 million 
tons in the season 2010/11 with a decrease of approximately 
4 million tons. World oat production, which began to increase 
again in the season 2011/12 and reached 22.3 million tons level, 
is estimated to be around 21.1 million tons in 2012/13 season. 
USDA foresees that world oat production will reach 22,8 million 
tons in 2013/14 season.

EU (27) is ranked first with 7.9 million tons of oat produced 
in the season 2011/12. Russia followed the EU (27) countries 
with 4 million tons, Canada with 2.6 million tons and Aus-
tralia with 1 million tons, USA with 929 thousand tons, Chile 
with 680 thousand tons and Ukraine with 630 thousand tons. 
500 thousand-ton increase for EU, 1 million tons for Russia 
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tonla Ukrayna takip etmektedir. 2013/14 sezonu yulaf üretimi-
ne yönelik öngörülerde ise AB için yaklaşık 500 bin ton, Rusya 
için yaklaşık 1 milyon ton, Kanada için yaklaşık 800 bin ton artış 
öngörülmektedir. Şili, Ukrayna, Beyaz Rusya, Çin ve Arjantin’in 
yulaf üretimlerinin ise bir miktar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Darı (Sorgum)
Yeryüzünde buğday ve pirinçten sonra en çok kullanılan be-
sin maddesi olan darı (sorgum), esas itibariyle bir tropik iklim 
ürünüdür. Ilımlı iklime de iyi adapte olabilen darı fazla yağıştan 
zarar görmemektedir. Kuraklığa dayanıklı ancak kuraklık dö-
nemlerinde gelişimi duran bir ürün olan darı, kuraklık geçince 
hızlı gelişmelerine devam etmektedir.

Darının tüm türlerinin çiçekleri dik ya da eğik, sık ya da seyrek 
salkımlar biçimindedir. Bu yüzden tohumları (taneleri) buğday 
ya da arpada olduğu gibi bir eksenin çevresinde düzenli olarak 
dizilmiş başaklar oluşturmaz. Çok küçük olan darı tanelerinin 
verimi ve besin değeri de diğer tahılların çoğundan daha dü-
şüktür. Türkiye’de tarımı yapılan en önemli darı türleri koca, 
kum ve cin darıdır. Koca darının (Sorghum vulgare) yüksekliği 
bazı yörelerde ancak yarım metreyi bulduğu halde, iklime ve 
bitkinin çeşidine bağlı olarak ince uzun gövdesi bazen 2,5 met-
reye, hatta 4,5 metreye kadar boylanabilmektedir.

Bazı kaynaklarda; çeşitli darı türlerinin, yaklaşık 4 bin yıldır Afri-
ka ve Asya’da, Ortaçağ sonlarına kadar da Avrupa’da insanların 
temel besin maddelerinden biri olduğu belirtilmektedir. Bu-

and 800 thousand tons for Canada is foreseen while the oat 
productions of Chile, Ukraine, Belarus, China and Argentina 
are estimated to decrease.

Sorghum
Following wheat and rice, sorghum is the most commonly used 
nutrient in the world. Actually, sorghum is a product of tropi-
cal climate. Sorghum, which easily adapts to mild climate, is not 
harmed from over-precipitation. Although sorghum is drought-
tolerant, its growth stops during drought and continues rapidly 
when drought is over. 

The flowers of all types of sorghums are vertical and droopy or 
in form of close or loose clusters. Therefore, its seeds (grains) do 
not compose a regular rachis as in wheat or barley. The small 
sized sorghum grains are not nutritious at all when compared to 
other cereals. The most significant types of sorghums which are 
planted in Turkey are sorghum vulgare, sand-sorghum and djin 
sorghum. Although the height of sorghum vulgare only reaches 
half meters in the sky in certain territories, its thin and tall stock 
sometimes reaches up to 2.5 or even 4.5 meters depending on 
the type of climate or plant. 

According to some resources; it has been stated that sorghum 
have been among the essential nutrients of mankind for about 
4 thousand years in Africa and Asia, and it had been an essen-
tial nutrient for man in Europe until the end of the middle age. 
Today, although sorghum is planted as feed in Western Europe 
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and USA, it still plays a big role in human nutrition in the warm 
and arid regions of Africa and Asia. There are almost 300 types 
of sorghum.

One of the most important properties of sorghum is that it can 
be stored for longer compared to other grains. It has been stat-
ed that the ragi (Eleusine coracana), which is planted in India 
and Africa, can stored up to 8 years even in the sleazy granaries 
of the natives. This is an important life assurance for countries, 
which cannot produce crops for years due to drought. 

An important part of the world sorghum production, which cor-
responds to approximately 58-59 million tons per year, takes 
place in USA, Nigeria and Mexico. According to the data of 
USDA; the sorghum production in the world, which was 56,4 
million tons in the season 2009/10, reached to 60,8 million 
tons in 2010/11 with a raise of almost 4 million tons. 

The production, which declined to 54.5 million tons in the 
season 2011/12, is estimated to be around 57 million tons 
in 2012/13. World sorghum production is foreseen to reach 
62,6 million tons with approximately 3,5 million-ton increase 
in 2013/14 season.

When we take a look at the countries which produce sorghum; 
the African countries stand out in addition to those which main-
ly produce sorghum as different from other grains. USA ranked 
first in world sorghum production with a figure of 6.2 million 
tons in 2012/13 season. Mexico with 6.1million tons, Nigeria 
with 5,9 million tons, India with 5,3 million tons, Argentina with 
5 million tons, Sudan with 4,2 million tons and Ethiopia with 3,5 
million tons follow USA. In the projections for 2013/14 season; 
except 4 million-ton increase for USA and 1 million-ton for India, 
the production amounts in other countries are estimated to be 
almost at the same levels.

gün darı, Avrupa’nın batısında ve ABD’de daha çok yem bitkisi 
olarak ekilse de, Afrika ile Asya’nın sıcak ve kurak ülkelerinde 
insan beslenmesindeki önemini hâlâ korumaktadır. Darının tür 
ve çeşitleri 300’e yakındır. 

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

Yılda ortalama 58-59 milyon ton dolayında olan dünya darı 
üretiminin önemli bir bölümünü ABD, Nijerya ve Meksika ger-
çekleştirmektedir. USDA verilerine göre; 2009/10 sezonunda 
56,4 milyon ton olarak gerçekleşen dünya darı üretimi, 2010/11 
sezonunda yaklaşık 4 milyon tonluk artışla 60,8 milyon tona 
ulaşmıştır. 2011/12 sezonunda düşüşe geçen ve 54,5 milyon 
tona gerileyen dünya darı üretiminin, 2012/13 sezonunda da 
57 milyon ton civarında kaldığı tahmin edilmektedir. Dünya 
darı üretiminin 2013/14 sezonunda yaklaşık 3,5 milyon tonluk 
artışla 62,6 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir.

Darının üretildiği ülkelere bakıldığında; diğer tahıllardan farklı 
olarak, belli başlı tahıl üreticisi ülkelerin yanı sıra Afrika ülkele-
ri de üretimde ön plana çıkmaktadır. Dünya darı üretiminde, 
2012/13 sezonu üretim sıralamasında 6,2 milyon tonla ABD ilk 
sırada yer almaktadır. ABD’yi 6,1 milyon tonla Meksika, 5,9 mil-
yon tonla Nijerya, 5,3 milyon tonla Hindistan, 5 milyon tonla 
Arjantin, 4,2 milyon tonla Sudan ve 3,5 milyon tonla Etiyopya 
takip etmektedir. 2013/14 sezonu darı üretimine yönelik öngö-
rülerde ise ABD için 4 milyon tonluk, Meksika için de 1 milyon 
tonluk artışın dışında, üretim miktarlarının diğer tüm ülkelerde 
hemen hemen aynı seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor.
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Toprak Mahsulleri Ofisi, kurulduğu 1938 yılından beri hububat, 
bakliyat ve fındık gibi birçok ürün piyasasının düzenlenmesin-
de ve haşhaş tekelinin işletilmesinde önemli roller üstlenmiş 
bir iktisadi devlet teşekkülüdür.

TMO, başta hububat olmak üzere görevlendirildiği tarım ürün-
leriyle ilgili olarak iç ve dış piyasaları yakından takip ederek 
alım/satım işlemlerini yapmakta ve gerektiğinde ithalat/ihra-
cat argümanlarıyla piyasaların sağlıklı işleyişini temin etmekte-
dir. Böylelikle üretici ve tüketicinin mağdur olmasını önleyerek, 
üretici-tüketici-tüccar ve sanayici arasında sağlıklı bir yapının 
oluşmasını sağlamaktadır.

DüNYA HUBUBAT PİYASALARI
Buğday
Dünya buğday üretimi, 2012 yılında 655 milyon ton iken 
2013 yılında 41 milyon ton artışla 696 milyon ton olmuştur.  
Bu dönemde dünya buğday fiyatları, 2013 yılı üretimindeki 

Turkish Grain Board (TMO) is a state-owned economic enter-
prise that have undertaken important roles on market making 
of many products such as grains, legumes and nuts and operat-
ing the poppy monopoly since 1938 when it was established.
TMO makes purchase / sale transactions of the agricultural 
products including majorly grains and other ones the board 
were tasked by following domestic and foreign markets close-
ly and also ensures the healthy functioning of markets with 
import/export arguments when it is necessary. Thus; it pro-
vides the formation of a healthy relation between producer-
consumer-trader and industrialist by preventing the producer 
and consumer from being suffered. 

WORLD GRAIN MARKETS
Wheat
World wheat production reached 696 million tons in 2013 
with 41million-ton increase while it was 655 million tons in 
2012. Wheat prices in that period tended to decline at the be-

Türkiye Tahıl Piyasasının 
SON BİR YILI

The Last One Year of Turkish Grain Market
Toprak Mahsulleri Ofisi
Turkish Grain Board
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artış öngörülerine paralel olarak, hasat başında düşüş eğili-
mine girmiştir.

ABD buğday fiyatları; Arjantin’de don olaylarının ürüne zarar ve-
receği endişesi, Karadeniz Bölgesi’nde yağışların kalite sorunla-
rına yol açması ve Çin başta olmak üzere ithalat talebinin güçlü 
olması nedeniyle Eylül ayı ortasından itibaren yükseliş eğilimine 
girmiştir. Ancak Kasım ayının ilk haftalarından itibaren ABD kışlık 
ekilişlerinin hızlanması ve ABD kapanış stoklarının beklenenin 
üzerinde açıklanması nedeniyle düşüş göstermiştir. 

Kasım ayının üçüncü haftasından itibaren ise Avustralya’daki 
hava koşullarının hasadı ve ürün kalitesini olumsuz etkilemesi-
ne bağlı olarak ABD buğdayına olan talebin artması ve ABD’nin 
bazı bölgelerinde yaşanan aşırı soğukların, ekimi yapılan ürün-
lerde kış zararına yol açabileceği endişesi, fiyatların bir miktar 
yükselmesine neden olmuştur.

Kışlık ekilişlerin gecikmesi, limanlarda yaşanan yoğunluk ve fiyat-
ların yükselmesini bekleyen üreticinin ürününü satmaktan kaçın-
ması nedeniyle Karadeniz Havzasındaki (Rusya, Ukrayna) buğday 
fiyatları, Ekim ayından itibaren yükselişe geçmiştir. Ancak hava 
şartlarının olumlu seyretmesiyle birlikte kışlık ürün ekilişlerinin 
hızlanması ve TMO’nun gerçekleştirdiği geniş kapsamlı müdaha-
le satışlarının Türkiye’nin Rus buğdayına olan talebini düşüreceği 
beklentisine yol açmış ve fiyatlar bir miktar gerilemiştir.

Mısır
Dünya mısır üretimi, 2012 yılında 863 milyon ton iken 2013 yı-
lında ekim alanlarının genişlemesi ve hava koşullarının olumlu 
seyretmesine bağlı olarak 85 milyon ton artışla 948 milyon ton 
olmuştur. 

Dünya piyasalarındaki mısır fiyatları hem dünya hem de ABD mısır 
üretiminin 2013 döneminde rekor seviyede tahmin edilmesi ile 
son 3 yılın en düşük seviyelerinde seyretmektedir.  2013/14 döne-
minde; bölgemiz için önemli mısır ihracatçıları arasında yer alan 
ABD’nin üretimi 352 milyon ton, Ukrayna’nın üretimi 28 milyon 
ton ve Rusya’nın üretimi 8,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Üretimdeki artış ve fiyatlardaki azalış neticesinde, 2013/14 dö-
neminde mısır talebinin artması ve küresel mısır ticaretinin 102 
milyon tona yükselmesi beklenmektedir.

ginning of the harvest in parallel with the increase projections 
of 2013 production. USA wheat price tended to increase from 
mid-September because of the concerns about that the frost 
would give damage to the product in Argentina, that the rains 
in Black Sea Region caused quality problems and the strong 
import demand majorly from China. However; it decreased due 
to the acceleration of USA winter sowing starting from the first 
week of November and the declaration of USA final stocks more 
than the expected.

As of the third week of November; the increase in the demand 
for USA wheat depending on that weather conditions in Aus-
tralia would adversely affect the harvest and product quality 
and the concern that extreme cold in some regions of USA 
would give winter harms to the planted products caused the 
prices increase a little.

Wheat prices in the Black Sea Basin (Russia, Ukraine) started to 
increase as of October due to the fact that the winter planta-
tions were late, the ports were dense and the producers waiting 
for the price increase avoided selling their products. However; 
acceleration of the crop plantation together with the favora-
ble weather conditions and the extensive intervention sales by 
TMO caused the expectation of decrease in Turkey’s demand for 
Russian wheat and thus the prices declined slightly. 

Corn
World corn production, which was 863 million tons in 2012, 
reached 948 million tons in 2013 with 85 million-ton increase 
due to the expansion of cultivation areas and favorable weather 
conditions. Corn prices in the world markets have stabilized at its 
lowest level in the last 3 years with the record estimation of both 
world and USA corn productions in 2013 period. In 2013/14 sea-
son; USA as one of the important corn exporters for our region 
has realized 352 million tons of production, Ukraine has realized 
28 million tons and Russia has realized 8,2 million tons. As a result 
of the increase and decrease in the production, it is expected 
in 2013/14 season that corn demand will increase and global 
corn trade will reach to 102 million tons.

Barley
World barley production, which was 130 million tons in 2012, 
reached 143 million tons in 2013 with 13 million-ton increase 
due to the expansion of cultivation areas and favorable weath-
er conditions. Despite the increase in world barley production, 
global barley trade is expected to decrease to 19 million tons 
in 2013/14 season with 0,4 million-ton decline. The decrease 
in the demand for feed barley depending on the increase in 
the production of importer countries (especially Saudi Arabia) 
can be shown as the reason for the decline in the global trade.

Rice
World rice production, which was 469 million tons in 2012, 
reached 474 million tons in 2013 with 5 million-ton increase.
A decrease is seen in 2013 world rice prices (especially in Thai-
land) depending on height of the production and stock levels.
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Arpa
Dünya arpa üretimi, 2012 yılında 130 milyon ton iken 2013 yı-
lında ekim alanlarının genişlemesi ve hava koşullarının olumlu 
seyretmesine bağlı olarak 13 milyon ton artışla 143 milyon ton 
olmuştur. Dünya arpa üretimindeki artışa karşın, küresel arpa 
ticaretinin 2013/14 döneminde 0,4 milyon ton azalarak 19 mil-
yon tona gerilemesi beklenmektedir.

Küresel ticaretteki bu gerilemenin sebepleri olarak da; itha-
latçı ülkelerin üretimlerindeki artışa bağlı olarak (başta Suudi 
Arabistan olmak üzere) yemlik arpa ithalatı talebinin azalması 
gösterilebilir.

Pirinç
Dünya pirinç üretimi, 2012 yılında 469 milyon ton iken 2013 
yılında 5 milyon ton artışla 474 milyon ton olmuştur. 

2013 yılında, üretim ve stok seviyesinin yüksekliğine bağlı ola-
rak Tayland başta olmak üzere dünya pirinç fiyatlarında düşüş 
gözlenmektedir. 

2013 YILI TAHIL üRETİMİ
Türkiye’de 2012 yılında; 20,1 milyon ton buğday, 7,1 milyon ton 
arpa, 370 bin ton çavdar, 210 bin ton yulaf, 4,6 milyon ton mısır, 
880 bin ton çeltik üretimi yapılmıştır. 2013 yılında ise buğday 
üretiminin % 9,7 artışla 22,05 milyon tona, arpa üretiminin  % 
11,3 artışla 7,9 milyon tona, çavdar üretiminin % 1,4 azalışla 365 
bin tona, yulaf üretiminin % 11,9 artışla 235 bin tona, mısır üre-
timinin % 28,2 artışla 5,9 milyon tona, çeltik üretiminin % 2,3 ar-
tışla 900 bin tona ulaştığı tahmin edilmektedir (TÜİK 2. Tahmin).

2012 yılında 33,4 milyon ton olan toplam hububat üretimi 
ise 2013 yılında % 12,3 artışla 37,5 milyon ton olarak tahmin 
edilmiştir.  Türkiye, geniş bir ürün yelpazesine imkân veren ik-
lim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından 
avantajlı bir konumda olup, TMO’nun alımını yaptığı ürünlerde, 
kendine yeterlilik açısından iyi durumdadır. 

Türkiye’nin buğday tüketimi 18-18,5 milyon ton, arpa tüketimi 
de 6–7 milyon ton, çeltik tüketimi yaklaşık 600 bin ton, mısır 
tüketimi ise ikame ürünlerin fiyatlarına bağlı olarak 5,5-6 mil-
yon ton civarında olup üretim tüketimi karşılayacak seviyede-
dir. Ülkemizde üretilen ihtiyaç fazlası buğdaylar, mamul madde 
haline getirilerek ihraç edilmektedir. 

TüRKİYE TAHIL PİYASASININ 
SON BİR YILLIK DEĞERLENDİRİLMESİ
TMO, Türkiye hububat piyasasının düzenlenmesine yönelik 
olarak piyasaları yakından takip etmekte, piyasa koşullarının 
üreticilerin aleyhine seyrettiği durumlarda müdahale fiyatı 
açıklayarak peşin alım yapmakta, piyasa fiyatlarının üreticiler 
lehine seyrettiği durumlarda ise emanet alım ve diğer müdaha-
le araçlarını kullanarak üretimin sürdürülebilirliği ve piyasaların 
düzenlemesi adına politikalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda 
TMO, piyasa düzenlemesi için gerekli her türlü tedbiri zama-
nında alarak uygulamaya geçmektedir.

2013 GRAIN PRODUCTION
Turkey realized 20,1 million tons wheat, 7,1 million tons bar-
ley, 370 thousand tons rye, 2010 thousand tons oat, 4,6 million 
tons corn and 880 thousand tons paddy rice in 2012. It is esti-
mated that wheat production reached 22,05 million tons with 
9,7% increase, barley production reached to 7,9 million tons 
with 11,3% increase, rye production decreased to 363 thou-
sand tons with 1,4% decline, oat production reached to 235 
thousand tons with 11,9% increase, corn production reached 
to 5,9 million tons with 28.2% increase and paddy rice produc-
tion reached to 900 thousand tons with 2,3% increase. (TUIK 
2nd estimation)

Total grain production, which was 33,4 million tons in 2012, is 
estimated to be 37,5 million tons with 12,3% increase in 2013.
Turkey is in an advantageous position in terms of agricultural 
production due to its climatic and ecologic features allowing a 
wide range of products and it is in good condition in terms of 
self-sufficiency for the products bought by TMO.

Turkey’s wheat consumption is 18-18,5 million tons, barley 
consumption is 6-7 million tons, paddy rice consumption is 
approximately 600 thousand tons, corn consumption is 5,5-6 
million tons depending on the prices of substitute products 
and the production is adequate to meet consumption. The 
surplus wheat produced in our country is exported after being 
turned into finished good.

LAST ONE-YEAR EvALUATION OF 
TURKISH GRAIN MARKET
TMO; closely follows the markets for the Turkish grain market 
making, makes advance purchases by announcing intervention 
price when the market conditions turn against the producers, 
forms policies for the sustainability of the production and regu-
lation of the markets by using deposit purchase and other in-
tervention tools when the market conditions are in favor of the 
producers. Within this scope; TMO takes action by taking any 
kind of precaution necessary for the market making.
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Türkiye’de 2013 yılı hububat hasadı, mevsim normallerinin 
üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle geçen yıla göre daha er-
ken başlamıştır. Arpa hasadı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
30 Nisan’da, buğday hasadı Akdeniz Bölgesi’nde 10 Mayıs’ta 
başlamıştır. Bu kapsamda hasatla birlikte, piyasa fiyatları üretici 
aleyhine oluşmadan, müdahale alım fiyatları açıklanıncaya ka-
dar, 20 Mayıs tarihinde tüm kesimlerden taahhütname karşılığı 
alımlara başlanmıştır.  

7 Haziran 2013 tarihinde müdahale alım ve satış fiyatları ile alım 
politikaları açıklanmıştır. Buna göre Anadolu Kırmızı Sert buğday 
müdahale alım fiyatı 720 TL/Ton olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, % 
11,5-12 oranında protein içeren buğdaylar için belirlenmiş olup 
proteini % 13 ve üzerinde olan, süne oranı düşük kaliteli buğday-
larda fiyat ton başına 742 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Makarnalık buğday alım fiyatı 765 TL/Ton olarak belirlenmiştir. 
Bu fiyat, % 12-12,5 oranında protein içeren makarnalık buğday-
lar için belirlenmiş olup proteini % 13,5 ve üzerinde olan, süne 
oranı düşük kaliteli makarnalık buğdaylarda fiyat ton başına 
788 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Piyasa koşullarının üretici le-
hine seyrettiği arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 2013 yılında 
müdahale alım fiyatı açıklanmamış, taahhütname karşılığı alım 
yapılmıştır. 

2013 yılında açıklanan müdahale alım fiyatına, Bakanlığımız ta-
rafından verilen prim ve diğer destekler de (Gübre, Toprak Ana-
lizi, Sertifikalı Tohumluk ve Mazot Desteği) dâhil edildiğinde, 
üreticinin eline geçen net fiyat; Anadolu Kırmızı Sert buğday 
için (123 TL/Ton) 843 TL/Ton, makarnalık buğday için (123 TL/
Ton) 888 TL/Ton’a ulaşmaktadır.

2013 dönemi 1. ürün mısır hasadı ülkemizde 01 Ağustos 2013 
tarihi itibariyle başlamıştır. Hasatla birlikte piyasa fiyatlarının 
üretici aleyhine (580-594 TL/Ton) gelişmeye başlaması üzeri-
ne, 07 Ağustos 2013 tarihinde mısır müdahale alım fiyatı 640 
TL/Ton olarak açıklanarak tüm işyerlerimizde peşin ve emanet 
alımlara başlanmıştır. 

2013 grain harvest in Turkey started early compared to the previ-
ous year due to the temperatures above seasonal normal. Barley 
harvest started on 30th April in Southeastern Anatolia; wheat 
harvest started on 10th May in the Mediterranean Region.

Within this scope; together with the harvest, purchases in ex-
change of covenant were started to be bought from all seg-
ments on 20th May until the intervention purchase prices are 
announced without the formation of market prices turning 
against producers. Intervention purchase and sales prices and 
purchase policies were announced on 7th June 2013. Accord-
ing to that; Anatolian Red Hard wheat intervention price was 
determined as 720 TL/Ton. This price was determined for the 
wheat with 11,5-12% protein content and the price for the 
wheat with 13% protein content, low sunn pest rate and high 
quality can be up to 742 TL per ton.

Durum wheat purchase price was determined as 765 TL/Ton. 
This price is for the durum wheat with 12-12,5% protein con-
tent and the price for the durum wheat with 13,5% and higher 
protein content, low sunn pest rate and high quality can be up 
to 788 TL per ton.

The purchase price for barley, rye, oat and triticale whose mar-
ket conditions are in favor of the producers wasn’t announced 
in 2013 and purchases in exchange of covenant were made.
The net price received by producers after including the bonus-
es and other subsidies given by our Ministry (Fertilizers, Soil 
Analysis, Certified Seed and Diesel Support) into the interven-
tion purchase price announced in 2013, is (123 TL/Ton) 843 TL/
Ton for Anatolian Red Hard wheat and (123 TL/Ton) 888 TL/Ton 
for durum wheat.

2013 period 1st corn harvest started in our country as of 1st 
August 2013. After the market prices started to turn against 
the producer (580-594 TL/Ton) together with the harvest, the 
deposit and advance purchases were started in all our offices 
by announcing the corn intervention price as 640 TL/Ton on 
7th August 2013.

Determined as 640 TL/Ton; the intervention price increases 
to 696 TL/Ton with the 56 TL/ton-bonus and other subsidies 
given by our Ministry. We applied full appointment system on 
corn purchases just like on other products. As of 28th 2013, 
our Institution made 1.305.112 ton advance and 18.248 ton 
deposit purchases.
Average price of purchased corn was realized as 629 TL/Ton.
The cost of the purchased 1.305 thousand ton is 796 million TL 
and 773 million TL of that amount was paid to the producers. 
The debt amount that is not due yet is 22 million TL. As of 28th 
November; Turkey’s 1st crop corn harvest rate was 97% and 
2nd crop harvest rate was 58%.

In the regions where corn demand from TMO is dense; current 
storage capacity, number of purchase points and daily purchase 
capacity were increased by means of hiring storage and drying 
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640 TL/Ton olarak belirlenen müdahale alım fiyatı, Bakanlığı-
mızca verilen 56 TL/Ton prim ve diğer desteklerle birlikte 696 
TL/Tona yükselmektedir.Diğer ürün alımlarında olduğu gibi 
mısır alımlarında da tam randevulu sisteme geçilmiştir. 

28 Kasım 2013 tarihi itibariyle Kurumumuz 1.305.112 ton pe-
şin, 18.248 ton emanet alım yapmıştır. Alımı yapılan mısırın or-
talama fiyatı 629 TL/Ton olarak gerçekleşmiştir.  Alımı yapılan 
1.305 bin ton mısırın tutarı 796 milyon TL olup bunun 773 mil-
yon TL’si üreticilere ödenmiştir. Vadesi gelmeyen borç miktarı 
ise 22 milyon TL’dir. 28 Kasım 2013 tarihi itibariyle; Türkiye’nin 
1. ürün mısır hasat oran % 97 olup 2. ürün hasat oranı % 58’dir. 

TMO’ya mısır arzının yoğun olduğu bölgelerde, işyerlerimi-
zin mevcut depo kapasitelerine ilave olarak üçüncü şahıslar-
dan depo ve kurutma cihazları kiralamak suretiyle mevcut 
depo kapasitesi, alım noktası sayısı ve günlük alım kapasi-
tesi arttırılmıştır. Bazı noktalarda vardiyalı alım sistemi uy-
gulanmaktadır. Vardiyalı alım yapılan noktalarda, alım yo-
ğunluğuna bağlı olarak gün içerisinde 16 veya 24 saat alım 
yapılmaktadır.  

TMO tarafından 2012 yılında 37 alım noktasında (29 sabit işyeri, 
1 geçici alım merkezi ve üçüncü şahıslardan kiralanan 7 depo-
lama ünitesi ile toplam 37 alım noktasında) 125 bin ton mısır 
alımı gerçekleştirilirken, 2013 yılında 7 şube merkezi, 40 ajans 
amirliği, 18 tesisli ekip, 5 geçici alım merkezi ve 67 adet kiralık 
depo olmak üzere toplam 137 noktada 1.305.112 ton alım ya-
pılmıştır. Alımların 50.646 tonu geçici alım merkezlerinde ger-
çekleştirilmiştir.  

Mısır alım yoğunluğunun seyrine göre alım yapılan nokta sayısı 
daha da artırılabilmektedir. Mısır hasadının başladığı günden 
28 Kasım 2013’e kadar, ülke genelinde 1.540.251 ton mısır için 
randevu alınmış olup alınan randevular kapsamında 1.305.112 
ton mısır TMO’ya satılmıştır. Randevuların gerçekleşme oranı % 
85’tir. Bu tarihten sonra ise 202.613 ton mısır için randevu alın-
mış olup randevu alma işlemleri devam etmektedir. 

Kuruluşumuz tarafından 24 Ekim 2013 tarihinde 190 bin ton 
mısırın ihracat ihalesi gerçekleştirilerek satışı yapılmıştır. Ül-
kemizde çeltik hasadı 8 Eylül 2013 tarihinde başlamış olup 7 
Kasım 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Ülkemizde üretimi yapı-
lan çeltiklerin % 74’ünü Osmancık, % 17’sini Baldo, % 9’unu ise 
diğer çeşitlerin oluşturduğu tahmin edilmektedir. 

Hasat öncesi piyasalarda çeltik stokunun kalmaması, Dolar 
kurunun artmasına bağlı olarak ithal ürün maliyetlerinin yük-
selmesi ve yerli ürüne olan tüketici talebinin artması nedeniyle 
piyasada işlem gören çeltik fiyatları TMO’nun öngördüğü fiya-
tın üzerinde seyrettiğinden, müdahale alım fiyatlarının açıklan-
masına gerek duyulmamaktadır. 

Ayrıca 26 Nisan 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Eylül 2015 
tarihine kadar kullanılmak üzere TMO’ya sıfır gümrük vergisi ile 
100 bin ton pirinç ithalatı için tarife kontenjanı tahsis edilmiştir.

devices from third parties in addition to the current storage 
capacities. Purchase system in shifts is applied on some points. 
Depending on the purchase density, the purchases are made 
16 or 24 hours in those points working in shifts. While TMO real-
ized 125 thousand tons corn at 37 purchase points (total 37 pur-
chase points with 29 settled offices, 1 temporary purchase cent-
er and 7 storing units hired from third parties) in 2012, it realized 
1.305.112 ton-purchase at total 137 points with 7 branch cent-
ers, 40 agency authorities, 18 teams with facilities, 5 temporary 
purchase centers and 67 rental storages in 2013. 50.646 tons of 
the purchases were realized at temporary purchase centers.

Depending on the corn purchase density, the number of pur-
chase points can be increased. From the period when corn har-
vest began to 28th November 2013, appointments for 1.540.251 
tons of corn were made and within the scope of these appoint-
ments 1.305.112 tons of corn were sold to TMO. Rate of occur-
rence of the appointments is 85%. After this date, appointments 
for 202.613 tons of corn were made and purchase transactions 
still continue. 190 thousand-ton corn export tender was real-
ized and sold by our institution on 24th October 2013. Paddy 
rice harvest in our country started on 8th September 2013 and 
was completed 7th November 2013. It is estimated that 74% of 
the total paddy rice produced in our country is Osmancık, 17% 
of Baldo and 9% of other rice varieties.

Announcing intervention prices for paddy rice is unnecessary 
as the prices of paddy rice, which was traded in the market 
due to that there is no paddy rice stock in the markets before 
the harvest; imported product costs increase in parallel with 
the increase in Dollar exchange rate and the demand from 
consumers for local product increase, are above the prices 
projected by TMO.

Tariff quota was allocated to TMO for 100 thousand tons rice 
import with zero customs duty to be used until 1st September 
2015 with the Cabinet Decision dated as 26th April 2013.
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Müdahale alım fiyatları açıklanırken; ürün maliyetleri (güb-
releme, ilaçlama, toprak hazırlığı, ekim, sulama, bakım, hasat 
harman, arazi kirası ve bunlar için harcanan işgücü ile mazot 
fiyatları vs.), üretim miktarı, ekonomik göstergeler, refah payı, 
üretimin sürdürülebilirliği, dünya piyasalarındaki gelişmeler ve 
geçtiğimiz yılın fiyatları dikkate alınmaktadır. Ürün maliyetleri 
ise Bakanlığımızın Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Ens-
titüsünce belirlenmektedir.

TMO 2013 yılında uyguladığı alım politikaları çerçevesinde, Tür-
kiye genelinde 1.987.290 ton peşin, 286.453 ton emanet hubu-
bat (buğday, arpa) alımı yapmıştır.  Ayrıca 28 Kasım 2013 tarihi 
itibariyle 1.305.112 ton peşin, 18.248 ton emanet mısır alımı ya-
pılmıştır. Alımı yapılan mısırın ortalama fiyatı 629 TL/Ton olarak 
gerçekleşmiş olup 2013 yılı mısır alımları devam etmektedir.

Kurumumuz, yukarıda da belirtildiği üzere, dünyadaki ve Tür-
kiye’deki hububat üretim durumu ile hububat piyasalarını ya-
kından takip ederek her yıl alım politikalarını belirlemektedir. 
Hasat başında düşük seviyeleri gören buğday fiyatları, TMO 
buğday müdahale alım fiyatlarının açıklanmasını müteakip 
yükselişe geçmiştir. Türkiye genelinde Ağustos-Ekim ayları 
arasında 720 TL/Ton civarında seyreden AKS ekmeklik buğday 
fiyatları, son dönemde sektörün yüksek kaliteli buğday talebi-
nin artması ve Rusya’daki fiyat artışlarının da etkisiyle Kasım ayı 
başlarından itibaren artış eğilimine geçmiştir.

Buğday fiyatlarındaki artış eğilimine karşılık olarak Kuruluşu-
muzun stoklarındaki buğdayları satışa açarak yaptığı geniş 
kapsamlı piyasa müdahalesi sonrasında, fiyatların düşüş gös-
termesi beklenmektedir. Halihazırda 28 Kasım 2013 tarihi itiba-
rıyla piyasa fiyatları; buğdayda 749 TL/Ton, arpada 571 TL/Ton, 
mısırda 595 TL/Ton, 60 randımanlı Osmancık çeşit çeltikte ise 
1.495 TL/Ton civarında seyretmektedir.

Kaynak - Reference::
Dünya Üretim Verileri: Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC-31/10/2013)
Yurtiçi Fiyat Verileri: TMO (Ticaret Borsaları ile TMO Şubeleri)

While the intervention prices are being announced; product 
costs (fertilizers, pesticides, soil preparation, planting, water-
ing, maintenance, harvesting, threshing, land tenure and the 
costs of labor force and diesel, etc.), production quantity, 
economic indicators, wealth share, the sustainability of pro-
duction, world market developments and the previous year’s 
prices should be taken into consideration. The product costs 
are determined by Agricultural Economics and Policy Devel-
opment Institute of our Ministry.

Within the applied purchase policies of TMO in 2013; 1.987.290 
tons advance and 286.453 tons deposit grain (wheat, barley) pur-
chases were made throughout Turkey. Besides; as of 28th Novem-
ber 2013, 1.305.112 tons advance and 18.248 tons deposit pur-
chases of corn were realized. The average price of the purchased 
corn was 629 TL/Ton and 2013 corn purchases still continue.

As it is mentioned above; our institution determines the pur-
chase policies every year by closely following the grain pro-
duction status in the world and Turkey and the grain markets.
Having low levels at the beginning of the harvest, wheat 
prices increased following the announcement of TMO wheat 
intervention prices. Being around 720 TL/Ton between August 
and September across Turkey, AKS (Anatolian Red Hard) bread 
wheat prices tended to decrease starting from the beginning 
of November due to the effects of the increase in the demand 
of wheat with high quality in the sector in the recent periods 
and the price increases in Russia.
After the extensive market intervention of our Institution in 
response to the upward trend in wheat prices, the prices are 
expected to decrease.
The current market prices as of 28th November 2013 are 749 
TL/Ton for wheat, 571 TL/Ton for barley, 595 TL for corn, 1.495 
TL/Ton for 60-yield Osmancık paddy rice type.
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Emtia borsalarının sağladığı en önemli değer:
“rakİbe karşı avantaj”
The most important value provided by the 

commodity exchanges:
“advaNtage agaiNst competitors”

Buğday, değirmencilikteki en büyük ve en önemli girdi niteli-
ğindedir. Dolayısıyla buğdayla ilgili en ufak değişim ya da ha-
reket, değirmencilerin üretim süreçlerine ve maliyetlerine yan-
sımaktadır. Bu yüzden de değirmencilerin buğdayla ilgili her 
türlü gelişmeyi yakından takip etmesi, kendi üretim sürecinde-
ki riskleri minimize etmesi için son derece önemli. Üretim, tü-

Wheat is the largest and most important input in milling. Thus 
the slightest change or movement on wheat reflects on the 
production processes and costs of the millers. That is why it is 
quite important for millers to follow all developments about 
wheat closely and minimize the risks in their own production 
processes. Developments about production, consumption 

“Buğday piyasasında rekabet her geçen gün artıyor. Bu rekabette avantaj sağlayabilmek her 
üretici ve şirket için önemli. İşte emtia borsalarının üretici ve şirketlere sağladığı en önemli de-
ğer de bu: rakibe karşı avantaj! Emtia borsaları sayesinde fiyat beklentileri ve piyasanın talebi 
görülmektedir. vadeli işlemlerdeki değişimler, geleceğe yönelik olarak nasıl bir yol izleneceği 
konusunda da bir fikir verebilmektedir. Bununla beraber üreticiler ve şirketler için önemli bir 
sigorta mekanizmasıdır. Gelecekte elde edeceğiniz ürünü, bugünden emtia borsasında satarak 
fiyat değişimine karşı sigorta sağlayabilirsiniz.”
Competition in the wheat market increases each passing day. Providing competitive advantage 
in this competition is important for each producer and company. Advantage against the com-
petitor is the most important value provided by the commodity exchanges for the producers 
and companies! Price expectations and the demand of the market can be seen clearly thanks to 
the commodity exchanges. The changes in futures transactions can give an idea on what kind of 
a route will be followed for the future. Besides, it is an important insurance mechanism for pro-
ducers and companies. You can ensure insurance against price changes by selling your future 
product to the commodity market at the present.
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ketim ve ticarete dair gelişmeler ile bu gelişmelerle şekillenen 
emtia borsaları ya da diğer bir deyişle buğday borsaları, değir-
menciler için takip edilmesi gereken süreçleri oluşturmaktadır. 
Ancak günümüzde, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ül-
kelerde, gerek emtia borsaları gerekse emtialarla ilgili süreçle-
rin takibi tam olarak kavranamamıştır. Dünyadaki belli başlı un 
üreticileri bu süreçleri takip ederek ciddi kazanımlar edinse de 
birçok üretici henüz bu süreçlere hakim değil.  

Eylül ayından bu yana Değirmenci Dergisi’ne buğday piya-
salarıyla ilgili değerlendirme yazıları yazan Vadeli İşlem ve 
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer ERGEZEN’le emtia piyasaları 
ve borsalarıyla ilgili bir söyleşi yaptık. “Eğer buğday ile il-
gili sektörde küresel piyasalara daha fazla entegre olmak 
ve rekabette avantaj sağlamak istiyorsanız, emtia borsaları 
bu kapıyı açan önemli araçlardan birisidir.” diyen ERGEZEN, 
emtia borsalarının önemini, piyasadaki gelişmelerin ve 
borsalarının neden yakından takip edilmesi gerektiğini ve 
bu takibin firmalara ne tür kazanımlar sağladığını dergimiz 
okurları için anlattı.

Sayın Ergezen, Eylül 2013 tarihinden bu yana Değirmenci 
Dergisi’nde emtia piyasaları hakkında bilgilendirme ve de-
ğerlendirme yazıları yazıyorsunuz. Peki nedir emtia piyasa-
ları ve neden önemlidir?
Klasik ifadeyle emtia piyasaları, temel bir ürünün el değiştirme-
si olarak kabul edilir. Her yıl dünya üzerinde pek çok emtia el 
değiştiriyor. Yediğimiz yiyecekten giydiğimiz giysiye, kullandı-
ğımız arabadan içtiğimiz ürünlere kadar pek çok şey aslında bu 
el değiştirmelerden biri. Emtia piyasaları zamanla o kadar çok 
büyüdü ki artık bunları belli kurallar ve yaptırımlar çerçevesin-
de sağlama ihtiyacı oluştu. Bu ürünlerin sağlıklı bir piyasada el 
değiştirmesini sağlamak için de emtia borsaları kuruldu. Emtia 
borsaları, kalitesi ve miktarı standart olan ürünlerin, hukuki ko-
rumaya alınmış kontratlar çerçevesinde anlık veya vadeli olarak 
alınıp satıldığı yerlerdir.  

Dünyanın neresinde olursanız olun, belli bir kalite ve miktar-
daki ürün için elinizde bir gösterge fiyat oluşmaktadır. Böylece 
ülkeler arasındaki mal değişimi artmakta ve üreticiler için yeni 
fırsatlar da ortaya çıkmaktadır. Bir fabrika veya değirmen, dün-
ya borsalarındaki fiyatı izleyerek en ucuz ve/veya yüksek kalite-
deki ürüne en kısa sürede ulaşabilmektedir. Sonuç olarak emtia 
borsaları, rekabetin arttığı bir dünyada hem fiyat hem de kalite 
anlamında alıcı ve satıcıların temel alacağı bir gösterge haline 
dönüşmüştür. 

Buğday ülke içerisinde pahalı satılıyorsa nereden daha ucu-
za temin edebileceğinizi bilirsiniz. Veya ülke içerisinde pahalı 
olup olmadığını... Fakat emtia borsalarının, sadece gösterge ve 
standart işlemlerini hukuki bir yapı içerisinde gerçekleştirme 
görevi yoktur. Aynı zamanda üretici ve fabrikaların faaliyetleri-
ni hedge etmek için de önemli bir araçtır. Emtia borsalarındaki 
vadeli işlemler ve türev ürünleri sayesinde artık daha sağlıklı 
risk yönetimi yapılabilmektedir. Bu sayede emtia borsalarını 
araç olarak kullanan firmalar, hem fiyat avantajı yakalayabiliyor 

and trade and the commodity exchanges or in other words 
wheat markets shaped those developments form the process-
es that should be followed by the millers. However; today the 
importance of the following both commodity exchanges and 
processes about the commodities hasn’t been understood 
completely yet. Although major flour producers in the world 
make huge amounts of gain by following these processes, 
most of the producers are not aware of these processes. 

We made an interview on commodity exchanges and markets 
with Futures and Commodity Market Specialist Zafer ERGEZEN 
who has been writing reviews about commodity exchanges 
on Miller Magazine since September. Saying; “If you want to 
be more integrated to the global markets in the wheat-related 
sector and have advantage in the competition, commodity 
exchanges are one of the important tools that open this door.”, 
ERGEZEN explained the importance of commodity exchanges, 
why the developments in the market and exchanges should 
be followed closely and what types of gains this follow pro-
vides to the companies for our readers. 

Mr. Ergezen, you have been writing information and review 
papers about commodity markets on Miller Magazine since 
September 2013. Then, what are commodity markets and 
why they are important?
Commodity markets are conventionally defined as changing 
hands of an essential product. Lots of commodities change 
hands in the world each year. Many products from the food we 
eat to the clothes we wear, from the cars we drive to the bever-
ages we drink are one of these changing situations. Commod-
ity markets grew so much in time that the need of providing 
specific rules and obligations emerged. 

Commodity exchanges were established in order to ensure 
that these products change hands in a healthy market. Com-
modity exchanges are the places where the products with 
standard quality and amount are purchased and sold instant 
or futures within the contracts that are legally protected. 
Wherever you are in the world, you have an indicator price for 
the product with particular quality and amount. Thus good 
exchange between the countries increases and new opportu-
nities for the producers emerge. A factory or a mill can have 
access to the product that is the cheapest and/or with the 
highest quality in a short time by watching the prices in the 
world exchanges. 

As a result, commodity exchanges have become an indicator 
that is taken as basis by both the buyers and the sellers in terms 
of price and quality in a world where competition increases. If 
the wheat sold in your country is expensive, you know where 
you can get wheat cheaper. Or you know whether it is expen-
sive in your country… however; commodity exchanges do 
not have a mission to realize the indicator and standard op-
erations within a legal structure. It is also an important tool in 
order to hedge the activities of the producers and factories. 
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hem de risklerini minimize ediyorlar. Böylece günümüzde ar-
tan rekabet içerisinde bir adım ön geçebiliyorlar.

Dünya emtia piyasalarının (buğday piyasalarının) işleyişi na-
sıldır? Piyasanın gidişatını hangi oyuncular, nasıl belirliyor?
Emtia piyasaları, temelde arz ve talep dengesi üzerinde çalış-
maktadır. Buğday piyasaları da aynı temele dayanıyor. Üretim 
ve tüketim dinamiği sayesinde arz ve talep miktarları belirle-
niyor. İthalatçı ve ihracatçı ülkeler, bu temel dinamiğe göre 
birbirinden ayrılır. Her ürün için standart bir kalite ve miktar 
belirlenmiştir. 

Emtia borsalarında satılabilecek olan her ürün teker teker 
kontrolden geçirilmektedir. Aynı zamanda emtia borsaların-
daki kontratlar, hukuki nitelikte icra edilebilir olarak düzen-
lenmektedir. Kısaca emtia piyasalarındaki işlemler, standart 
ve daha hukuki bir çerçeve içine alınmıştır. Bir ürünü spot 
piyasada da alabilirsiniz veya vadeli olarak da işlem yapa-
bilirsiniz. Çoğunlukla fiziki bir el değiştirme olmaz. Alınan 
kontratların birçoğu vadesinden önce el değiştirir veya ka-
patılır. Bu niteliği nedeniyle aslında spekülatif işlemlere de 
oldukça açıktır. Zaten günümüzde pek çok yatırım banka-
sının ve yatırım fonunun emtia borsalarındaki işlemlerinin 
artması, bu gerçekle açıklanabilir. Emtia piyasalarında ülke-
ler önemli birer aktörken, emtia borsalarında yatırımcılar ve 
şirketler önemli rol oynamaktadır. Buğday piyasası, özellikle 
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler açısından oldukça 
önemlidir. Çünkü bu ülkelerin temel gıda ihtiyacı, buğday 
temelli ürünlere dayanıyor. Bu nedenle buğday piyasasının 
diğer emtia piyasalarına göre daha yüksek hacimli ve kont-
rollü olduğunu söylemekte fayda var. Bu çerçevede buğday 
piyasasının yönünü belirleyen temel etkeni, aslında gelece-
ğe dönük beklentiler oluşturuyor. 

Her ay buğday piyasalarını etkileyecek üç temel rapor yayınlan-
maktadır.  Bunlar ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Birleşmiş Millet-
ler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) ve Uluslararası Hububat 
Komisyonu (IGC) tarafından yayınlanan raporlardır. Değirmenci 
Dergisi için yazdığım yazılarda bu üç kurumun tahminlerinin 
analiz edilmesinin nedeni de böylece ortaya çıkmaktadır. Kısa 
vadeli spekülatif hareketler olsa da uzun vadeli trend her za-
man temel ekonomik dinamikler ve beklentilere göre şekille-
niyor. Bu nedenle emtia piyasalarında işlem yapılırken kısa va-
deli değişkinlerden ziyade beklentilerin ne olduğunu anlamak 
önemlidir. Fakat bundan daha önemlisi ise beklentileri değişti-
recek olan gelişmeleri tanıyabilmektir. Bu nedenle Değirmenci 
Dergisi’ndeki yazılarımızla, buğday ve un piyasasındaki üreti-
cilere, beklentiler ve gelişmeler çerçevesinde yardımcı olmaya 
çalışıyoruz.

Buğday bazında dünya emtia piyasasını takip etmek neden 
gereklidir? Dünya buğday piyasalarını takip etmek değir-
mencilere ne gibi artılar sağlar?
Türkiye, kendi bölgesinde önemli bir tarım gücü olarak yer alı-
yor. Buğday üretimi ve tüketimi, birçok ülkeye göre oldukça 
yüksek ve kendi kendine yeten bir ülke konumunda. Bu çer-

Thanks to the futures and derivative products, risk manage-
ment can now be done healthier. Thus, the companies using 
commodity exchanges as tool can both have price advantage 
and minimize their risks. As a result, they are one step ahead in 
the increasing competition today.

How do the world commodity exchanges (wheat markets) 
function? Which players direct the market and how they 
do that?
Commodity exchanges operate on the basis of supply and 
demand equilibrium. Wheat markets rely on the same basis. 
Supply and demand amounts are determined with the help of 
production and consumption dynamic. 

Importer and exporter countries separate from each other ac-
cording to this basic dynamic. A standard quality and amount 
is determined for each product. Each product that can be sold 
on commodity exchanges is controlled one by one. Also, the 
contracts in the commodity exchanges are arranged as ex-
ercisable in the legal nature. Shortly the transactions in the 
commodity exchanges are taken into a standard and more 
legal frame. You can find a product in the spot market or make 
futures transactions. Mostly there is no physically changing 
hand situation. 

Most of the purchased contracts change hands before the due 
date or closed. With this feature, they are quite open for the 
speculative transactions. The increase in the amount of the 
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çevede aslında buğday piyasası özelinde Türkiye’nin oldukça 
önemli bir yerde olduğunu söylemekte fayda var. Fakat emtia 
borsalarının aynı derecede etkin olmadığı görülüyor. Bunun bir 
nedeni aslında emtia borsalarının öneminin yeterince anlaşıla-
mamış olması. İlk sorunuzda da bu konuya değinmiştim. 

Buğday piyasasında rekabet her geçen gün artıyor. Bu rekabet-
te avantaj sağlayabilmek her üretici ve şirket için önemli. İşte 
emtia borsalarının üretici ve şirketlere sağladığı en önemli de-
ğer de bu: rakibe karşı avantaj! Emtia borsaları sayesinde fiyat 
beklentileri ve piyasanın talebi görülmektedir. Vadeli işlemler-
deki değişimler, geleceğe yönelik olarak nasıl bir yol izleneceği 
konusunda da bir fikir verebilmektedir. Zaten daha önce belirt-
tiğim gibi emtia borsalarının en önemli niteliği, emtia fiyatı için 
bir gösterge niteliği olmalarıdır. Bununla beraber üreticiler ve 
şirketler için önemli bir sigorta mekanizmasıdır. Buğday fiyatın-
da yaşanan değişimlerden korunmak için kullanılan önemli bir 
enstrüman olarak görülmektedir. Gelecekte elde edeceğiniz 
ürünü, bugünden emtia borsasında satarak fiyat değişimine 
karşı sigorta sağlayabilirsiniz.  

Günümüzde emtia borsalarının bu özelliği en çok kullanılan 
araçlardan biri haline dönüştü. Bu açıdan bakıldığında başlıca 
iki temel faydası bulunmaktadır: fiyat beklentileri ve riskten 
korunma. Bugün satacağınız ürünün fiyatının, önümüzdeki ay 
ne olacağı konusunda bir fikriniz yoksa elde edeceğiniz kazanç 
değişecektir. Veya tam tersi. Bununla beraber satın alacağınız 
buğdayın iç piyasadaki fiyatı ile yurtdışı fiyatı arasındaki farkı 

transactions of many investment banks and investment funds 
can be explained with this fact. While countries are important 
actors of the commodity markets, investments and companies 
have an important role on commodity exchanges. Wheat mar-
ket is very important especially for the developing and under-
developed countries. Because, the basic need of those coun-
tries relies on wheat-based products. Thus, it is worth saying 
that wheat market has higher volumes and more controlled 
than other commodity markets. Within this frame; future ex-
pectations form the basic factor that determines the direction 
of the wheat market. 

Domestic basic report that can affect the wheat markets is 
published every month. These reports are published by U.S. 
Department of Agriculture (USDA), the United Nations Food 
and Agriculture Organization (FAO) and the International 
Grain Commission (IGC). The reason of analyzing the esti-
mations of these three institutions in my articles on Miller 
Magazine becomes clear. Even though there are speculative 
movements; long-term trend is always shaped according 
to the basic economic dynamics and expectations. Thus it is 
important to understand the expectations rather than short-
term variables while making transactions on the commodity 
exchange. However more import thing is to identify the devel-
opments that will change the expectations. That is why we are 
trying to help the producers in wheat and flour market within 
the frame of expectations and developments with our articles 
on Miller Magazine.

Why it is necessary to follow world commodity market on 
wheat basis? What kinds of advantages are provided for the 
millers by following the world wheat markets?
Turkey is an important agriculture force in its own region. 
Wheat production and consumption is quite high compared 
to many other countries but it is a self-sufficient country. With-
in this frame; it is useful to say that Turkey has a very important 
position in the wheat market particularly. 

However, it is seen that commodity exchanges are not effec-
tive with the same degree. The reason of it is that the impor-
tance of commodity exchanges hasn’t been understood clear-
ly yet. I mentioned about this subject for the response of your 
question above. Competition in the wheat market increases 
each passing day. Providing competitive advantage in this 
competition is important for each producer and company. Ad-
vantage against the competitor is the most important value 
provided by the commodity exchanges for the producers and 
companies! Price expectations and the demand of the market 
can be seen clearly thanks to the commodity exchanges. 

The changes in futures transactions can give an idea on 
what kind of a route will be followed for the future. As I 
mentioned before, the most important qualification of 
commodity exchanges is that it is an indicator for commod-
ity price. Besides, it is an important insurance mechanism 
for producers and companies. It is seen as an important 
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görmek ve yorumlayabilmek de rekabette avantaj sağlayacak-
tır. Günümüzde artık pek çok değirmenci bunun farkına varıp, 
emtia borsalarını yakından takip etmeye başladı. Bunu kendi 
faaliyetlerinin bir parçası olarak görmeliler. Her ticaret sahasın-
da olduğu gibi resmin bütününü görmek önemlidir. İşte buğ-
day piyasası için resmin bütününün okunduğu yer emtia bor-
salarıdır. Orada fiyat beklentilerini ve talebi görürsünüz. Eğer 
buğday ile ilgili sektörde küresel piyasalara daha fazla entegre 
olmak ve rekabette avantaj sağlamak istiyorsanız, emtia borsa-
ları bu kapıyı açan önemli araçlardan birisidir. 

Hangi boyuttaki firmalar ya da ne tür üretim ve ticaret yapan 
firmalar, piyasaları daha yakından takip etmelidir? Örneğin; 
alım ve satım açısından sadece iç piyasaya çalışan firmaların 
dünya piyasasını takip etmesi gerekli midir?
Artık çok daha küresel bir dünyada yaşıyoruz. Japonya’da olan 
bir olayın etkisini Türkiye’de hissedebiliyoruz. Bu nedenle kim-
ler takip etmeli sorusunun cevabı çok kolay! 

Eğer bir firma varlığını sürdürmek istiyorsa emtia piyasalarını 
yakından takip etmek zorunda. İster küçük ölçekli olun ister 
büyük ölçekli, uluslararası piyasaları ve emtia borsalarını takip 
etmeden bu piyasada uzun süreli savaşmak mümkün olmaya-
caktır. Son zamanlarda yaşanan değişim bunu çok daha fazla 
zorunlu hale getiriyor. Bu değişime sadece üretici ve şirketlerin 
değil, aynı zamanda devlet kurumları ve piyasa yapıcılarının da 
ayak uydurması gerekiyor. 

Yurtiçi emtia borsalarının ve istatistiki raporların da geliş-
tirilmesi gerekiyor. Bunların sağlanması, büyük ve küçük 
ölçek dahil tüm sektör için yol gösterici olacaktır. Fakat 
bunun kolay olmadığını görüyoruz. Bu nedenle firmaların 
kendini güncel tutması ve rekabete ayak uydurmasının en 
kolay yolu, emtia borsalarını takip etmekten geçiyor. Sadece 
yurtiçi alım ve satım yapan bir ticaret döngüsü olsa bile fi-
yatların sadece yurtiçi dengeler ile oluşmadığının bilinmesi 
gerekir. Fiyat konusundaki beklentiler ve uluslararası fiyatlar 
bilinmeden yapılacak olan ticaretin şansa dayalı olduğunu 
tekrar hatırlatmak isterim. Geçmişte birçok büyük firmanın 
piyasadan çekilmek zorunda kaldığını gördük. Bu firmaların 
yapmış olduğu işlemler, aslında bilgi eksikliğinden kaynak-
lanan yanlış kararlardı. Kısaca küresel hale gelen bir ekono-
mide, firmanın yapmış olduğu ticaret değil, firmanın içinde 
bulunduğu sektördeki dinamikler de şirket faaliyeti için ha-
yati önem arz etmektedir. Bunun için küçük veya büyük, her 
ölçekteki firmanın artık uluslararası piyasalardan ve emtia 
borsalarından haberdar olması gerekiyor. 

Bugün Çin’de olan bir gelişmenin, emtia fiyatı üzerindeki etki-
sini ve geleceğe yönelik beklentileri nasıl değiştirdiğini görür-
seniz, rekabette nasıl avantaj sağladığını da görmüş olursunuz.

Özellikle değirmenciler, piyasaları nasıl ve neye göre takip 
etmelidir? Elde ettikleri üretim ve fiyat bilgilerinden nasıl 
yararlanabilirler?
Değirmenciler için en önemli piyasa, doğal olarak buğday 

instrument used for protecting from the changes in wheat 
price. You can ensure insurance against price changes by 
selling your future product to the commodity market at 
the present. This feature of commodity exchanges have be-
come one of the most used tools today. When it is consid-
ered from this perspective, it has two fundamental benefits: 
price expectations and protecting from the risk. If you do 
not have an idea on the next month price of the product 
you sell today, your gain may change, or vice versa.  Togeth-
er with this; seeing and interpreting the difference between 
the price of the wheat you buy in the domestic market and 
the price in the abroad would provide advantage. Today, many 
millers have noticed that and started to follow commodity ex-
changes. They should see that as a part of their own activities. 
It is important to see the whole picture just like in every trade 
field. Commodity exchanges are where the whole picture is 
seen for the wheat markets. You see the price expectations 
and the demand there. If you want to be more integrated to 
the global markets in the wheat-related sector and have ad-
vantage in the competition, commodity exchanges are one of 
the important tools that open this door.

What size companies should follow the markets closely? 
Or what kind of production and trade do these companies 
make? For instance; is it necessary for the companies oper-
ating only for the domestic market in terms of purchase and 
sell to follow the world market?
We are living in a more global world now. The effect of an 
incident in Japan can be felt in Turkey. Thus, the answer of 
the question “who should follow” is very easy! If a company 
wants to maintain its existence, it must follow the commod-
ity exchanges closely. Whether you are a small-scale company 
or a large-scale, it is not possible to fight in this sector for a 
long period without following the international markets and 
commodity exchanges. The change experienced lately neces-
sitates it much more. Not only the producers and companies, 
but also governmental institutions and market makers should 
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piyasasıdır. Buğday piyasasındaki beklentileri anlamak 
ve fiyatlar üzerindeki etkisini takip etmek, sektördeki tüm 
oyuncular için önem arz ediyor. Açıklanan tahmin raporları, 
fiyat beklentilerinin oluşmasında en önemli belirleyici ko-
numunda bulunuyor. Bu raporlardan elde edilen en temel 
sonuç, arz ve talep (üretim ve tüketim) yönündeki beklen-
tileri vermesidir. Bu sayede emtia borsalarında hem spot 
hem de vadeli fiyatlar ortaya çıkar. Burada değirmencilerin 
dikkat etmesi gereken, hangi vadeye göre üretim faaliyeti 
yapıyorlarsa, o vadeye uygun emtia borsa ürününü takip 
etmeleridir. Ayrıca unutulmaması gereken bir konu, emtia 
borsalarındaki ürünlerin belli bir standarda tabi olmasıdır. 
Oysa gerçek buğday işlemlerinde çeşitli kaliteler ve farklı 
nitelikte ürünler bulunmaktadır. O nedenle emtia borsaları, 
sadece yol gösterici niteliğindedir. Fiyatlar hakkında bir fikir 
verir, fiyatı söylemez. O yüzden gerçek ticari işlemlerle, em-
tia borsaları arasındaki ayrımı iyi yapmak gerekir. Daha önce 
belirttiğim gibi buğday piyasası için önemli olan ve aylık 
bazda hazırlanan üç adet rapor bulunmaktadır. 

Değirmenci Dergisi’ndeki yazılarımı da dahil ederseniz dört! 
(Ergezen burada gülüyor.) Bu raporları yakından takip ede-
rek emtia borsalarındaki fiyat dinamiklerini anlamak müm-
kündür. Fakat bunun kadar önemli olan diğer bir nokta ise 
buğday sektöründe yaşanan gelişmelerdir. Örneğin Mısır’da 
yaşanan gelişmelerin buğday piyasası için öneminin bilin-
mesi gerekiyor. Bu sayede fiyatların seyri için bir öngörünüz 
oluşabilir. Mısır, dünyanın en büyük buğday ithalatçısı ülke-
sidir. Bu ülkenin buğday alımlarını azaltması veya artırması, 
buğday piyasasındaki fiyatları doğrudan etkilemektedir. İşte 

keep pace with this change. Domestic commodity exchanges 
and statistical reports should also be developed. Providing 
these would be guide for the entire sector including large and 
small-scale companies. However; we see that it is not easy. 
Thus, the easiest way for the companies to keep themselves 
updated and keep up with the competition is following the 
commodity exchanges. It should be known that the prices are 
not formed only by the domestic balances even if there is a 
trade circle that makes only domestic purchase and sale. And I 
would like to remind again that the trade that is done without 
knowing the expectations about the price and international 
prices relies on chance. We saw that many large companies 
had to withdraw from the market in the past. 

The transactions made by these companies actually were the 
wrong decisions arising from the lack of information. Shortly; 
in a global economy, the dynamics in the sector of the com-
pany are of vital importance for the company operation, not 
the trade realized by the company. For achieving that; small 
or large, companies from all sizes should be aware of the in-
ternational commodity exchanges now. If you see the effect of 
a development in China on commodity price and how much 
it change the expectations for the future, you also see how 
much it provides advantage in the competition.

How and according to what should especially the millers 
follow the markets? How can benefit from the information 
they get about production and prices?
The most important market for the millers is wheat market 
naturally. Understanding the expectations in the wheat mar-
ket and following their effect on the prices are important for 
all of the players in the sector. Announced estimation reports 
are the most important determinant on the formation of 
price expectations. The most basic result of these reports is 
that they give the expectations for supply and demand (pro-
duction and consumption). Thus, both the spot and futures 
prices emerge. 

The thing that millers should pay attention to at this point is 
to follow the commodity exchange product proper for the fu-
tures they make production. Besides, it shouldn’t be forgotten 
that the products in the commodity exchanges are subjected 
to a certain standard. On the other hand; there are products 
with different qualities in the real wheat transactions. Thus, 
commodity exchanges are just guides. They give information 
about the prices but do not tell the price. That is why the dis-
tinction between the commercial transactions and real com-
modity exchanges should be done carefully. 

As I stated before, there are three monthly reports that are 
important for the wheat market. If you include my articles on 
Miller Magazine, it would be four! (Ergezen laughs here.) It is 
possible to understand the price dynamics in the commod-
ity exchanges by following these reports closely. But another 
important point is the developments in the wheat sector. 
For instance; the importance of the developments in Egypt 
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aylık olarak yayınlanan raporlar size Mısır’ın en büyük buğ-
day ithalatçısı olduğunu söyler, günlük yaşanan gelişmeler 
sonucunda size bir öngörü yapma imkanı tanır. Ayrıca sadece 
geçen seneye göre değişimin değil, önceki tahminlere göre 
değişimin de önemli bir değişken olduğu unutulmamalıdır. 
Geçen aya göre üretim tahminlerindeki düşüş, fiyatlarda yük-
selişi beraberinde getirebilir. Tüm bu konuştuklarımızı topar-
lamak gerekirse, üretim ve tüketim beklentileri ile beraber 
sektör haberleri, değirmencinin en iyi dostudur. Üretim ve 
tüketim beklentilerini bilmek ve sektör haberlerinin bu bek-
lentileri nasıl değiştireceğini öngörmek, rekabette avantajı 
beraberinde getirecektir.

Son olarak bize 2013 yılı genelinde, dünya buğday piyasa-
sının gösterdiği seyir hakkında çok kısa bir değerlendirme 
yapabilir misiniz?
Geçtiğimiz sezona göre buğday rekoltesindeki büyük artış, 
buğday fiyatlarının Haziran ayından itibaren düşüş trendine 
girmesine enden oldu. Zaten son 10 yıllık döneme baktığımız-
da, Haziran ayının buğday fiyatı için bir kırılma noktası olduğu-
nu görüyoruz. Bu sene o kırılımı, fiyat düşüşü ile yaşadık. Bu-
güne baktığımızda üretim ile ilgili tahminler, buğday piyasası 
üzerindeki en önemli etken olmaya devam ediyor. Yüksek buğ-
day üretimi tahminlerinin devam etmesi satış baskısını artırır-
ken, buğday stoklarındaki beklenmedik yükseliş de bu eğilimin 
güçlenmesine neden oluyor. 

Kasım ayında Aralık vadeli buğday fiyatının, dünya buğday 
üretimindeki artış beklentisi ve yüksek stok endişeleri ara-
sında destek bulma çabasını izledik. Fakat tüm bu olumsuz 
tahmin ve endişelere rağmen buğday fiyatı 640 cent/bushel 
seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bunun başlıca 
nedeni ise güçlü devam eden buğday talebi olarak görülüyor. 
Özellikle Mısır’ın yeniden buğday alımlarına başlaması, Ka-
radeniz ve Avrupa Bölgesi’ndeki fiyatların yükselmesine yol 
açtı. Diğer taraftan ilk defa bu sene Çin buğday piyasasında 
en büyük ithalatçı konumuna doğru ilerliyor. Fakat talebin 
güçlenmesi şimdilik sadece buğday fiyatının dengelenmesi-
ne yol açtı. Yukarı yönlü bir fiyat trendinin başlayabilmesi için 
daha dengeli bir üretim seviyesine düşülmesi gerekir. Fakat 
kısa vadede böyle bir değişim şimdilik beklenmiyor. Küresel 
buğday talebi ile ilgili gelişmeler, bu dönemde çok daha faz-
la öne çıkacaktır. Bu nedenle Çin ve Mısır’ın yapacağı alımlar, 
şimdilik talep tarafının ne kadar güçlü kalacağını belirleye-
cektir. 630-35 cent/bushel bandının Aralık vadeli buğday fi-
yatı için oldukça kritik bir referans noktası olduğu söylenebi-
lir. Bir çok defa destek ve direnç noktası olan bu seviye, aynı 
zamanda dört yıllık yükselen trend çizgisinin geçtiği seviye 
olarak göze çarpıyor.

Sayın Ergezen son olarak neler eklemek istersiniz?
Özetlemek gerekirse, Türkiye’deki buğday fiyatının emtia 
borsalarındaki buğday fiyatına benzer bir seyir izlediği gö-
rülüyor. Kısaca bugün bahsettiğimiz konular çerçevesinde 
emtia borsalarının önemi ortaya çıkıyor. Emtia borsalarının 
takibinin satın alma ve pazarlama sürecine dahil edilmesiy-

for the wheat market should be known. With this, a projec-
tion for the course of the prices can be formed. Egypt is the 
world’s largest wheat importer. The increase or decrease in 
the wheat purchases of this country affects the prices in the 
wheat market directly. Monthly reports tell you that Egypt 
is the world’s largest wheat importer; they provide you the 
possibility of making predictions as a result of the daily de-
velopments. 

Besides; it should be reminded that not only the change 
compared to the previous year, but also the change com-
pared to the previous estimations is an important variable.  
The decrease in the production estimations compared to the 
previous month can bring increase in the prices. To sum up; 
sector news together with production and consumption ex-
pectations are the best friends of the miller. Understanding 
the production and consumption expectations and project-
ing that how the sector news will change these expectations 
bring the competitive advantage.

Lastly, could you make a short evaluation about the course 
of world wheat market throughout 2013 in general?
Compared to the last season, the great increase in wheat yield 
caused a decreasing trend in wheat prices starting from June. 
When we look at the last 10-year period; we see that there is 
a breakpoint for the wheat price in June. We experienced this 
breakpoint as price decrease. When we look at today, the es-
timations about the production still continue to be the most 
important factor on the wheat market. 

While the continuation of the high wheat production estima-
tions increases the selling pressure, the unexpected increase 
in wheat stocks cause this trend to strengthen. We watched 
the efforts of December futures wheat price to find support 
between the increase expectation in world wheat production 
and high stock concerns in November. However; despite all 
these negative estimations and concerns, wheat prices con-
tinue to stay over 640 cent/bushel level. Its main reason is that 
the wheat demand that continues strongly. Especially the in-
cident that Egypt started wheat purchases again caused the 
prices in Black Sea and European Region to increase. On the 
other hand, China is moving towards to be the largest import-
er in the wheat market for the first time. 

However; the strengthening of the demand just caused the 
wheat prices to stabilize. In order to start an upward price 
trend, a more balanced production level is needed. But a 
change like that is not expected in the short term for now. De-
velopments related with global wheat demand will come to 
the forefront more in that period. Thus the purchases by China 
and Egypt will determine how long the demand side would 
stay strong. 630-35 cent/bushel level can be seen as a criti-
cal reference point for December futures wheat price. Being 
a support and resistance point for many times, this level also 
draws attention as the level that is passed by the four-year in-
creasing trend line.
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le beraber fiyat ve kar etkinliği de sağlanacaktır. Pazar ve 
müşteri seçiminde önemli bir araç olabilir. Sadece fiyat gös-
tergesi olarak değil, ayrıca bir risk yönetimi aracı olarak da 
kullanılabileceğinin unutulmaması gerekiyor. 

Özellikle yurtdışı alım veya satım faaliyeti bulunan firmala-
rın, emtia borsalarını birer risk yönetimi aracı olarak kullan-
maları, kendileri için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Böy-
lece fiyat riski minimize edilerek, buğday fiyatlarında hızlı 
düşüş veya yükselişlere hedge edilmiş olur. Bugün itibariyle 
küresel bir pazar haline gelen sektör nedeniyle, firmaların 
istikrarı sağlayabilmeleri, uluslararası dinamikleri anlamala-
rına da bağlıdır. Fakat dünyada 200 ülkenin olduğu düşünül-
düğünde tüm dinamiklerin anlaşılması ve bilinmesi müm-
kün değildir. İşte emtia borsaları bu noktada yardımcı olmak 
için ortaya çıkmışlardır. Sektör raporları sayesinde üretim 
ve tüketim tahminlerinin takip edilmesi, sektör haberleri ile 
birleşince emtia borsalarını önemli birer araç haline dönüş-
türmektedir. Okuyucularınız istediği zaman sorularını size 
yöneltebilirler. Firmalarımızdaki bilgi ve yetkinliğin artması, 
sadece firmaların kazancı değil, tün sektörün ve piyasanın 
kazancı olacaktır. Sizin sayenizde buğday ve un sektörü ve 
değirmen sanayine katkım olabilirse ne mutlu bana.

Mr. Ergezen, what would you like to finally add about the 
subject?
To sum up; it is seen that the wheat price in Turkey has a simi-
lar course with the wheat price in the commodity exchanges. 
Shortly, the importance of the commodity exchanges within the 
subjects we mentioned becomes prominent. Together with the 
inclusion of commodity exchanges follow-up into the purchase 
and marketing process, price and profit efficiency will also be 
provided. It can be an important tool in market and customer 
selection. It shouldn’t be forgotten that not only as a price indi-
cator, it can also be used as a risk management tool. Especially 
the usage of the commodity exchanges by the companies, which 
have foreign purchase or sales activities, as a risk management 
tool would provide a great advantage for themselves. 

Thus; the price risk is hedged into the fast decreases and in-
creases in wheat prices by being minimized. Due to the sec-
tor that has become a global market as of today; ensuring 
the stability by the companies depends on the situation that 
they understand the international dynamics. When it is con-
sidered that there are 200 countries in the world; it is not pos-
sible to know and understand all the dynamics. Commodity 
exchanges emerge in order to help at that point. Following 
the production and consumption estimations with the help of 
sector reports makes commodity exchanges important tools 
combined with industry news. Our readers can address their 
questions to you whenever they would like to. Increase of the 
information and competency of our companies would be not 
only the gain of the companies, but also the gain of the entire 
sector and market. I would be happy if I contributed to the 
wheat and flour sector and milling industry thanks to you.
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İzmir’in Foça ilçesinde, tahılın ıslak depolanarak bozulmasının 
önüne geçebilmek için Foça Belediyesi bünyesinde tahıl kurut-
ma tesisi inşa edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 
konut dışı kentsel çalışma bölgesinde, 440 metrekarelik alana 
kurulan tesis, testlerin tamamlanmasının ardından faaliyete 
geçti.  Yerel basında yer alan konuyla ilgili habere göre; tahılın 
ıslak depolanarak bozulmasının önüne geçecek olan tesisin, 
erken hasat olanağıyla yöredeki üreticiye ikinci üretim için bü-
yük avantaj sağlayacağı belirtiliyor. Tesiste ilk olarak birkaç ton 
mısır kurutma işlemine tabi tutuldu. 

Tesiste kullanılan donanım hakkında teknik bilgiler veren Elekt-
rik Mühendisi Asım Sarıöz, LPG 
veya doğalgaz ile çalışabilen ve 
13 gözden oluşan sistemin, 20-22 
ton ürün alabildiğini belirtti. Ta-
hıl çeşidi ve nem durumuna göre 
değişik sıcaklıkların uygulandığını 
ifade eden Sarıöz, buğday, arpa, 
yulaf, çavdar, pirinç ve benzeri 
ürünlerin kurutmasının rahatlıkla 
yapılabildiğini söyledi. Sarıöz, ör-
nek olarak 100 derece sıcaklıkla, 
saatte 13 ton mısırın kurutulduğu-
nu, soğutma sistemi eklendiğinde 
günlük kapasitenin 600 tona çıka-
bileceğini sözlerine ekledi.

In Izmir’s Foca district, a grain drying facility was built within 
the Municipality of Foca in order for preventing the deterio-
ration of the grain by getting stored wet. Established on 440 
square meter-area in in non-residential Urban Task region with 
the support of Izmir Metropolitan Municipality, the facility en-
tered into service after the completion of the tests. According 
to the news related with the subject on the local press; the facility, 
which will prevent the deterioration of the grain by getting stored 
wet, is stated to provide great advantage to the producers in the 
region for the second production with the possibility of an early 
harvest. A few tons of corn was subjected to the drying process 
firstly. Giving technical information about the equipment used in 

the plant; Electrical Engineer Asim 
Sarioz stated that the system, which 
is operated with LPG or natural gas 
and consists of 13 sections, can dry 
20-22 tons of product. Expressing 
that different temperatures are ap-
plied depending on the grain type 
and moisture condition; Sarioz said 
that wheat, barley, oat, rye, rice and 
similar products can be dried eas-
ily. Sarioz added that for example 
13 tons of corn is dried per hour at 
100 degrees and when the cooling 
system is added, the daily capacity 
would increase to 600 tons.

Foça’da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 440 metrekarelik alana tahıl kurutma tesisi 
inşa edildi. Tesis, testlerin tamamlanmasının ardından hizmete açıldı.
A grain drying facility was built on 440 square meter-area in Foca with the support of Izmir Met-
ropolitan Municipality. The facility was put into service following the completion of the tests.
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MISIR üRETİMİ ARTACAK
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Meclis Üyesi ve Çiftçi 
Ercan Yüksektepe, bu sistem sayesinde üreticinin ikinci ürün 
ekme tereddüdünün giderileceğini, özellikle halen dışarıdan 
ithal edilen ve Türkiye için büyük önem taşıyan mısır üretimi-
nin artacağını, dolayısıyla ithalata ödenen bedelin Türkiye’de 
kalmasının sağlanacağını vurguladı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da hayal ettikleri bir 
tesisi gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını vurgulayarak; 
“Belediyemiz bünyesinde işleteceğimiz tesisi ileride koopera-
tifle birlikte işletmeyi düşünebiliriz. Sadece Foça için değil, Me-
nemen ovası için de tek olması açısından önemli bir tesis. Biz 
hepsine hizmet vereceğiz.” dedi. 

CORN PRODUCTION WILL INCREASE
Making a statement about the subject; Alderman and Farmer 
Ercan Yuksektepe emphasized that the hesitation of the pro-
ducer for cultivating the second product will be eliminated, 
especially the production of corn that is still imported and 
has a great importance for Turkey will increase and thus the 
money paid to the import will be remain in Turkey.
Emphasizing that they experience the excitement of establish-
ing the facility they are dreaming of; Mayor of Foca Gokhan 
Demirag said; “We may consider to operate the facility, which 
will be operated within our municipality, with the cooperative 
in the next periods. Not only for Foca, it is also an important 
facility for Menemen plain in terms of being the sole facility in 
the region. We will give service to all.”

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden (TİGEM) yapılan açık-
lamaya göre; geçmiş yıllarda hibrit (melez) tohum ihtiyacının 
sadece yüzde 10’unu karşılayabilen Türkiye, lazer teknolojisiyle 
birlikte ihtiyacının yüzde 50’sinden fazlasını karşılayabilecek 
seviyeye geldi.

TİGEM tarafından lazer teknolojisi ile el değmeden üretilen 
“sertifikalı tohumlar” verim artışının yanında, Türkiye’nin to-
hum ithalatını da azalttı. Konuyla ilgili basına bir açıklama ya-
pan TİGEM Genel Müdürü Mehmet Halis Bilden, tohum tekno-
lojisinin son yıllarda çok geliştiğini, Türkiye’de üretilme imkanı 
olan bütün tohumların üretilebildiğini ve bunun da tohum 
konusunda dışa bağımlılığı azaltıldığını söyledi.

Türkiye’de 11 milyon hektarda hububat ekildiğini, buğday ve 
arpa bazında düşünüldüğünde 850 bin ton sertifikalı tohuma 
ihtiyacını olduğunu dile getiren Bilden, “Türkiye bu ihtiyacın 
yaklaşık yarısını kendi karşılıyor. Hedefimiz birkaç sene içerisin-
de bunun tamamını üretmek.” dedi. 

According to the statement made by General Directorate 
of Agricultural Enterprises (TIGEM); meeting only 10% of its 
hybrid seed need in the past years, Turkey came to a level 
that can meet more than 50% of its need with the laser 
technology.

Produced untouched by human hands with the laser technology 
by TIGEM, the “certified seeds” decreased the seed import of Tur-
key besides ensuring increase in yield. Making a statement about 
the subject, TIGEM General Manager Mehmet Halis Bilden said 
that seed technology has developed a lot in the recent years, all 
the seeds that can be produced in Turkey are produced and thus 
the external dependence on seeds has decreased.

Stating that grain is cultivated on 11 million-hectare land in 
Turkey and 850 thousand tons certified seeds considering on 
the basis of wheat and barley, Bilden said; “Turkey meets near-
ly half of this need by itself. Our goal is to produce the entire 
needed amount in the next few years.”

TüRKİYE HİBRİT TOHUMDA ATAĞA GEÇTİ

TURKEY got a jump on hybrid seed
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Dünyanın 70 ülkesinde 1997 yılından bu yana kutlanan 
“Dünya Makarna Günü”,  bu yıl da Uluslararası Makarna 
Organizasyonu’nun (IPO) katkılarıyla, Türkiye Makarna Sanayi-
cileri Derneği (TMSD) tarafından düzenlenen bir organizasyon-
la İstanbul’da kutlandı. 

25 Ekim Cuma günü Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşen 
kutlamaya Uluslararası Makarna Organizasyonu üyeleri ve ma-
karna, sağlık ve beslenme alanında uzman çok sayıda davetli 
katıldı. Tüm dünyada eşzamanlı kutlanan ‘25 Ekim Dünya Ma-
karna Günü’ vesilesiyle makarna hakkında yanlış bilinen doğru-
lar da masaya yatırıldı.

Being celebrated in 70 countries of the world since 1997, 
“World Pasta Day” was celebrated in Istanbul with an or-
ganization held by Pasta Industrialists Association of Turkey 
(TMSD) with the contribution of International Pasta Organi-
zation (IPO).

International Pasta Organization members and many guests 
who are experts on pasta, health and nutrition to the celebra-
tion held at Çırağan Palace Kempinski on 25th October Friday. 
The misconceptions about pasta were discussed on the occa-
sion of ‘25th October World Pasta Day” that is simultaneously 
celebrated all over the world.

“DüNYA MAKARNA GüNü” IPO’NUN 
KATILIMIYLA İSTANBUL’DA KUTLANDI

“World Pasta Day” was celebrated in Istanbul 
with the participation of IPO

Dünyanın 70 ülkesinde kutlanan “Dünya Makarna Günü”, Uluslararası Makarna Organizasyonu’nun 
(IPO) katkılarıyla Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) tarafından düzenlenen “Makar-
na: Sürdürülebilir, Sağlıklı ve Lezzetli bir Gıda” başlıklı bir etkinlikle İstanbul’da kutlandı.
Being celebrated in 70 countries of the world, “World Pasta Day” was celebrated in Istanbul with 
an event titled as “Pasta: A Sustainable, Healthy and Delicious Food” held by Pasta Industrialists 
Association of Turkey (TMSD) with the contribution of International Pasta Organization (IPO).
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Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
TMSD Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Bozkurt, tüm davetlilere bu çok özel 
kutlamaya katıldıkları için teşekkür etti 
ve şunları söyledi: “Gün geçtikçe yer-
leşen makarna tüketim alışkanlıkları, 
yaygınlaşan doğru pişirme teknikleri, 
sınırsız sos ve zenginleştirme seçene-
ğiyle makarna artık sofraların ana ye-
meği konumuna gelmeye başladı. 

Eski Roma’dan Çin’e medeniyetlerin ve 
sofraların vazgeçilmezi olan makarna,  
bugün ihracat rakamlarıyla da Türk 
gıda sanayisinin öncüsü haline geldi.”

“MAKARNA ŞİŞMANLATMAZ”
Konuşmasında makarnayla ilgili yan-
lış algıya da vurgu yapan Bozkurt, 
şöyle devam etti: “Katkısız, doğal, mideyi yormayan ve bili-
nenin aksine besin değeri ekmekten yüksek olan makarna-
nın en önemli özelliği ise her yaşta tüketilebiliyor olması. 

Üreticiler olarak önceliğimiz gıda güvenliği ve doğru tüketim 
alışkanlıklarını yaygınlaştırmak. Makarnanın vitamin ve mine-
raller açısından zenginliğinin yanında yağsız olduğu için koles-
terolü düşürücü etkisi de vardır; şeker-kalp ve damar hastalık-
larına yakalanma riskini azaltır.  

Glisemik indeksi düşük bir besin olan makarna, metabolizma-
da hemen enerjiye dönüştüğü için sporcular ve fiziksel güç ge-
rektiren işlerde çalışanlar için de idealdir ve hepsinden önemli-
si ‘makarna şişmanlatmaz’.”

Dünya Makarna Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, 
‘Dünya’da ve Türkiye’de Durum Buğdayı’, ‘Makarna Tüketim 
Alışkanlıkları’, ‘Makarna ve Sürdürülebilirlik’, ‘Makarna ve Sağlık’, 
‘Makarna ve Lezzet’ 
gibi önemli başlık-
lar altında dünya-
dan ve Türkiye’den 
uzmanlarca çeşitli 
sunumlar yapıldı.

Çırağan Sarayı’nda-
ki bu özel etkinliğin 
ardından tüm ko-
nuklar, Sait Halim 
Paşa Yalısı’nda veri-
len kokteyl ve gala 
yemeğinde ünlü sa-
natçı Mithat Körler 
ve Latin Grubu’nun 
şarkıları eşliğinde 
unutulmaz bir gece 
yaşadılar.

Making the opening statement of the 
event, TMSD Chairman of the Board 
Murat Bozkurt thanked to all guests for 
their participation to this special event 
and said; “Pasta has become one of the 
main dishes of the table now with the 
pasta consumption habits that are set-
tled day by day, proper cooking tech-
niques getting widespread, unlimited 
sauce and enrichment options. As an 
indispensable for tables and civiliza-
tions from Ancient Rome to China, to-
day pasta has become the pioneer of 
Turkish food industry with the export 
figures.

 “PASTA DOES NOT FATTEN”
Emphasizing the misconception 
about pasta in his statement, Bozkurt 

continued as; “The fact that pasta can be consumed at any age 
is the most important property of pasta that is without addi-
tives, natural, that is easy on the stomach and on the contrary 
to the known facts with higher nutrition values than bread. 
As producers, our priority is to promote the food safety and 
proper consumption habits. 

Besides that pasta is rich in vitamin and minerals, it decreas-
es cholesterol as it is without any fat; it decreases the risk of 
catching cardiovascular diseases and diabetes. As a nutrient 
with low glycemic index, pasta is ideal for sporters and people 
working on jobs requiring physical strength as it transforms 
into energy immediately and the most important thing of all is 
that ‘pasta does not fatten’.”

In the event held within World Pasta Day; various presentations 
were made by experts from the world and Turkey under the 
important titles as ‘Durum Wheat in Turkey and in the World’, 

‘Pasta Consump-
tion Habits’, ‘Pas-
ta and Sustain-
ability’, ‘Pasta and 
Health’, ‘Pasta 
and Taste’.After 
this special event 
at Çırağan Palace, 
all guests had an 
u n f o r g e t t a b l e 
night at the cock-
tail and gala din-
ner at Sait Halim 
Pasha Mansion 
with the songs 
of famous singer 
Mithat Körler and 
Latin Group.
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Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlik-
leri, 2023 ihracat hedeflerini, eylem planlarını ve yol haritalarını 
içeren raporun güncellenmesi amacıyla, 16-17 Kasım 2013 ta-
rihlerinde Antalya’da bir çalıştay gerçekleştirdi.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği orga-
nizasyonunda düzenlenen “Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri Sektörü 2023 İhracat Stratejisi Çalıştayı”nda buluşan 
sektör temsilcileri; sektörünün 2023 ihracat hedefinin 13,7 mil-
yar dolardan 19,3 milyar dolara çıkarılması sonucuna ulaştılar. 

Çalıştay, sektörde faaliyet gösteren 6 İhracatçı Birliği’nden, Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi’nden ve Türkiye Şeker Kurumu’ndan 
50’ye yakın katılımcıyla birlikte düzenlendi. 

Hem sektörün genelinin hem de alt sektörler olan değirmen-
cilik ürünleri, pastacılık ürünleri, yağlı tohumlar ve meyveler, 
bitkisel yağlar, şeker ve şekerli mamuller, kakaolu mamuller, 
bakliyat, baharatlar ve diğer gıda müstahzarları sektörlerinin 
2023 İhracat Stratejisi hedefleri ve eylemleri güncellendi. 

Cereals, Pulses, Oil Seeds and Products Exporters Union per-
formed a workshop on 16-17 November 2013 in Antalya with 
the aim of updating the report that includes 2023 export 
goals, action plans and road maps.

Meeting at the “Cereals, Pulses, Oilseeds and Products Sector 
2023 Export Strategy Workshop” held in the organization of 
Central Anatolian Exporters Union (OAIB) General Secretariat, 
representatives of the sector reached the conclusion of an in-
crease in sector’s 2023 export goal from 13,7 billion dollars to 
19,3 billion dollars.
The workshop was organized with nearly 50 participants from 
6 Exporters Unions operating in the sector, Turkish Exporters 
Assembly and The Turkish Sugar Authority.

2023 Export Strategy goals and actions of the sector in general 
and subsectors like milling products, confectionery products, 
oil seeds and fruits, vegetable oils, sugar and sugar products, 
cocoa products, pulses, spices and other food preparations 
were updated.

İhracat hedeflerini, eylem planlarını ve yol haritalarını belirlemek amacıyla Antalya’da buluşan 
hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü temsilcileri; 2023 hedefini 19,3 milyar 
dolara çıkardı.
Meeting in Antalya with the aim of determining the export goals, action plans and road map; 
representatives of cereals, pulses, oilseeds and products sector increased their 2023 target to 
19,3 billion dollars.
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HEDEFLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN 
BAKLİYATA İHTİYAÇ vAR
Yeni hedefe ulaşabilmek için izlenecek yol haritasının oluştu-
rulduğunu ve hedefe ulaşmak için sektörün yoğun çalışmaları-
nın devam edeceğini söyleyen Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohum-
lar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Şahin Batallı, bakliyatla 
ilgili sorunlara dikkat çekti. Batallı, “Bakliyat ürünlerinin yeterli 
destek alamaması nedeniyle üreticilerin büyük bir çoğunluğu 
bu ürünlerden vazgeçerek farklı ürünler yetiştirme yoluna gidi-
yor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ortaya koyduğumuz hedefle-
ri gerçekleştirmek için bakliyata büyük ihtiyaç var ve hükümet 
bu anlamda önlem almazsa ihraç edecek bakliyat bulamayabi-
liriz. Bunun için ilgili bakanlıklarla bu konudaki görüşmelerimiz 
devam edecektir.” dedi. 

PULSES ARE NEEDED IN ORDER TO 
ACHIEvE THE GOALS
Stating that the road map to be followed in order to achieve 
the new goal was formed and the intensive activities of the 
sector for achieving the goal would continue; Chairman of Ce-
reals, Pulses, Oilseeds and Products Sector Board Şahin Batallı 
draw attention to the problems related with pulses. Batallı 
said; “As the pulses products are not getting enough support, 
most of the producers give up and start to grow different 
products. Pulses are needed a lot in order to achieve the goals 
we have put forward in the next 10 years. If the government 
does not take any precautions about that, we may not find any 
pulses to export. Our negotiations on this issue with the re-
lated ministries will continue.”

Tarımsal emtialarda global bir entegre tedarik zinciri lideri olan 
Olam International Limited, 2014 mali dönemi birinci çeyrek 
raporunu açıkladı. Firma; Vergi ve Azınlık Payları Sonrası Kar 
(PATMI) payında geçen yıla oranla yüzde 5.7’lik artışla 45.6 mil-
yon Dolara ulaşıldığını açıkladı. 

2014 mali yılının birinci çeyreğindeki satış hacmi; tahıl ve pi-
rinç işletmelerindeki düşük hacimlerden etkilenen Temel Gıda 
Ürünleri ve Paketlenmiş Gıdalar Bölümü hariç, tüm satış bö-
lümlerinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaşanan 3.67 
milyon ton civarındaki satış hacimlerini korudu.

2013 mali yılının birinci çeyreğinde ile kıyaslandığında; düşük 
emtia fiyatları, grubun gelirinin yüzde 7.9 oranında düşürerek 
4.3 milyon dolara gerilemesine neden oldu. Özellikle 2013 mali 
yılının birinci çeyreğindeki güçlü yapı ile karşılaştırılan hacim 
ve kar sonuçları, yıllık bazda satış hacminde yüzde 97.7 ve 
PATMI’da yüzde 26.2 oranında büyüme kaydetmiştir.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Olam Group Genel Müdürü ve 
CEO’su Sunny Verghese, sonuçlarla ilgili şunları söyledi: “Stra-
tejimizde gelişme göstermeye devam ettiğimiz için ilk çeyrek 
sonuçları, yeni finansal döneme girerken iyi bir başlangıç yap-
tığımızı gösteriyor. Kar marjı geliştirme ve maliyet verimliliği 
üzerine odaklanmamız, son çıkan sonuçlara yansımıştır. Özel-
likle, bizim için öncelik olan serbest nakit akışı oluşumundaki 
gelişmelerden oldukça memnunuz.”

As a global integrated supply chain leader in agricultural 
commodities, Olam International Limited announced the 
report of 2014 fiscal period first quarter. The company de-
clared that the share of Profit After Tax and Minority Inter-
est (PATMI) reached 45.6 million dollars with 5.7% increase 
compared to the last year. 

Sales Volume in the first quarter of 2014 fiscal year was 
maintained at 3.67 million metric tons with all business seg-
ments recording volume growth compared to the previous 
corresponding period with the exception of Food Staples 
& Packaged Foods, which was affected by lower volumes 
from the Grains and Rice businesses.

Lower commodity prices brought the Group’s revenue down 
by 7.9% to S$4.3 billion compared to Q1 FY2013. Volume and 
profit results are compared to a particularly strong Q1 FY2013, 
when a year-on-year 97.7% volume growth and 26.2% PATMI 
growth were recorded.

Olam’s Group Managing Director and CEO, Sunny Verghese 
said: “The first quarter results demonstrate a good start to 
our new financial year as we continue to make progress on 
our strategy. Our focus on margin enhancement and cost ef-
ficiency is reflected in these latest results. We are particularly 
pleased with the improvement in free cash flow generation in 
this quarter, which is a priority for us.”

OLAM INTERNATIONAL
2014’ÜN İLK ÇEYREK SONUÇLARINI 

AÇIKLADI

Olam International announced the results of 
2014’s f irst quarter
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, tarımsal verimliliği artırmak ama-
cıyla Ukrayna’dan soğuğa dayanıklı buğday tohumları geti-
ren Sarıkamış Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, deneme 
ekimlerine başladı. 
Kış mevsiminin sert geçtiği bölgede, Ukrayna’dan getirilen kıl-
çıksız Krasunia Odes’ka ve kılçıklı Syrena Odes’ka adlı iki kırmızı 
sert ekmeklik buğday tohumunun, hem çiftçinin hem de sana-
yicinin yüzünü güldürmesi bekleniyor. 
Yüksek verim ve soğuğa dayanıklılık özellikleriyle ön plana çı-
kan tohumluk buğdayların dane ağırlığının 37-42 gramı buldu-
ğu, nem oranının ise yüzde 13-15 civarında olduğu belirtiliyor. 
Ukrayna orjinli tohumların ilk ekimi, 10 dekarlık alanda yapıl-
dı. Deneme ekimlerinden istenen veriminin alınması halinde, 
ekim alanları genişletilecek.

Bringing cold-resistant wheat seeds from Ukraine to Sarıkamış 
district of Kars with the aim of increasing agricultural productiv-
ity; Food, Agriculture and Livestock Ministry Sarıkamış Food, Ag-
riculture and Livestock Directorate started testing cultivations.
The two hard red wheat seeds for bread making called as 
spelled Krasunia Odes’ka and awned Syrena Odes’ka are ex-
pected to make happy both the farmer and the industrialist in 
the region where winter is harsh.
Becoming prominent with high productivity and cold-resist-
ant features; it is stated that wheat seeds’ grain weights are 
37-42 grams and their moisture rate is 13-15 %. The first cul-
tivation of Ukraine-originated seeds was made on 10-decare 
field. If the desired productivity is obtained from the testing 
cultivations, the cultivation lands will be expanded.

SARIKAMIŞ’A UKRAYNA BUĞDAYI
Ukrainian wheat to Sarıkamış

İngiltere’nin önde gelen değirmenlerin birisi olan Carr’s Flour 
Mills, Clydesdale Bankası’ndan aldığı 10 milyon Pound’luk (yak-
laşık 16,3 milyon dolar) desteğin ardından Kirkcaldy Fife’deki 
yeni un değirmeninin kurulumunu tamamladı.

Carr’s Flour Mills’in Kirkcaldy’deki 17 milyon Poundluk (yakla-
şık 27,7 milyon dolar) yatırımının bir parçası olan yeni tesis, 25 
yıl aradan sonra Scotland’da kurulan ilk tesis. Tesis, İsviçre mü-
hendislik firması Bühler’le birlikte geliştirildi. Değirmenin, ope-
rasyonun çevresel ayak izini azaltmanın yanı sıra işleme sürecini 
geliştireceği ve tasarruf sağlayacağı belirtiliyor.

Carr’s Finans Direktörü Neil Austin; “Kurulumu tamamlanan, za-
manında çalışmaya başlayan ve beklenen bütçe çerçevesinde 
gerçekleştirilen yeni değirmenimizin kurulumundan memnu-
niyet duyuyoruz. Bu değirmen, hem müşterilerimizin beklenti-
lerini güvenilir bir şekilde karşılamaya devam etmemizi sağla-
yacak hem de bunu daha etkin bir şekilde ve en üst gıda kalite 
standartları ile sunmamızı sağlayacak.” dedi.
Carr’s Flour Mills, 140 milyon Poundluk (yaklaşık 229 milyon 
dolar) mevcut pazar değeri ile Londra Borsası’nda listelenen 
Carr’s Milling Industries firmasının bir alt kuruluşudur.

As one of the UK’s leading millers, Carr’s Flour Mills has 
completed the installation of a new flour mill at its site in 
Fife, Kirkcaldy after receiving £10m (nearly 16,3 million dol-
lars) in funding from Clydesdale Bank.

As part of a £17m investment in Carr’s Flour Mills Kirkcaldy 
base, the new facility is the first to be built in Scotland for 
25 years. It was developed in conjunction with Swiss en-
gineering company Buhler. It is stated that the mill would 
improve processing and provide cost savings, as well as re-
ducing the operation’s environmental footprint.

Carr’s finance director Neil Austin said: “We are delighted 
with the installation of our new mill which is up and run-
ning on time, and within budget as anticipated. It will allow 
us to continue to reliably meet our customers’ expectations 
while doing so in a more efficient manner and delivering to 
the highest food quality standards.”

Carr’s Flour Mills is a subsidiary of Carr’s Milling Industries, 
which is listed on the main London Stock Exchange with a 
current market value of £140m (nearly 229 million dollars).

CARR’S FLOUR MILLS’İN KIRKCALDY 
DEĞİRMENİ üRETİME BAŞLIYOR

Kirkcaldy mill of Carr’s Flour Mills starts production
İngiltere’nin en büyük değirmenlerinden birisi olan Carr’s Flour Mills, Kirkcaldy Fife’deki yeni un 
değirmeninin kurulumunu tamamladı.
As one of the UK’s largest millers, Carr’s Flour Mills has completed the installation of a new flour 
mill at its site in Fife, Kirkcaldy.
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Dünyada ve Türkiye’de yağlı tohumlar, bitkisel yağ ve mamulle-
ri sektörünün son yirmi yıl içerisinde büyük bir ivme kazandığı 
görülmektedir. Sektörde, arz kanadında uluslararası şirketlerin 
yerel pazarlara erişimi ile birlikte rekabet güçlenmektedir. 

Talep açısından bakıldığında ise gelişmekte olan ülkelerin 
artan gıda taleplerinin yanında biodizel talebi de öne çık-
maktadır. Bu durum, yağlı tohum üretiminin gıda ve yakıt 
ihtiyacına yönelik olarak paylaştırılması anlamına gelmekte-
dir. Ancak son yıllarda giderek artan ve az gelişmiş ülkelerde 
büyük sorunlar yaratabilecek olan küresel gıda ihtiyacı göz 
önüne alındığında, yağlı tohum üretiminin yakıt amacıyla 
kullanılmasının tarım sektörünü olumsuz etkileyeceği dile 
getirilmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalar, tüm dünyadaki 
bitkisel yağların biodizele çevrilmesi durumunda, dünyanın 
sadece bir aylık yakıt ihtiyacının karşılanabildiğini göster-
mektedir. 

Dolayısıyla yağlı tohumların gıda dışında kullanılması halen 
ciddi bir tartışma konusudur. Yağlı tohumların gıda amaçlı 
kullanımına bakıldığında, yağ üretimi öne çıkmaktadır. Yağ 
üretiminin yanı sıra bu bitkilerden bazıları un ve diğer gıda 
maddelerine katkı olarak da kullanılabilmektedir. Bu ürünlerin 
işlenmesi sonucunda ortaya çıkan atıklar da yem hammaddesi 
veya katkısı olarak değerlendirilmektedir.

DüNYA YAĞLI TOHUM üRETİMİ
Dünyada yağlı tohumlu bitkiler denildiğinde akla soya fasul-
yesi, yerfıstığı, ayçiçeği, kanola (kolza), mısır, zeytin, susam, 
palmiye tohumu, yağ keteni, aspir, Hindistan cevizi ve hintyağı 
bitkileri gelmektedir. Dünya genelindeki üretim miktarlarına 
bakıldığında en yoğun üretilen yağlı tohumların soya fasulyesi, 
kanola, pamuk tohumu, yer fıstığı, ayçiçeği ve palm çekirdeği 
olduğu görülmektedir. 

Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) 
2012/13 sezonu verilerine göre; dünyada toplam yağlı tohum-
lar üretimi yaklaşık 474 milyon tondur. Soya fasulyesi, 267,8 
milyon tonluk üretim miktarıyla ilk sırada yer almaktadır. Soya, 
dünya yağlı tohum üretiminin yaklaşık yüzde 43’ünü oluştur-
maktadır. Soya fasulyesini 62,9 milyon tonluk üretim miktarıyla 
kanola, 46,1 milyon tonluk üretim miktarıyla pamuk tohumu, 
39,9 milyon tonluk üretim miktarıyla yer fıstığı, 36,3 milyon 
tonluk üretim miktarıyla ayçiçeği ve 14,8 milyon tonluk üretim 
miktarıyla palm çekirdeği takip etmektedir.

It is seen that oilseeds, vegetable oil and products sector in the 
world and Turkey have gained a great speed in the last twenty 
years. Competition in the sector strengthens with the access of 
international companies to the local markets on the supply side. 

From the perspective of demand; besides the countries’ in-
creasing food demands, biodiesel demand becomes promi-
nent. This means the allocation of oilseed production accord-
ing to the needs of the food and fuel. However; when the 
global food need that has been increasing in the recent years 
and may create big problems in the underdeveloped coun-
tries is taken into consideration, it is said that the usage of oil-
seed production as fuel will adversely affect the agricultural 
sector. Besides; the researches show that if the vegetable oil 
in the whole world is turned into biodiesel, only one-month 
fuel need of the world can be met. Thus, the usage of oilseeds 
except for food is a serious discussion topic. 

When the food use of oilseeds is taken into consideration, oil 
production comes to the forefront. Besides oil production, 
some of these plants can be used as additives to the food sub-
stances. Wastes resulting from processing of these products 
are used as feed raw material or additive.

WORLD OILSEEDS PRODUCTION
When it is about oilseeds in the world; soybean, peanut, 
sunflower, canola (rapeseed), corn, olive, sesame, palm 
seed, flaxseed oil, safflower, coconut and castor oil plants 
come to mind. When the worldwide production amounts 
are reviewed; it is seen that most intensely produced oil-
seeds are soy bean, canola (rapeseed), cottonseed, peanut, 
sunflower and palm kernel.

According to the 2012/13 season data of U.S. Department 
of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA FAS); 
total oilseed production in the world is nearly 474 million 
tons. Soy bean ranks first with 267,8 million-ton production 
amount. Soy bean constitutes approximately 43% of world 
oilseed production. Canola with 62,9 million tons, cotton-
seed with 46,1 million tons, peanut with 39,9 million tons, 
sunflower with 36,3 million tons and palm kernel with 14,8 
million tons follow soybean.

When the leading countries in oilseed production in the world 
are considered; USA ranks first with 93,3 million tons of world’s 

Dünya genelindeki üretim miktarlarına bakıldığında en yoğun üretilen yağlı tohumların soya 
fasulyesi, kanola, pamuk tohumu, yer fıstığı, ayçiçeği ve palm çekirdeği olduğu görülmektedir. 
Dünyada ve Türkiye’deki pazar değeri her geçen gün artan bu ürünler; yağ üretimin yanı sıra un, 
yem, biodizel gibi endüstrilerinde de hammadde veya katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
When the worldwide production amounts are reviewed; it is seen that most intensely produced 
oilseeds are soy bean, canola (rapeseed), cottonseed, peanut, sunflower and palm kernel. Gain-
ing market value in Turkey and the world each passing day; besides oil production these prod-
ucts are used as raw material or as an additive in flour, feed, biodiesel industries.
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Dünya yağlı tohum üretiminde öne çıkan ülkelere bakıldığın-
da; ABD’nin 473,9 milyon ton olan toplam dünya üretiminin 
93,3 milyon tonunu gerçekleştirdiği ve bu üretim miktarıyla 
ilk sırada yer aldığı görülmektedir. ABD’yi 84,5 milyon tonluk 
üretim miktarıyla Brezilya, 59,6 milyon tonluk üretim miktarıyla 
Çin, 53,6 milyon tonluk üretim miktarıyla Arjantin ve 36,8 mil-
yon tonluk üretim miktarıyla Hindistan takip etmektedir. Bu 5 
ülkenin toplam üretimden aldığı pay ise yüzde 69 civarındadır.

• Dünya Soya üretimi ve üretici ülkeler
Soya ya da soya fasulyesi, Doğu Asya’ya özgü olan ve çoğun-
lukla yenebilir fasulyesi için yetiştirilen bir tür baklagildir. An-
cak BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), tohumunda ihtiva ettiği 
%18-19 oranındaki yağ nedeniyle soya fasulyesini baklagilden 
ziyade yağlı tohum olarak sınıflandırılmıştır. Soya fasulyesi, içe-
riğindeki yağ miktarı nedeniyle dünya genelinde tercih edilen 
bir ürün haline gelmiştir.

Soya fasulyesinin yaklaşık %85’i soya küspesine ya da bitkisel 
yağa dönüştürülür. Yağı alınmış soya küspesi, hayvan yemleri 
ve birçok hazır yemek çeşidi için önemli ve ucuz bir protein 
kaynağıdır. Soyadan elde edilen bitkisel yağ ise soya fasulyesi 
bitkisinin işlenmesi ile oluşan bir diğer önemli gıda maddesidir. 
Bu yağ birçok endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır.

Soya fasulyesi dönüm başına ekilen diğer birçok üründen çok 
daha fazla protein üretir. Soyadan elde edilen en önemli ürün-
lerden birisi de soya unudur. Soya fasulyesinin 100 meshlik ya 
da daha küçük elekten geçek şekilde öğütülmesi ile elde edilen 
soya unu; soya fasulyesinin kavrulması, kabuğunun çıkartılma-
sı ve un haline gelene kadar öğütülmesi aşamalarından geçer.
Bunların haricinde soya fasulyesi bazı gıdaların benzeri olarak 
da işlenebilmektedir. Bunların arasında soya sütü, margarin, 

total 473,9 production amount. Brazil with 84,5 million tons, 
China with 59,6 million tons, Argentina with 53,6 million tons 
and India with 36,8 million tons follow USA. The share of these 
5 countries from the total production is around 69%.

• World Soybean Production and Producer Countries
The soybean (US) or soya bean (UK) (Glycine max) is a spe-
cies of legume native to East Asia, widely grown for its edible 

bean. The plant is classed as an oilseed rather than a pulse by 
the UN Food and Agricultural Organization (FAO) as the seed 
contains 18-19% oil. Soybean has become a preferred product 
throughout the world because of its oil content.

Approximately 85% of the world’s soybean crop is processed 
into soybean meal and vegetable oil. Soybean meal ,which 
is the material remaining after solvent extraction of oil from 
soybean, is an important and cheap protein source for animal 
feed and  many varieties of ready meals. The vegetable oil ob-
tained from soy is another important food substance formed 
by the processing ıf soybean. This oil is used in many industrial 
applications.

Soybean produces much more protein per acre compared to 
many other crops. One of the most important products ob-
tained from soybean is soy flour. Soy flour, which refers to soy-
beans ground finely enough to pass through a 100-mesh or 
smaller screen, is made by roasting the soybean, removing the 
coat, and grinding into flour.

Besides these; soybean can be processed to produce a texture 
and appearance similar to many other foods. Soy milk, marga-
rine, soy cream, soy yogurt, soy cheese and meat are among 
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soya kreması, soya yoğurdu, soya peyniri ve et bulunmaktadır. 
Ayrıca yağ, sabun, kozmetik ürünleri, plastik, pastel boya gibi 
endüstriyel ürünlerin yapımında da kullanılmaktadır.

Soya, dünyada en yoğun yetiştirilen yağlı tohum çeşididir. 
USDA verilerine göre; 2009/10 sezonunda 260,4 milyon ton 
olan dünya soya fasulyesi üretimi, 2011/12 sezonunda 239,1 
milyon ton gerilemiş, 2012/13 sezonunda ise yeniden artış ge-
çerek 267,8 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. USDA’nın 2013/14 
sezonuna ilişkin soya üretim tahmini ise 15,7 milyon tonluk re-
kor bir atışa (283,5 milyon ton) işaret ediyor.

2012/13 sezonu verilerine göre başlıca soya üreticileri arasın-
da Amerika Birleşik Devletleri (%30), Brezilya (% 30), Arjantin 
(% 18), Çin (% 4) ve Hindistan (% 4) gelmektedir. Yaklaşık 30 
milyon hektarda soya ekimi yapan ABD’nin 2012/13 sezonun-
da gerçekleştirdiği üretim miktarı 82,5 milyon ton civarında. 
ABD’nin 2013/14 sezonunda da 88,6 milyon tonluk bir üretim 
gerçekleştireceği tahmin ediliyor. 2012/13 sezonunda ABD’yi 
27,7 milyon hektar ekim alanı ve 82 milyon tonluk üretimle 
Brezilya takip ediyor. Brezilya’nın 2013/14 sezonunda 88 mil-
yon tonluk soya fasulyesi üretimi gerçekleştireceği öngörülü-
yor. Soya üretiminde üçüncü sırada yer alan Arjantin, 2012/13 
sezonunda 19,4 milyon hektar ekim alanına ve 49,3 milyon ton 
üretim miktarına sahip. Aynı dönemde Çin 6,7 milyon hektar 
ekim alanına ve 12,8 milyon tonluk üretim miktarına; Hindis-
tan ise 10,8 milyon hektar ekim alanına, 11,5 milyon ton üretim 
miktarına sahip görünüyor. 2013/14 sezonunda Çin’in 12,2 mil-
yon ton; Hindistan’ın ise 11,8 milyon ton soya fasulyesi üretimi 
gerçekleştireceği öngörülüyor.

• Dünya Kanola (Kolza) üretimi ve üretici ülkeler
Kanola, kolzanın ıslahı sonucu elde edilmiş, erüsik asit ve glu-
kosinolat ihtiva etmeyen bir bitki türüdür. Erüsik asit ve glu-
kosinolatın insan ve hayvan sağlığı açısından zararlı olması, 
bu bitkinin ekiminin 1979 yılında Türkiye’de yasaklanmasına 
neden olmuştur. Ancak yapılan ıslah çalışmaları neticesinde 
eskiden kolza olarak isimlendirilen çeşitlerdeki yüzde 45-50 
oranındaki erüsik asit içeriğinin yüzde 0 düzeyine düşürülme-
si, kolzanın bitkisel yağ ihtiyacı için yeniden üretime alınma-
sını sağlamıştır. 

Kanolanın ilk önce Kanada’da geliştirilmesinden dolayı, ona 
İngilizce “Canadian Oil Low Acid” (düşük asitli Kanada yağı) 
sözcüklerinden türeme, “kanola” adı verilmiştir. Kanola, kışlık 
ve yazlık olmak üzere iki fizyolojik döneme sahip bir yağ bit-
kisidir. Kanola, tanesinde bulunan %38-50 yağ ve %16-24 pro-
tein içeriği ile önemli bir yağ bitkisidir. Gıda sanayiinde, nötr 
özelliği nedeniyle kızartma veya konserve yağı olarak kulla-
nılmaktadır. Ayrıca biodizel üretiminde ve yem hammaddesi 
olarak da kullanılmaktadır. 

Kanola, bitkisel yağ kaynağı olarak üretilen yağlı tohumlu bit-
kiler arasında, üretim miktarı açısından ikinci sırada yer almak-
tadır. Dünyada yıllık üretimi 60 milyon ton civarındadır. USDA 
verilerine göre; 2009/10 sezonunda 61 milyon ton olan dünya 

them. Also it is used for the production of industrial products 
such as oils, soap, cosmetics, plastics, crayons.

Soy is the mostly grown oilseed in the world. According to 
USDA data; world soybean production, which was 260,4 mil-
lion tons in 2009/10 season, decreased to 239,1 million tons 
in 2011/12 season and reached 267,8 million tons level by in-
creasing again in 2012/13 season. The estimation of USDA for 
2013/14 season points 283,5 million tons with 15,7 million-
ton record increase.

According to 2012/13 season data; USA (30%), Brazil (30%), 
Argentina (18%), China (4%) and India (4%) are major soy pro-
ducers. The production amount in 2012/13 season realized 
by USA that makes soy cultivation in approximately 30 mil-
lion hectares is around 82,5 million tons. USA is estimated to 
realize 88,6 million-ton production in 2013/14 season. Brazil 
follows USA with 27,7 million-hectare cultivation area and 82 
million-ton production in 2012/13 season. 

Brazil is foreseen to realize 88 million-ton soybean production 
in 2013/14 season. Ranking third in soy production, Argentina 
had 19,4 million-hectare cultivation area and 49,3 million-ton 
production in 2012/13 season. It is seen that China had 6,7 
million-hectare cultivation area and 12,8 million-ton produc-
tion, India had 10,8 million-hectare cultivation area and 11,5 
million-ton production in the same period. China is foreseen 
to realize 12,2 million-ton and India to realize 11,8 million-ton 
soybean production in 2013/14 season.
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kanola üretimi, 2012/13 sezonunda 62,9 milyon tona ulaşmış-
tır. USDA dünya kanola üretiminin 2013/14 sezonunda 67,9 
milyon tona ulaşacağını tahmin etmektedir.

2012/13 sezonu verileri bazında Çin, 7,3 milyon hektar ekim 
alanı ve 14 milyon tonluk üretim miktarıyla dünya kanola üre-
timinde ilk sırada yer alıyor. Çin’in 2013/14 sezonunda 14,2 mil-
yon ton kanola üretimi gerçekleştireceği tahmin ediliyor. Çin’i 
8,8 milyon hektarlık ekim alanı ve 13,8 milyon tonluk üretim 
miktarıyla Kanada takip ediyor. Kanada’nın 2013/14 sezonunda 
gerçekleştireceği tahmin edilen üretim miktarı ise 16,1 milyon 
ton. Bu ülkeleri sırasıyla; 6,7 milyon hektar ekim alanı ve 6,8 
milyon ton üretim miktarıyla Hindistan, 1,6 milyon hektar ekim 
alanı ve 5,4 milyon tonluk üretim miktarıyla Fransa, 1,3 milyon 
hektar ekim alanı ve 4,8 milyon tonluk üretim miktarıyla Al-
manya takip ediyor. 2013/14 sezonunda Hindistan’ın 7 milyon 
ton, Fransa’nın 4,7 milyon ton, Almanya’nın ise 5,8 milyon ton 
kanola üretimi gerçekleştireceği öngörülüyor.

• Dünya Pamuk Tohumu üretimi ve üretici ülkeler
Bir lif bitkisi olan pamuk, lif ile yüzde 40 oranındaki tohumdan 
oluşur. Pamuk bir lif bitkisi olmasının yanı sıra tohumunda ih-
tiva ettiği yüzde 40 yağ oranı nedeniyle iyi bir yağ bitkisi ola-
rak değerlendirilir. Olgunlaşmış tohumları kahverengi ve oval 
görünümdedir. Ağırlıkları da gramın onda biri kadardır. Ağırlık 
dağılımı incelendiğinde; yüzde 60’nın çenek, yüzde 32’sinin 
kabuk ve yüzde 8’nin de embriyonik kök ve filizden oluştuğu 
görülmektedir. İçeriğinde ise yüzde 20 protein, yüzde 20 yağ 
ve yüzde 3.5 nişasta barındırmaktadır. 

• World Canola (Rapeseed) Production and 
Producer Countries
Canola is a plant that is obtained by improving rapeseed and 
does not contain erucic acid and glucosinolate. The point that 
erucic acid and glucosinolate are harmful to human and ani-
mal health caused the prohibition of cultivating this plant in 
Turkey in 1979. However; lowering down of the erucic acid 
content with 45-50% in the varieties called as rapeseed in the 
past to 0% as a result of the improvement studies made the 
rapeseed to be re-produced for vegetable oil needs. 

As the canola was developed firstly in Canada, it was called 
as “canola” which was derived from “Canadian Oil Low Acid”. 
Canola is an oil plant with two physiological periods as winter 
and summer terms. Canola is an important oil plant with 38-
50% oil and 16-24% protein content. Due to its neutral feature, 
it is used as frying or  canned good oil in the food industry. 
Besides, it is used in biodiesel production and also as feed raw 
material.

Canola ranks second among the oilseed plants used as vegeta-
ble oil source in terms of production amount. Annual produc-
tion amount in the world is about 60 million tons. According 
to USDA data; world canola production, which was 61 million 
tons in 2009/10 season, reached 62,9 million tons in 2012/13 
season. USDA estimates world canola production in 2013/14 
season as 67,9 million tons.

On the basis of 2012/13 season data; China ranks first in 
world canola production with 7,3 million-hectare cultiva-
tion area and 14 million-ton production amount. China is 
estimated to realize 14,2 million-ton production in 2013/14 
season. Canada follows China with 8,8 million-hectare culti-
vation area and 13,8 million-ton production. 

The production amount to be realized by Canada in 
2013/14 season is foreseen as 16,1 million tons. India with 
6,7 million-hectare cultivation area and 6,8 million-ton pro-
duction, France with 1,6 million-hectare cultivation area 
and 5,4 million-ton production, Germany with 1,3 million-
hectare cultivation area and 4,8 million-ton production fol-
low these countries. It is foreseen that India will realize 7 
million tons, France 4,7 million tons and Germany 5,8 mil-
lion tons of canola in 2013/14 season.

• World Cottonseed Production and Producer Countries
As a fiber plant, cotton consists of fiber and seed with a ratio of 
40%. Besides it is a fiber plant, cotton is defined as a good oil 
plant as it has 40% oil in content. The mature seeds are brown 
ovoid weighing about a tenth of a gram. By weight, they are 
60% cotyledon, 32% coat and 8% embryonic root and shoot. 
These are 20% protein, 20% oil and 3.5% starch. Fibers grow 
from the seed coat to form a boll of cotton lint. The boll is a 
protective fruit and when the plant is grown commercially, it 
is stripped from the seed by ginning and the lint is then pro-
cessed into cotton fiber. For every hundred weight of fiber, 
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Lifler, pamuk kozası oluşturabilmek için tohumun kabuğundan 
büyürler. Koza koruyucu bir meyve özelliği taşır ve ürün satıla-
bilecek olgunluğa geldiğinde çırçırlama yöntemi ile kabuktan 
ayrılır. Kozanın içindeki tiftik de pamuk lifine dönüştürülmek-
tedir. Her bir 100 kiloluk lif için, yaklaşık 160 kilo tohum üre-
tilmektedir. Tohumlar, ürün değerinin yaklaşık yüzde 15’dir ve 
yağ ile hayvan yemi yapımı için preslenirler. Ürünlerin yaklaşık 
yüzde 5’i bir sonraki mahsulün ekimi için kullanılmaktadır.

Pamuk tohumunun kullanım alanı oldukça geniştir. Bu alan-
lardan bir tanesi hayvancılık için yem ürünleri üretimidir. Yem 
üretiminde kullanılacak olan pamuk tohumu, tiftik pamuktan 
ayırıldıktan sonra değirmende ezilir. Daha sonra da bu tohumlar, 
yumuşak ve yüksek protein içeriğine sahip özünü bıraksın diye 
soyulur ve perdahlanır. Pamuk tohumlarının soyulmuş kabuk-
ları diğer tahıllarla karıştırılır ve böylece hayvancılık için uygun 
yem oluşturulur. Hayvan yeminin yanı sıra pamuk tohumları 
insan beslenmesi için de iyi bir protein kaynağıdır. Tek başına 
veya diğer bitki ve hayvansal protein kaynaklarıyla karıştırılarak 
kullanılabilir. Ayrıca pamuk tohumu çekirdeklerinden çıkarılan 
yağ, yemeklerde ve salatalarda kullanılmaktadır. Katı yağ ve 
margarin üretiminde de pamuk tohumu yağı oldukça önemli 
bir unsurdur. Bu tohumlar, içeriğindeki yüzde 41 protein oranı ve 
omega-9 yağ asitleri gibi doğal besleyiciler sayesinde, organik 
gübre olarak da kullanılabilmektedir. Pamuk tohumlarının son 
bir kullanım alanı ise kozmetik ürünleridir. Pamuk tohumu, dün-
yada soya ve kanoladan sonra en yoğun yetiştirilen üçüncü yağlı 
tohum bitkisidir. USDA verilerine göre; 2009/10 sezonunda 39,5 
milyon ton olan dünya pamuk tohumu üretimi, 2011/12 sezo-
nunda 47,4 milyon tona ulaşmıştır. 2012/13 sezonunda ise 46,1 
milyon ton seviyesine gerilemiştir. USDA’nın 2013/14 sezonuna 
ilişkin pamuk tohumu üretim tahmini ise yaklaşık 2 milyon ton-
luk düşüşe (44,4 milyon ton) işaret etmektedir.

2012/13 sezonu verilerine göre başlıca pamuk tohumu üre-
ticileri arasında Çin (% 29), Hindistan (% 26), Amerika Birleşik 
Devletleri (% 11), Pakistan (% 8) ve Brezilya (% 4) gelmektedir.
Yaklaşık 5,3 milyon hektarda pamuk tohumu ekimi yapan 
Çin’in 2012/13 sezonunda gerçekleştirdiği üretim miktarı 13,7 
milyon ton civarında. Çin’in 2013/14 sezonunda da 12,9 milyon 
tonluk bir üretim gerçekleştireceği tahmin ediliyor. 2012/13 
sezonunda Çin’i 12 milyon hektar ekim alanı ve 12,1 milyon 
tonluk üretimle Hindistan takip ediyor. Hindistan’ın 2013/14 
sezonunda 12,3 milyon tonluk Pamuk tohumu üretimi gerçek-
leştireceği öngörülüyor. Pamuk tohumu üretiminde üçüncü sı-
rada yer alan ABD, 2012/13 sezonunda 3,7 milyon hektar ekim 
alanına ve 5,1 milyon ton üretim miktarına sahip. Aynı dönem-
de Pakistan 3 milyon hektar ekim alanına ve 4 milyon tonluk 
üretim miktarına; Brezilya ise 0,9 milyon hektar ekim alanına, 
2 milyon ton üretim miktarına sahip görünüyor. 2013/14 sezo-
nunda Pakistan’ın 4,1 milyon ton; Brezilya’nın ise 2,5 milyon ton 
pamuk tohumu üretimi gerçekleştireceği öngörülüyor.

• Dünya Yer Fıstığı üretimi ve üretici ülkeler
Dünya bitkisel yağ üretiminde kullanılan yaklaşık 8 yağ bitki-
sinden ilk üçü arasında yer alan yerfıstığı, baklagiller familya-

about one hundred and sixty weights of seeds are produced. 
The seeds are about 15% of the value of the crop and are 
pressed to make oil and used as animal feed. About 5% of the 
seeds are used to sow the next crop.

Cotton’s field of usage is quite wide. One of these fields 
is production of feed products for animals. Cotton seed 
is crushed in the mill after removing lint from the cotton 
plant. The seed is further crushed to remove any remain-
ing linters or strands of minute cotton fibers. The seeds are 
further hulled and polished to release the soft and high-
protein meat. These hulls of the cottonseed are then mixed 
with other types of grains in order to make it suitable for 
the livestock feed. 

The seed oil extracted from the kernels can be used as 
cooking oil, salad dressings. It is also highly beneficial for 
the production of shortening and margarine. The cotton-
seed meal after being dried up can be used as a dry organic 
fertilizer as it contains 41 percent protein and comprises 
other natural nutrients such as omega-9 fatty acids. The fi-
nal field of cottonseeds is cosmetic products.

Cottonseed is the third mostly produced oilseed plant in the 
world after soy and canola. According to USDA data; world cot-
tonseed production, which was 39,5 million tons in 2009/10 
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sından olan tek yıllık ve yazlık bir bitkidir. Bileşiminde yüzde 45-
55 yağ, yüzde 20-25 protein, yüzde 16-18 karbonhidrat, yüzde 
25 mineral madde bulunur.

Dünyada ve Türkiye’de yetişen yerfıstıkları Virginia, 
Spanish ve Valencia olmak üzere başlıca üç grupta top-
lanmakta, Türkiye’de Virginia menşeli yarı yatık formlu 
yerfıstıkları ağırlık kazanmaktadır.  Zengin bir B vitamini 
kaynağı olan yerfıstığının bileşiminde ortalama yüzde 25 pro-
tein, yüzde 46 yağ, yüzde 16 karbonhidrat ve yüzde 5 mineral 
madde bulunmakta ve meyveleri fosforca zengin amino asitler 
içermektedir. 100 gram yerfıstığı içi, 600 kcal enerjiye sahiptir. 
İç tanesinde çeşitlere göre değişmekle birlikte yüzde 40-60 
oranında yağ bulunmaktadır. 

Yerfıstığı, insan gıdası olmanın yanı sıra sanayinin çeşitli alanla-
rında büyük miktarlarda kullanılmaktadır. Yerfıstığı yağı yemek-
lik olarak katı ve sıvı halde kullanıldığı gibi balık konserveciliğin-
de, bisküvi, pasta, şekerleme ve sabun yapımında da kullanılır. 
Yerfıstığından yağ çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspe, çok 
değerli bir yem maddesidir. Ayrıca yerfıstığı bir baklagil bitkisi 
olduğu için bitki kısımları da çok değerli bir hayvan yemidir. Yer-
fıstığının ana ve yan ürünlerinin çok değişik kullanım alanı olma-
sına rağmen büyük kısmı çerez olarak tüketilmektedir. 

Yerfıstığı, diğer baklagillerde olduğu gibi havanın serbest azo-

season, reached to 47,4 million tons in 2011/12 season. It de-
creased to 46,1 million tons level in 2012/13 season. The estima-
tion of USDA for 2013/14 season cottonseed production points 
an approximately 2 million-ton decrease (44,4 million tons).

According to 2012/13 season data; China (29%), India (26%), 
USA (11%), Pakistan (8%) and Brazil (4%) are major cottonseed 
producers.

 The production amount in 2012/13 season realized by China 
that makes cottonseed cultivation in approximately 5,3 mil-
lion hectares is around 13,7 million tons. China is estimated 
to realize 12,9 million-ton production in 2013/14 season. India 
follows China with 12 million-hectare cultivation area and 12,1 
million-ton production in 2012/13 season. 

India is foreseen to realize 12,3 million-ton cottonseed pro-
duction in 2013/14 season. Ranking third in cottonseed pro-
duction, USA had 3,7 million-hectare cultivation area and 5,1 
million-ton production in 2012/13 season. It is seen that Paki-
stan had 3 million-hectare cultivation area and 4 million-ton 
production, Brazil had 0,9 million-hectare cultivation area and 
2 million-ton productions in the same period. Pakistan is fore-
seen to realize 4,1 million-ton and Brazil to realize 2,5 million-
ton cottonseed production in 2013/14 season. 

• World Peanut Production and Producer Countries
Being among the top three plants of 8 oil plants used in 
world vegetable oil production, peanut is an annual leg-
ume and a summer time plant. Its content includes 45-55% 
oil, 20-25% protein, 16-18% carbohydrate, 25% mineral. The 
peanut grown in the world and Turkey can be gathered un-
der three groups as Virginia, Spanish and Valencia. Mainly 
Virginia-originated peanuts with semi-recumbent shape are 
cultivated in Turkey.

As a rich Vitamin B source, peanut includes averagely 25% pro-
tein, 46% oil, 16% carbohydrate and 5% mineral in its content. 
Its fruits have amino acids that are rich in phosphorus. Per 100 
gr peanut meat has 600 kcal energy. Depending on the varie-
ties, the peanut meat kernel has 40-60% oil in its content.

Besides being a human food, peanut is used in various fields 
of the industry with huge amounts. Not only peanut oil is 
used in solid and liquid forms in cooking, but also it is used in 
canned fish, biscuits, cakes, confectionery and soap produc-
tion. The oil cake after the oil is extracted from the peanut is a 
valuable feed. Besides; as peanut is a legume, the parts of its 
plant are a very valuable animal feed. Although the main and 
by-products of peanut have wide variety of uses, most of it is 
consumed as nuts.

Just like other legumes, peanut fixates the atmospheric nitro-
gen to the soil and leaves a soil rich in nitrogen and organic 
substances for the next plant to be cultivated. As it is an an-
chor plant, peanut leaves a soil that is loosened and weeded 
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tunu toprağa bağlar ve kendisinden sonra ekilecek bitkiye 
azot ve organik maddece zengin bir toprak bırakır. Yerfıstığı bir 
çapa bitkisi olması nedeni ile kendisinden sonra gelen bitkiye 
kabartılmış ve yabancı otlardan temizlenmiş bir toprak bırakır. 
Bu nedenle de iyi bir ekim nöbeti bitkisidir. Buğday hasadından 
sonra ikinci ürün olarak başarıyla yetiştirildiği için üreticiye ek 
bir gelir sağlamaktadır.

Yer fıstığı, bitkisel yağ kaynağı olarak üretilen yağlı tohumlu 
bitkiler arasında, üretim miktarı açısından dördüncü sırada yer 
almaktadır. Dünyada yıllık üretimi 35-40 milyon ton arasında-
dır. USDA verilerine göre; 2009/10 sezonunda 35,9 milyon ton 
olan dünya yer fıstığı üretimi, 2012/13 sezonunda 39,9 milyon 
tona ulaşmıştır. USDA dünya yer fıstığı üretiminin 2013/14 se-
zonunda 39,3 milyon tona ulaşacağını tahmin etmektedir.

2012/13 sezonu verileri bazında Çin, 4,7 milyon hektar ekim 
alanı ve 16,7 milyon tonluk üretim miktarıyla dünya yer fıstı-
ğı üretiminde ilk sırada yer alıyor. Çin’in 2013/14 sezonunda 
16,6 milyon ton yer fıstığı üretimi gerçekleştireceği tahmin 
ediliyor. Çin’i 5 milyon hektarlık ekim alanı ve 5 milyon tonluk 
üretim miktarıyla Hindistan takip ediyor. Hindistan’ın 2013/14 
sezonunda gerçekleştireceği tahmin edilen üretim miktarı ise 
5,5 milyon ton. Bu ülkeleri sırasıyla; 0,6 milyon hektar ekim 
alanı ve 3 milyon ton üretim miktarıyla ABD ve 2,5 milyon 
hektar ekim alanı, 3 milyon tonluk üretim miktarıyla Nijer-
ya takip ediyor. 2013/14 sezonunda ABD’nin 1,7 milyon ton, 
Nijerya’nın yine 3 milyon ton yer fıstığı üretimi gerçekleştire-
ceği öngörülüyor.

• Dünya Ayçiçeği üretimi ve üretici ülkeler
Ayçiçeği, ihtiva ettiği yüzde 65-70’lik yağ oranı nedeniyle gü-
nümüzün en önemli yağ bitkilerinden biridir. Ayçiçeği yağı, 
yemeklik kalitesi yönünden tercih edilen bitkisel yağlar arasın-
da ilk sırayı almaktadır. Dolayısıyla dünyadaki birçok ülkede, 
ekonomik düzeyde tarımı yapılmaktadır.  Ayçiçeği, yetişeceği 
toprak tipi yönünden çok seçici olmamasına rağmen organik 
maddece zengin, derin ve su tutma kapasitesi iyi topraklarda 
yüksek verim potansiyeline sahiptir. Kumsal topraklardan ağır 
yapıdaki killi topraklara kadar her türlü iyi drenaj sağlanmış 
toprakta tarımı yapılabilmektedir. Ayçiçeği tohumlarının bin 
tanesinin ağırlığı 70 ile 200 gram arasındadır. Yağlı çeşitlerin 
tohumları daha küçük, çerezlik çeşitlerin ise daha büyüktür. Ta-
nesi küçük olan tohumlarda yağ oranı daha fazla, tanesi büyük 
olanlarda ise daha düşüktür.  Ayçiçeği tohumlarında, yüzde 35 
oranında kabuk ve yüzde 65 oranında da iç bulunmaktadır. Ka-
buklu tohumların yağ oranı yüzde 45-55; içteki yağ oranı ise 
yüzde 65-70 dolayındadır. Ayçiçeğinden elde edilen yağ, ye-
meklerde, salata, kızartma ve balık konservelerinde; sanayide 
ise boya ve sabun yapımında kullanılır. Ayçiçeği küspesinde 
önemli oranda (yüzde 20) protein ve bir miktar yağ (yüzde 1-7) 
bulunduğu için çok besleyici bir hayvan yemidir. 

Öğütülmüş ayçiçeği tablaları küçükbaş ve kümes hayvanları için 
yem olarak kullanılmaktadır. Ayçiçeği tohumunun kabuğu; ma-
yaların hazırlanmasında, alkol ve furfurol elde edilmesinde ham-

for the next plant to be cultivated. Thus it is a good crop al-
ternation plant. It provides a good additional income for the 
producer as it is grown successfully as the second crop after 
wheat harvest.

Peanut ranks fourth among the oilseed plants used as vegeta-
ble oil source in terms of production amount. Annual produc-
tion amount in the world is about 35-40 million tons. Accord-
ing to USDA data; world peanut production, which was 35,9 
million tons in 2009/10 season, reached 39,9 million tons in 
2012/13 season. USDA estimates world peanut production in 
2013/14 season as 39,3 million tons.

On the basis of 2012/13 season data; China ranks first in world 
peanut production with 4,7 million-hectare cultivation area 
and 16,7 million-ton production amount. China is estimated 
to realize 16,6 million-ton production in 2013/14 season. In-
dia follows China with 5 million-hectare cultivation area and 5 
million-ton production. 

The production amount to be realized by India in 2013/14 sea-
son is foreseen as 5,5 million tons. USA with 0,6 million-hec-
tare cultivation area and 3 million-ton productions and Nige-
ria with 2,5 million-hectare cultivation area and 3 million-ton 
production follow these countries respectively. It is foreseen 
that USA will realize 1,7 million tons, Nigeria  again 3 million 
tons of peanut in 2013/14 season.

• World Sunflower Production and Producer Countries
Due to its 65-70% oil content, sunflower is one of the most 
important oil plants of today. Sunflower oil ranks first among 
the vegetable oils preferred for its quality in cooking. Thus, it 
is cultivated in many countries throughout the world on an 
economic level.

Although sunflower is not very selective in terms of the soil it 
is grown, it has high yield potential in the soil that is rich in or-
ganic substances, deep and with good water retaining capac-
ity. It can be cultivated on any kind of soil from sandy soils to 
clay soils with heavy structure that have good drainage.

The weight of one thousand sunflower seeds is 70 to 200 
grams. The oily varieties have smaller seeds and the nut varie-
ties have bigger seeds. The oil rate of the small seeds is more 
than the ones with bigger seeds.

The ratio of hull in sunflower seeds is 35% and the ratio of ker-
nel is 65%. The oil ratio of the husked ones is 45-55% and the 
kernel oil ratio is 65-70%. The oil obtained from sunflower is 
used in meals, salads, frying and canned fish; it is used for dye 
and soap production in the industry. It is a very nutritional ani-
mal feed as sunflower meal has a significant rate (20 percent) 
of protein and a little oil (1-7%).

Milled floral receptacle of sunflower is used as feed for poultry, 
sheep and goats. The husk of the sunflower seed is used as 
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madde olarak kullanılır. Ayçiçeği tohumları Türkiye’de yaygın bir 
şekilde çerez olarak da tüketilmektedir.  USDA verilerine göre; 
2009/10 sezonunda 32,14 milyon ton olan dünya ayçiçeği üreti-
mi, 2011/12 sezonunda 40,6 milyon ton ulaşmış, 2012/13 sezo-
nunda ise düşüşe geçerek 36,9 milyon ton seviyesine gerilemiştir. 
USDA’nın 2013/14 sezonuna ilişkin ayçiçeği üretim tahmini ise 6,3 
milyon tonluk önemli bir atışa (42,7 milyon ton) işaret ediyor.

2012/13 sezonu verilerine göre başlıca ayçiçeği üreticileri ara-
sında Ukrayna, Rusya, Arjantin ve Çin gelmektedir. Yaklaşık 6 
milyon hektarda ayçiçeği ekimi yapan Ukrayna’nın 2012/13 se-
zonunda gerçekleştirdiği üretim miktarı 9 milyon ton civarın-
dadır. Ukrayna’nın 2013/14 sezonunda da 11,5 milyon tonluk 
bir üretim gerçekleştireceği tahmin ediliyor. 2012/13 sezonun-
da Ukrayna’yı 6,1 milyon hektar ekim alanı ve 7,9 milyon tonluk 
üretimle Rusya takip ediyor. Rusya’nın 2013/14 sezonunda 10 
milyon tonluk ayçiçeği üretimi gerçekleştireceği öngörülüyor. 
Ayçiçeği üretiminde üçüncü sırada yer alan Arjantin, 2012/13 
sezonunda 1,6 milyon hektar ekim alanına ve 3,1 milyon ton 
üretim miktarına sahip. Aynı dönemde Çin 0,9 milyon hektar 
ekim alanına ve 2,4 milyon tonluk üretim miktarına sahip gö-
rünüyor. 2013/14 sezonunda Arjantin’in 3 milyon ton; Çin’in ise 
2,4 milyon ton ayçiçeği üretimi gerçekleştireceği öngörülüyor.

DüNYA YAĞLI TOHUM TİCARETİ
Dünya ticaretine konu olan yağlı tohum miktarı, 110 ile 120 
milyon ton arasındadır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım 
Servisi’nin (USDA FAS) 2012/13 sezonu verilerine göre; dünya 
yağlı tohumlar ticareti yaklaşık 117 milyon ton civarındadır. 97,7 
milyon tonluk ithalat ve ihracat miktarıyla dünya yağlı tohum-
lar ticaretinde ilk sırada yer alan soya fasulyesi, tek başına dünya 
yağlı tohum ticaretinin yaklaşık yüzde 84’ünü oluşturmaktadır. 

Brezilya (% 42), ABD (% 36), Arjantin (% 8), Paraguay (% 5,5) ve 
Kanada (% 3,5) dünyanın belli başlı soya ihracatçılarıdır. Bu 5 ülke 
toplam soya ihracatının yaklaşık yüzde 95’ini gerçekleştirmekte-
dir. En büyük soya ithalatçısı ise Çin’dir. Çin, gerçekleştirdiği yak-
laşık 60 milyon tonluk ithalatla dünya soya ithalatının yaklaşık 
yüzde 63’ünü gerçekleştiriyor. Çin’den sonra en büyük soya itha-
latını 12,4 milyonla Avrupa Birliği ülkeleri gerçekleştiriyor. Ülke 
bazında ikinci en büyük ithalatçı 3,3 milyon tonla Meksika. 

Dünya yağlı tohumlar ticaretinde soya fasulyesini 12,4 milyon 

raw material in the preparation of the yeast and the process of 
obtaining alcohol and furfural. Sunflower seeds are also used 
as nuts widely in Turkey.

According to USDA data; world sunflower production, which 
was 32,14 million tons in 2009/10 season, reached to 40,6 mil-
lion tons in 2011/12 season and decreased to 36,9 million tons 
level in 2012/13 season. The estimation of USDA for 2013/14 
season sunflower production points an important increase 
with 6,3 million-ton (42,7 million tons) rate.

According to 2012/13 season data; Ukraine, Russia, Argentina 
and China are major sunflower producers. The production 
amount in 2012/13 season realized by Ukraine that makes 
sunflower cultivation in approximately 6 million hectares is 
around 9 million tons. Ukraine is estimated to realize 11,5 mil-
lion-ton production in 2013/14 season. Russia follows Ukraine 
with 6,1 million-hectare cultivation area and 7,9 million-ton 
production in 2012/13 season. Russia is foreseen to realize 10 
million-ton sunflower production in 2013/14 season. Ranking 
third in sunflower production, Argentina had 1,6 million-hec-
tare cultivation area and 3,1 million-ton production in 2012/13 
season. It is seen that China had 0,9 million-hectare cultivation 
area and 2,4 million-ton production in the same period. Ar-
gentina is foreseen to realize 3 million-ton and China to realize 
2,4 million-ton sunflower production in 2013/14 season.

WORLD OILSEED TRADE
The amount of oilseed subjected to world trade is 110 to 129 
million tons. According to the 2012/13 season data of U.S. De-
partment of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA 
FAS); world oilseed trade is nearly 117 million tons. Ranking 
first with 97,7 million-ton import and export amounts, soy 
bean constitutes approximately 84% of world oilseed trade by 
itself. Brazil (42%), USA (36%), Argentina (8%), Paraguay (5,5%) 
and Canada (3,5%) are major soy exporters in the world. These 
5 countries realize nearly 95% of total soy export. China is the 
largest soy importer. China realizes almost 63% of world soy 
import with approximately 60 million-ton import. European 
Union countries realize the largest soy import after China with 
12,4 million tons. The second largest soy importer is Mexico 
with 3,3 million tons on country basis. Canola follows soy bean 
in world oilseed trade with 12,4 million tons. Canada realizes 
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tonla kanola takip ediyor. Kanada, 2,5 milyon tonluk ihracatla 
dünya kanola ihracatının yüzde 64’ünü gerçekleştiriyor. Soya-
da olduğu gibi kanolada da en büyük ithalatçı Çin. 

Dünya yağlı tohum ihracatında kanolayı 4,9 milyon tonla yer 
fıstığı, 1,2 milyon tonla ayçiçeği, 1 milyon tonla pamuk tohumu 
ve 0,1 milyon tonla kopra takip etmektedir.
Tüm yağlı tohumlar bazında dünya ithalatında öne çıkan ül-
kelere bakıldığında; Çin’in 113 milyon ton olan toplam yağlı 
tohum ithalatının 63,5 milyon tonunu gerçekleştirdiği ve bu 
ithalat miktarıyla ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Çin’i 16,8 
milyon tonluk ithalat miktarıyla Avrupa Birliği, 5,5 milyon ton-
luk ithalat miktarıyla Japonya, 5,1 milyon tonluk ithalat mikta-
rıyla Meksika, 2,4 milyon tonluk ithalat miktarıyla Tayvan,  2,2 
milyon tonluk ithalat miktarıyla Endonezya ve 2 milyon tonluk 
ithalat miktarıyla Türkiye takip etmektedir. 

Tüm yağlı tohumlar bazında, ihracatta ön plana çıkan ilk ülke 
ise Brezilya. 2012/13 verilerine göre Brezilya, 41,9 milyon ton-
luk yağlı tohum ihracatıyla, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 
36’sını tek başına gerçekleştiriyor. Yağlı tohum ihracatında 
Brezilya’yı 36,9 milyon tonla ABD, 10,6 milyon tonla Kanada, 
8,6 milyon tonla Arjantin, 5,5 milyon tonla Paraguay, 4 milyon 
tonla Avustralya ve 2,7 milyon tonla Ukrayna takip etmektedir.

64% of world canola export with 2,5 million-ton export. Just 
like in soy, China is the largest importer of canola.

Peanut with 4,9 million tons, sunflower with 1,2 million tons, 
cottonseed with 1 million tons and copra with 0,1 million tons 
follow canola.

When the leading countries in world import of all oilseeds 
are taken into account; it is seen that China realizes 63,5 mil-
lion tons of total 113 million-ton oilseed import and ranks 
first with this import amount. European Union with 16,8 
million-ton import amount, Japan with 5,5 million-ton im-
port amount, Mexico with 5,1 million-ton import amount, 
Taiwan with 2,4 million-ton import amount, Indonesia with 
2,2 million-ton import amount and Turkey with 2 million-ton 
import amount follow China.

The first country that becomes prominent in export on all oil-
seeds basis is Brazil. According to 2012/13 data; Brazil realizes 
approximately 36% of total export amount with 41,9 million-
ton oilseed export. USA with 36,9 million tons, Canada with 
10,6 million tons, Argentina with million tons, Paraguay with 
5,5 million tons, Australia with 4 million tons and Ukraine with 
2,7 million tons follow Brazil.
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Yüksek üretİm ve 
yüksek talep dengesİnde 

buğday fİyatları

wheat prices oN high 
productioN aNd high 

demaNd balaNce

Kasım ayında, Aralık vadeli buğday fiyatının, yüksek rekolte en-
dişeleri sonrası destek bulma çabalarını izledik. Yüksek buğday 
üretimi tahminlerinin devam etmesi satış baskısını artırırken, 
buğday stoklarındaki beklenmedik yükseliş de bu eğilimin güç-
lenmesine neden oldu. Fakat tüm bu olumsuz tahmin ve en-
dişelere rağmen buğday fiyatının 640 cent/bushel seviyesinin 
üzerinde dengelendiği görüldü. Özellikle Kuzey Afrika ve Çin 
kaynaklı talebin güçlü olması, buğday fiyatının destek bulmasın-
da önemli bir etkendi. Artan talep nedeniyle Karadeniz Bölgesi 
ve Avrupa buğday fiyatlarında yükseliş yaşandı. Kasım ayı, genel 
olarak yüksek üretim ve yüksek talep arasında bir denge noktası 
arayışı ile geçti.  Üretim ile ilgili tahminler, buğday piyasası üze-
rindeki en önemli etken olmaya devam ediyor. ABD Tarım Ba-
kanlığı, 2013/14 sezonu için buğday üretiminin önceki yıla göre 
50,89 milyon ton daha yüksek olacağını açıkladı. Böylece toplam 
buğday üretiminin 706,38 milyon tona ulaşacağı tahmin edili-
yor. Üretimdeki bu artış sonucunda toplam buğday stokları ise 
178,48 milyon ton olacak. Yıllık bazdaki bu artışa rağmen, geçen 
ay yapılan tahminler ile kıyaslandığında bu ayki tahminde 2,51 
milyon ton düşüş söz konusu. Bu düşüşte Rusya, Kazakistan ve 
Arjantin’deki üretim kaybı önemli birer etken. 

Rusya’daki üretim kaybı 2,5 milyon ton olurken, Kazakistan’da 
ise 1,5 milyon ton düşüş var. Arjantin’de de toplam buğday üre-
timinin 11 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor. Kanada 
ise neredeyse üretim artışının tek olduğu ülke olarak öne çıktı. 
Kanada’da buğday rekoltesinin 1,7 milyon artış ile 33,2 milyon 
tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Üretimin geneline baktığımız-
da, tahminlerin önceki aya göre azaldığı görülüyor. Fakat buna 
rağmen buğday stoklarında 2,2 milyon tonluk artış var. Buğday 
tüketimindeki azalış, stokların artmasına yol açıyor. 2013/14 

In November, we watched the efforts of December futures 
wheat prices to find support after high yield concerns. While 
the continuation of the high wheat price estimations increases 
the selling pressure, the unexpected increase in wheat stocks 
caused strengthening of this trend. However; it was seen that 
wheat prices were balanced over 640 cent/bushel level despite 
all these negative estimates and concerns. The strong demand 
especially from North Africa and China was an important fac-
tor for the wheat prices to find support. Due to the increased 
demand, there was an increase in Black Sea Region and Euro-
pean wheat prices. November experienced a search for balance 
point between high production and high demand in general. 
Estimations about production continue to be the most impor-
tant factor on wheat market. U.S. Department of Agriculture 
announced that wheat production in 2013/14 season will be 
50,89 million tons more than the production in the previous 
year. Thus, it is estimated that the total wheat production will 
reach to 706,38 million tons. As a result of  this increase in the 
production, total wheat stocks will be 178,48 million tons. 

Despite this increase on annual basis, there is 2,51 million-
ton decrease compared to the estimations made in previous 
month. The production losses in Russia, Kazakhstan and Ar-
gentina were an important factor in this decrease. While the 
production in Russia was 2,5 million tons, it was 1,5 million tons 
in Kazakhstan. It is estimated that total wheat loss in Argentina 
will decrease to 11 million tons. Canada came to the forefront 
as the only country with production increase. Wheat yield in 
Canada is estimated to reach 33,2 million tons with 1,7 million-
ton increase. When we review the production in general, it is 
seen that the estimations decreased compared to the previous 



90

sezonunda buğday tüketiminin 857,21 milyon tona gerileye-
ceği tahmin ediliyor. Avrupa ve Çin’deki tüketim beklentilerinin 
ise azalması bekleniyor. Çin’deki toplam buğday üretim mikta-
rı 121 milyon ton ile değişmezken, toplam buğday tüketimi 
125,5 milyon tona gerileyecek. Dünya buğday üretiminin yüz-
de 17’sini sağlayan Çin, buğday tüketiminin de yaklaşık yüzde 
17’sini tek başına yapıyor. Çin ile ilgili diğer bir önemli not ise 
dünya buğday stoklarının yüzde 32’sini elinde bulundurması... 

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya buğday üretiminin 
önceki aya göre 4 milyon artışla 696 milyon tona ulaşmasını 
bekliyor. ABD Tarım Bakanlığı tahminlerinin aksine buğday 
üretiminde artış beklentisi olduğu görülmektedir. Özellikle Ar-
jantin ve Karadeniz Bölgesi’ndeki buğday üretiminde artış bek-
lentisi söz konusu. Aynı şekilde buğday tüketiminin de artması 
bekleniyor. 2013/14 sezonunda buğday tüketimi 690 milyon 
ton olacak. IGC verilerine göre; Çin ve Mısır kaynaklı buğday 
talebindeki artışın, buğday ticaretini 142 milyon tona yükselt-
mesi bekleniyor. Talepteki artışa rağmen dönem sonu stokları-
nın da artacağı ve 182 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. 
Buğday stokları, bu artışa rağmen halen 2011/12 rekor stok se-
viyesinin altında bulunuyor. Bu dönemde IGC’nin buğday fiyat 
endeksi aylık bazda yüzde 3 yükselerek yaklaşık 239 oldu. Ge-
çen sene buğday endeksi 287 seviyesinde bulunuyordu. Birleş-
miş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), aylık yayınlanan rapo-
runda, dünya buğday üretimine yönelik tahminini önceki aya 
göre 3,9 milyon artırarak 708,5 milyon tona yükseltti. Özellikle 
Karadeniz Bölgesi’nin, dünya buğday üretimine ilave katkı sağ-
layacağı öngörülüyor. 2013/14 sezonunda dönem sonu stokla-
rının ise 166,7 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu 
noktada FAO, diğer kurumlar ile karşılaştırıldığında en düşük 
dönem stoku tahmini yapan kurum olarak karşımıza çıkıyor. 
Dünya buğday ticaretinin 142 milyon ton olması beklenirken, 
IGC ile aynı rakama ulaştıkları görülüyor. Önceki seneye göre 
yüzde 1,9 artışa işaret eden dünya buğday ticareti, Asya kay-
naklı ithalat ile destek bulurken, Avrupa Bölgesi’nde ithalatın 
azalacağı endişeleri ile dengelenmektedir. Bu sezon, üretimin 
bol olması nedeniyle ihracat tarafının daha güçlü olduğu görü-
lüyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna kaynaklı buğdaya olan talep 
yüksek seyretmeye devam ediyor. 

Dünya stok kullanım oranı ise önceki yıla göre artarak yüzde 
23,6’ya ulaşacak. Yüksek buğday üretimine rağmen artan tü-
ketim miktarı, dönem sonu stoklarının makul ölçülerde kalma-
sına neden oluyor. 2009/10 sezonunda 655,3 milyon ton olan 
toplam tüketim miktarı, son dört yıl içerisinde 40,8 milyon ton 
artış gösterdi. Oysa toplam üretim miktarı sadece 22,7 milyon 
ton yükseldi. Aradaki bu fark ise dönem sonu stoklarında aza-
lış olarak ortaya çıkıyor. Sonuç olarak, hububat piyasalarında 
küresel tahmin gerçekleştiren üç kuruluşun tahmin ortalama-
ları göz önüne alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 
703,63 milyon ton olması bekleniyor. Bir önceki aya göre artış 
1,33 milyon tona ulaştı. Geçen sene ortalaması ise 656,7 milyon 
ton olarak gerçekleşmişti. Yani yıllık bazdaki artış yüzde 7,14 
oldu. Bu ayki veriler baz alındığında ABD Tarım Bakanlığı’nın, 
diğer iki kurum tahminlerinden ayrıldığı görülmektedir. Fakat 

month. In spite of that, there is 2,2 million-ton increase in wheat 
stocks. The decrease in wheat consumption causes increase in 
stocks. Wheat consumption in 2013/14 season is estimated to 
decrease to 857,21 million tons. Consumption expectations 
in Europe and China are expected to decrease. While the to-
tal wheat production amount in China has not been changed 
with 121 million tons, total wheat consumption will decrease to 
125,5 million tons. Providing 17% of world wheat production, 
China makes 17% of wheat consumption by itself. Another im-
portant note about China is that China has 32% of world wheat 
stocks. International Grain Council (IGC) expects that world 
wheat production will reach to 696 million tons with 4 million-
ton increase compared to the previous month. 

On the contrary to the estimations of U.S. Department of Agri-
culture, an increase in wheat production is expected. Especially 
there is an increase expectation in the wheat production of Ar-
gentina and Black Sea Region. Likewise, wheat consumption is 
expected to increase. Wheat consumption in 2013/14 season 
will be 690 million tons. According to IGC data; the increase 
in the wheat demand from China and Egypt is expected to in-
crease the wheat trade to 142 million tons. Despite the increase 
in the demand, end period stocks are expected to reach 182 
million tons. Wheat stocks still remain below the 2011/12 record 
stock level despite the increase. In this period, wheat price index 
of IGC reached to nearly 239 by increasing 3% on monthly basis. 
The wheat index of the last year was at 287 levels.
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aslında bu farklılığın sebebi, bütçe sorunu nedeniyle ABD’de 
Ekim ayı verilerinin yayınlanmamış olmasından dolayı, bazı 
tahminlerin gecikmeli olarak Kasım ayı tahminlerinde yer al-
masıdır. Bu nedenle tahminler arası farkın, genel trend üzerin-
de bir değişime neden olmayacağı öngörülmektedir.

Bu çerçevede talep tarafındaki gelişmelere baktığımızda, 
dünyanın en büyük buğday ithalatçısı Mısır’ın, darbe sonrası 
buğday alım ihalelerine devam ettiğini görüyoruz. Yeni Mısır 
Yönetimi, buğday stoklarının 6,5 milyon ton seviyesine çıkarı-
lacağını daha önce açıklamıştı. Mısır kaynaklı alımların yeniden 
arttığı görülüyor. Son olarak Rusya’dan 120 bin ton buğday 
ithalatı gerçekleştirdi. Bu sene içerisinde ithal edilen buğday 
miktarı 2,6 milyon tona ulaştı. Fakat alımlarda fiyatın arttığı gö-
rülüyor. Avrupa buğdayının fiyatı, Karadeniz Bölgesi fiyatlarına 
oldukça yaklaştı. Böylece Mısır kaynaklı buğday alımlarında re-
kabetin daha da artacağı tahmin ediliyor.

Kuzey Afrika kaynaklı buğday talebi, Avrupa buğdayı için önemli 
bir fırsat olabilir. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde de buğday fiyat-
larının yükselmiş olması, Avrupa buğdayına olan talebi canlandı-
rıyor. Kuzey Afrika’da özellikle Fas kaynaklı talepte artış var. Fas, 
buğday ithalatı üzerindeki vergileri Ocak-Nisan arasında durdur-
mayı planladığını açıkladı. Bu haber sonrasında Fransa kaynaklı 
buğday alımlarında artış görüldü. Hatta talepteki bu artışı öyle 
bir noktaya ulaştı ki Fransa’nın Dunkirk limanından yapılan yük-
lemelerde yoğunluktan dolayı gecikmeler yaşandığı belirtiliyor. 

The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) 
increased its world wheat production estimation to 708,5 mil-
lion tons by increasing it 3,9 million compared to the previous 
month in its monthly report. It is foreseen that especially Black 
Sea Region will have additional contribution to world wheat 
production. End period stocks in 2013/14 season are estimated 
to reach 166,7 million tons. At this point, FAO is the institution 
that makes the lowest end period stock estimation compared 
to other institutions. While world wheat trade is expected to be 
142 million tons, it is seen that FAO reached to the same amount 
with IGC. Pointing 1,9% increase compared to the previous year, 
world wheat trade is balanced with the concerns on that im-
port will decrease in European Region while it gets support with 
the import from Asia. In this season, export side seems much 
stronger due to the abundant production. The demand espe-
cially for Russian and Ukrainian wheat continues as high. World 
stock usage rate will reach 23,6% by increasing compared to 
the previous year. Increasing consumption amount despite the 
high wheat production causes the end period stocks to remain 
at reasonable scales. Total consumption amount that was 655,3 
million tons in 2009/10 season has had 40,8 million-ton increase 
in the last four years. Whereas; total consumption amount has 
only increased 22,7 million tons. The difference between them 
emerges as the decrease in end period stocks.

As a result; when the estimation averages of the three insti-
tutions making global estimation in grain markets are taken 
into consideration, world wheat production is expected to be 
703,63 million tons averagely. The increase reached 1,33 million 
tons compared to the previous month. Last year’s average was 
656,7 million tons. In other words, the increase on annual ba-
sis is 7,14%. When the data of this month is taken as basis, it is 
seen that the estimations of U.S. Department of Agriculture is 
different from other two institutions. However; the reason for 
that difference is that the October data wasn’t published due 
to the budget issues and thus some estimation took place in 
November estimations with some delay. Thus, it is foreseen 
that the difference between the estimations would not cause 
a change on the general trend. When we consider the develop-
ments on the demand side within this frame; we see that Egypt 
as the world’s largest wheat importer continues to wheat pur-
chase tenders after the coup. The new administration in Egypt 
had already announced that wheat stocks would increase to 6,5 
million tons level.  It is seen that purchases made by Egypt has 
increased again. Lastly, Egypt realized 120 thousand-ton wheat 
import from Russia. The imported wheat amount throughout 
the year has reached to 2,6 million tons. However, it is seen that 
price has increased in the purchases. European wheat price has 
closed to the prices in Black Sea Region. Thus, it is estimated 
that the competition in wheat purchases of Egypt will increase.

The wheat demand from North Africa can be an important op-
portunity for European wheat. Especially the increase of the 
Black Sea Region wheat, revives the demand for European 
wheat. Especially there is an increase in the demand from Mo-
rocco. Morocco announced that it plans to suspend the taxes 
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Fas’ın buğday ithalatının bu sene yüzde 22 azalacağı tahmin edi-
liyordu. Ağustos ayında buğday ithalatı üzerindeki vergi miktarı-
nın yüzde 45’e çıkarılmasıyla beraber buğday ithalatı ciddi darbe 
almıştı. Fakat son gelişmelerden sonra ithalat rakamının yeniden 
5 milyon tonu aşması bekleniyor. 

Şikago Ticaret Borsası’nda Aralık vadeli buğday fiyatı, yük-
sek üretim tahminleri ile gerileyerek 640 cent/bushel sevi-
yesine oldukça yaklaştı. Böylece Ekim ayında gördüğü en 
yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 9,7 değer kaybetti. Bir 
aydaki değişimin bu kadar yüksek olması satış baskısının 
yüksek olduğuna işaret etse de talebin halen canlı olduğu 
söylenebilir. 640 cent/bushel seviyesinin altında uzun vadeli 
trend kanalının bulunması, tepki alımlarının gelmesine ve 
kısa pozisyonların bu seviyede kapanmasına yol açıyor. Bu 
noktada sırasıyla 640 ve 630-35 cent/bushel bandının, va-
deli buğday fiyatı için oldukça kritik bir referans noktası ol-
duğu söylenebilir. Bir çok defa destek ve direnç noktası olan 
bu seviye, aynı zamanda dört yıllık yükselen trend çizgisinin 
geçtiği seviye olarak göze çarpıyor. 

Aralık ayı içerisinde 640 cent/bushel seviyesi üzerinde güç-
lenme çabalarını izleyebiliriz. Ay sonuna doğru tatillerin 
artması nedeniyle fiyat hareketleri yavaşlayacaktır. Fakat bu 
döneme kadar olan süreçte dengeli ve yatay hareket görül-
me olasılığı da oldukça yüksek. Üretim ile ilgili tahminler yine 
fiyatlar üzerinde önemli rol oynayacak. Fakat son dönemde 
özellikle talep tarafında yaşanan gelişmeler, yükseliş için asıl 
etken olarak görülmektedir. Bu nedenle talep tarafında gele-
cek olan her yeni haber, piyasa tarafından yakından takip edi-
lecektir. Mevsimsel etkilerden dolayı Uzakdoğu’da soğuk ve 
yağışlı hava buğday talebini artırırken, Karadeniz Bölgesi’nde 
soğuk hava nedeniyle buğday yüklemelerinde gecikmeler ya-
şanması muhtemel görünüyor.

on wheat import between January and April. After this news, 
there was an increase in wheat purchases from France. Even, 
this increase in the demand reached to such a point that there 
were some delays in the loadings from Dunkirk port of France 
due to the intensity. Morocco’s wheat import is expected to de-
crease 22% this year. Together with the increase of tax amount 
on wheat import to 45% in August, wheat import received a 
heavy blow. However; after the recent developments, the im-
port amount is expected to exceed 5 million tons again. De-
cember futures wheat price on Chicago Mercantile Exchange 
closed to the 640 cent/bushel level by decreasing with high 
production estimations. Thus, it lost 9,7% value from its highest 
level in October. While the high change in this month points 
that the selling pressure is high, it can be said that the de-
mand is still dynamic. The existence of long-term trend chan-
nel below 640 cent/bushel level causes reaction purchases and 
closure of short positions at this level. At this point; 640 and 
630-35 cent/bushel levels respectively can be said as a critical 
reference point for futures wheat prices. Being a support and 
resistance point for many times, this level also stands out as the 
level that is exceeded by the 4-year increasing trend line.

We can watch the strengthening efforts over 640 cent/bushel 
level in December. Due to the holidays at the end of the month, 
price movements will slow down. However, the probability of 
balanced and horizontal movement during the process until 
this period is quite high. Estimations on production will have an 
important role on prices again.  But in the last period, especially 
the developments on the demand side are seen as the main fac-
tor. Thus, any news from the demand side would be followed 
closely by the market. While the cold and rainy weather in Far 
East due to the seasonal effects increases the wheat demand, 
it is seen as possible to experience some delays on wheat load-
ings in Black Sea Region due to the cold weather.
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ULUSLARARASI ALANDA ÖNERİLEN 
GIDA HİJYENİ UYGULAMASININ 

GENEL İLKELERİ-2

RECOMMENDED INTERNATIONAL CODE OF 
PRACTICE GENERAL PRINCIPLES 

OF FOOD HYGIENE-2

KURULUM: TASARIM vE OLANAKLAR
AMAÇLAR: Operasyonların ve bunlarla ilgili risklerin nite-
liğine bağlı olarak; ekipman, teçhizat ve tesisler aşağıdaki 
koşulları sağlayabilecek şekilde yerleştirilmeli, tasarlanmalı 
ve inşa edilmelidir:
• Kontaminasyon minimize edilmeli;
• Tasarım ve düzen uygun bakım, temizleme ve dezenfeksiyonu 
sağlamalı ve hava kaynaklı kontaminasyonu minimize etmeli;
• Özellikle gıda ile temas halinde olan yüzeyler ve materyal-
ler kullanım amacına göre toksik olmamalı ve gerektiğinde 
bakım ve temizlik için uygun ve dayanıklı olmalı;
• Uygun bölgelerde; sıcaklık, nem ve diğer kontroller için uy-
gun teknik olanaklar olmalı;
•  Haşere erişim ve yaşamına karşı etkin koruma olmalıdır.

ESTABLISHMENT: DESIGN AND FACILITIES
OBJECTIvES: Depending on the nature of the operations, and 
the risks associated with them, premises, equipment and facili-
ties should be located, designed and constructed to ensure that:
• Contamination is minimized;
• Design and layout permit appropriate maintenance, cleaning 
and disinfections and minimize
air-borne contamination;
• Surfaces and materials, in particular those in contact with 
food, are non-toxic in intended use and, where necessary, suit-
ably durable, and easy to maintain and clean;
• Where appropriate, suitable facilities are available for tem-
perature, humidity and other controls; and
• There is effective protection against pest access and harbourage.
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GEREKÇE: İyi bir hijyenik tasarım ve inşa, uygun lokasyon 
ve yeterli tesislerin sağlanması, tehlikelerin etkin bir şekilde 
kontrolünün sağlanması için gereklidir.

4.1 LOKASYON
4.1.1 Kuruluşlar
Gıda kuruluşlarının nerelere kurulacağına karar verirken; gıdayı 
korumak için alınan herhangi bir makul önlemin etkinliği kadar 
olası kontaminasyon kaynakları da göz önünde bulundurulma-
lı. Kuruluşlar;  bu tarz koruyucu önlemleri aldıktan sonra bile 
gıda güvenliğine ya da uygunluğuna tehdit bulundurabilecek 
yerlere kurulmamalı. Özellikle kuruluşlar aşağıdaki yerlerden 
uzakta olan yerlere kurulmalı:
• Gıda kontaminasyonu ile ilgili ciddi bir tehdit oluşturan çevre-
sel olarak kirletilmiş alanlar ve endüstriyel aktiviteler
• Yeterli önlemler alınmadığı takdirde sele maruz kalan alanlar;
• Zararlıların istilasına eğilimli olan yerler;
• Katı veya sıvı atıkların etkili bir şekilde yok edilemediği alanlar.

4.1.2 Ekipman
Ekipmanlar aşağıdaki şartları yerine getirebilecek şekilde yer-
leştirilmeli:
• Yeterli seviyede bakım ve temizliğe izin vermeli;
• Kullanım amacı ile paralel çalışmalı;
• Görüntüleme de dahil iyi hijyen uygulamalarını kolaylaştırmalı.

4.2 BİNALAR vE ODALAR
4.2.1 Tasarım ve düzen
Uygun olan yerlerde; gıda kuruluşlarının iç tasarımı ve düzeni, 
operasyonlar arasında ve süresince gıda maddelerini çapraz 
kontaminasyona karşı korumayı da içeren iyi gıda hijyen uygu-
lamalarına izin vermeli.

4.2.2 Dahili yapılar ve bağlantı parçaları
Gıda kuruluşları içerisindeki yapılar doğru bir şekilde dayanıklı 
malzemelerden yapılmalı; bakımı ve temizliği kolay olmalı ve 
gerektiği yerlerde dezenfekte edilebilmeli. Gıda güvenliğinin 
ve uygunluğunun korunması gerektiği yerlerde aşağıdaki özel 
koşullar yerine getirilmeli:
• Duvar, bölme ve zemin yüzeyleri kullanım amacında toksik 
etki olmayan geçirimsiz malzemelerden yapılmalı;
• Duvarlar ve bölmeler operasyona uygun bir yüksekliğe kadar 
pürüzsüz bir yüzeye sahip olmalı;
• Zemin; yeterli seviyede boşaltım ve temizliğe izin verecek şe-
kilde inşa edilmeli;
• Tavan ve yüksekteki donanımlar; kir ve buhar birikimini ve 
parçacıkların dökülmesini minimize edecek şekilde yapılmalı 
ve cilalanmalı;
• Pencereler; temizlenmesi kolay olmalı, kir birikimini minimize 
etmeli ve gerekli olan yerlerde çıkarılabilir ve temizlenebilir bö-
cek geçirmez eleklerle donatılmalı. Ve yine gerekli durumlarda 
pencereler tamir edilmeli;
• Kapılar pürüzsüz ve emici olmayan yüzeylere sahip olmalı; 
temizlenmesi kolay ve gerekli durumlarda da dezenfekte edi-
lebilir olmalı;
• Gıda ile direk temasa sahip çalışma alanları sağlam durumda, 

RATIONALE: Attention to good hygienic design and construc-
tion, appropriate location, and the provision of adequate facili-
ties, is necessary to enable hazards to be effectively controlled.

4.1 LOCATION
4.1.1 Establishments
Potential sources of contamination need to be considered when 
deciding where to locate food establishments, as well as the ef-
fectiveness of any reasonable measures that might be taken to 
protect food. Establishments should not be located anywhere 
where, after considering such protective measures, it is clear 
that there will remain a threat to food safety or suitability. In par-
ticular, establishments should normally be located away from:
• Environmentally polluted areas and industrial activities 
which pose a serious threat of contaminating food;
• Areas subject to flooding unless sufficient safeguards are 
provided;
• Areas prone to infestations of pests;
• Areas where wastes, either solid or liquid, cannot be removed 
effectively.

4.1.2 Equipment
Equipment should be located so that it:
• permits adequate maintenance and cleaning;
• functions in accordance with its intended use; and
• facilitates good hygiene practices, including monitoring.
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4.2 PREMISES AND ROOMS
4.2.1 Design and layout
Where appropriate, the internal design and layout of food es-
tablishments should permit good food hygiene practices, in-
cluding protection against cross-contamination between and 
during operations by foodstuffs.

4.2.2 Internal structures and fittings
Structures within food establishments should be soundly built 
of durable materials and be easy to maintain, clean and where 
appropriate, able to be disinfected. In particular the following 
specific conditions should be satisfied where necessary to pro-
tect the safety and suitability of food:
• The surfaces of walls, partitions and floors should be made 
of impervious materials with no toxic effect in intended use;
• Walls and partitions should have a smooth surface up to a 
height appropriate to the operation;
• Floors should be constructed to allow adequate drainage 
and cleaning;
• Ceilings and overhead fixtures should be constructed and 
finished to minimize the build up of dirt and condensation, 
and the shedding of particles;
•  Windows should be easy to clean, be constructed to mini-
mize the build up of dirt and where necessary, be fitted with 
removable and cleanable insect-proof screens. Where neces-
sary, windows should be fixed;
• Doors should have smooth, non-absorbent surfaces, and be 
easy to clean and, where necessary, disinfect;
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dayanıklı, temizlemesi ve bakımı kolay ve dezenfekte edilebi-
lir olmalı. Bu alanlar pürüzsüz ve emici olmayan yüzeylerden 
yapılmalı ve normal çalışma şartlarında gıdaya, deterjanlara ve 
dezenfektanlara karşı etkisiz olmalı.

4.2.3 Geçici/ mobil bina ve otomatik satış makineleri
Bu çalışmada söz edilen binalar ve yapılar; market tezgahları, 
mobil satışlar ve açık alan otomatları ile büyük çadırlarda gıda 
işleyen geçici binaları içermektedir.

Bu tarz binalar ve yapılar makul olduğu ölçüde gıda kontami-
nasyonu ve zararlı barındırma ihtimallerinden kaçınarak yerleş-
tirilmeli, tasarlanmalı ve inşa edilmeli.

Bu özel durum ve gereksinimleri uygularken; bu tarz tesisler ile 
ilgili herhangi bir gıda hijyeni tehlikesi, gıda güvenliğini ve uy-
gunluğunu sağlamak için yeterince kontrol edilmeli.

4.3 EKİPMAN
4.3.1 Genel  
Gıda ile temas eden ekipman ve konteynırlar (tek kullanımlık 
konteynır ve paketler hariç); gereken yerlerde gıda kontami-
nasyonundan kaçınmak için yeteri derecede temizlenebilecek, 
dezenfekte edilebilecek ve bakımı yapılabilecek şekilde ta-
sarlanmalı ve inşa edilmeli. Ekipman ve konteynırlar kullanım 
amacında toksik madde içermeyen malzemelerden yapılmalı. 
Gereken yerlerde ekipmanlar; örneğin zararlı incelemesini ko-
laylaştırmak için bakım, temizlik, dezenfeksiyon ve görüntüle-
me yapmaya izin verecek şekilde dayanıklı ve taşınır veya de-
monte olabilmelidir.

4.3.2. Gıda kontrolü ve ekipman görüntüleme
Bölüm 4.3.1’deki genel gereksinimlere ek olarak; gıdayı pi-
şirmek, ısıl işleme tabi tutmak, soğutmak, depolamak ya da 
dondurmak için kullanılan ekipmanlar gıda güvenliği ve uy-
gunluğu adına istenen gıda sıcaklığını gerektiği hızda elde 
edebilecek ve etkin bir şekilde sürdürülebilecek şekilde ta-
sarlanmalı. Bu gibi ekipmanlar ayrıca sıcaklığın görüntülene-
bilmesi ve kontrol edilebilmesine olanak sağlayacak şekilde 
tasarlanmalı. Gerektiğinde bu tarz ekipmanlar; nem, hava akışı 
ya da gıda güvenliği ve uygunluğu üzerinde zarar verici etkiye 
sahip olan herhangi bir özelliği etkili bir şekilde kontrol etme 
ve görüntüleme araçlarına sahip olmalı. Bu gereksinimler aşa-
ğıdaki durumlara olanak tanır:
• Zararlı ya da istenmeyen mikroorganizmalar veya bunların tok-
sinleri ortadan kaldırılır ya da güvenli seviyelere azaltılır veya ha-
yatta kalma ve büyümeleri etkili bir şekilde kontrol edilir;
• Uygun olan durumlarda, HACCP tabanlı planlarla belirlenen 
kritik limitler görüntülenebilmeli;
• Gıda güvenliği ve uygunluğu için gerekli olan sıcaklık ve diğer 
şartlar hızlı bir şekilde gerçekleştirilir ve sürdürülebilir.

4.3.3 Atık ve gıda olarak tüketilmeye müsait olmayan mad-
deler için konteynırlar
Atık, yan ürün ve gıda olarak tüketilmeye müsait olmayan ya 
da tehlikeli maddeler için konteynırlar;  belirgin bir şekilde 

• Working surfaces that come into direct contact with food 
should be in sound condition, durable and easy to clean, 
maintain and disinfect. They should be made of smooth, non-
absorbent materials, and inert to the food, to detergents and 
disinfectants under normal operating conditions.

4.2.3 Temporary/mobile premises and vending machines
Premises and structures covered here include market stalls, 
mobile sales and street vending vehicles, temporary premises 
in which food is handled such as tents and marquees.

Such premises and structures should be sited, designed and 
constructed to avoid, as far as reasonably practicable, contam-
inating food and harbouring pests.

In applying these specific conditions and requirements, any food 
hygiene hazards associated with such facilities should be ad-
equately controlled to ensure the safety and suitability of food.

4.3 EQUIPMENT
4.3.1 General
Equipment and containers (other than once-only use contain-
ers and packaging) coming into contact with food, should be 
designed and constructed to ensure that, where necessary, 
they can be adequately cleaned, disinfected and maintained 
to avoid the contamination of food. Equipment and containers 
should be made of materials with no toxic effect in intended 
use. Where necessary, equipment should be durable and mov-
able or capable of being disassembled to allow for mainte-
nance, cleaning, disinfection, monitoring and, for example, to 
facilitate inspection for pests.

4.3.2 Food control and monitoring equipment
In addition to the general requirements in paragraph 4.3.1, equip-
ment used to cook, heat treat, cool, store or freeze food should be 
designed to achieve the required food temperatures as rapidly as 
necessary in the interests of food safety and suitability, and main-
tain them effectively. Such equipment should also be designed to 
allow temperatures to be monitored and controlled. Where nec-
essary, such equipment should have effective means of control-
ling and monitoring humidity, air-flow and any other characteris-
tic likely to have a detrimental effect on the safety or suitability of 
food. These requirements are intended to ensure that:
• Harmful or undesirable micro-organisms or their toxins 
are eliminated or reduced to safe levels or their survival and 
growth are effectively controlled;
•  Where appropriate, critical limits established in HACCP-
based plans can be monitored; and 
•  Temperatures and other conditions necessary to food safety 
and suitability can be rapidly achieved and maintained.

4.3.3 Containers for waste and inedible substances
Containers for waste, by-products and inedible or dangerous 
substances, should be specifically identifiable, suitably con-
structed and, where appropriate, made of impervious mate-
rial. Containers used to hold dangerous substances should be 
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tanımlanabilir, uygun bir şekilde inşa edilmiş ve gerektiği du-
rumlarda geçirimsiz malzemelerden yapılmış olmalı. Tehlikeli 
maddelerin koyulduğu konteynırlar tanımlanabilir ve gerektiği 
durumlarda kasıtlı veya kaza eseri gerçekleşen gıda kontami-
nasyonunu engellemek için kilitlenebilir olmalı.

4.4 OLANAKLAR 
4.4.1 Su Temini
Depolama, dağıtım ve ısı kontrolü için uygun olanaklara sahip 
yeterli bir içme suyu temini, gıda güvenliği ve uygunluğunun 
sağlanması gereken yerlerde gerçekleştirilmeli.

İçme suyu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) İçme Suyu Kalitesi 
Kılavuzu’nun en son basımında belirtilen ya da daha yüksek 
bir su standardına uygun olmalı. İçilebilir olmayan su (örneğin 
yangın kontrolü, buhar üretimi, soğutma veya gıdaya bulaşa-
mayacağı diğer benzer amaçlar için kullanılan) ayrı bir sisteme 
sahip olmalı. İçilebilir olmayan su sistemleri belirtilmeli ve reflü 
ile bağlantılı olmamalı veya reflünün içilebilir su sistemlerine 
girmesine izin vermemeli.

4.4.2 Drenaj ve atık boşaltma 
Yeterli derecede drenaj ve atık boşaltım sistem ve olanakları 
sağlanmalı. Gıda ve içilebilir su kaynaklarında kontaminasyon 
riskini ortadan kaldırmak için bu sistem ve olanaklar tasarlanıp 
inşa edilmeli.

4.4.3 Temizlik
Uygun bir şekilde tasarlanmış elverişli tesisler; gıda, alet ve 
ekipmanların temizliği için sağlanmalıdır. Bu tarz tesislerde 
gerektiği yerde kullanılmak için yeteri miktarda sıcak ve soğuk 
içme suyu bulundurulmalıdır.

4.4.4 Kişisel hijyen imkanları ve tuvaletler
Kişisel hijyen imkanları; uygun ölçüde kişisel hijyen sağlamak 
için bulundurulmalı ve gıda kontaminasyonundan kaçınmak 
için sürdürülebilmelidir. Uygun olan durumlarda;
• Lavabo ve sıcak-soğuk (ya da uygun sıcaklık kontrollü) su da 
dahil olmak üzere yeterli hijyenik el yıkama ve kurulama araçları,
• Uygun hijyenik tasarıma sahip tuvaletler,
• Personel için yeterli soyunma odaları bulundurulmalı.
Bu tarz imkanlar uygun bir şekilde yerleştirilmeli ve tasarlanmalı.

4.4.5 Sıcaklık kontrolü
Gerçekleştirilen gıda işlemlerinin doğasına bağlı olarak; gıda 
güvenliğini ve uygunluğunu sağlayabilmek için gıda ısıtma, 
pişirme, soğutma, soğutulmuş ya da dondurulmuş gıda de-
polama, gıda sıcaklığı görüntüleme ve gerekli yerlerde ortam 
sıcaklığını kontrol etme amacıyla yeterli olanaklar sağlanmalı.

4.4.6 Hava kalitesi ve havalandırma
Yeterli düzeyde doğal veya mekanik havalandırma araçları özel-
likle aşağıdaki durumları gerçekleştirmek için sağlanmalıdır:
• Aerosoller ve yoğunlaşma damlacıkları gibi hava kaynaklı 
gıda kontaminasyonunu minimize etmek;
• Ortam sıcaklığını kontrol etmek;

identified and, where appropriate, be lockable to prevent ma-
licious or accidental contamination of food.

4.4 FACILITIES
4.4.1 Water supply
An adequate supply of potable water with appropriate fa-
cilities for its storage, distribution and temperature control, 
should be available whenever necessary to ensure the safety 
and suitability of food. Potable water should be as specified in 
the latest edition of WHO Guidelines for Drinking Water Qual-
ity, or water of a higher standard. Non-potable water (for use 
in, for example, fire control, steam production, refrigeration 
and other similar purposes where it would not contaminate 
food), shall have a separate system. Non-potable water sys-
tems shall be identified and shall not connect with, or allow 
reflux into, potable water systems.

4.4.2 Drainage and waste disposal
Adequate drainage and waste disposal systems and facilities 
should be provided. They should be designed and construct-
ed so that the risk of contaminating food or the potable water 
supply is avoided.

4.4.3 Cleaning
Adequate facilities, suitably designated, should be provided 
for cleaning food, utensils and equipment. Such facilities 
should have an adequate supply of hot and cold potable wa-
ter where appropriate.

4.4.4 Personnel hygiene facilities and toilets
Personnel hygiene facilities should be available to ensure that 
an appropriate degree of personal hygiene can be maintained 
and to avoid contaminating food. Where appropriate, facilities 
should include:
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• Gıda uygunluğunu etkileyebilecek kokuları kontrol etmek;
• Gerekli yerlerde gıda güvenliğini ve uygunluğunu sağlayabil-
mek için nemi kontrol etmek.

Havalandırma sistemleri; kirli alanlardan temiz alanlara hava akı-
şını engelleyecek şekilde ve gerektiğinde de doğru şekilde sür-
dürülebilir ve temizlenebilir olarak tasarlanmalı ve inşa edilmeli.

4.4.7 Aydınlatma
Yeterli seviyede doğal ya da yapay aydınlatma; operasyonların 
hijyenik bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereklidir. Gerektiği 
durumlarda; aydınlatma, elde edilen sonuçların yanlış anlaşıl-
masını engelleyecek şekilde yapılmalıdır. Yoğunluk, operas-
yonun doğasına uygun nitelikte olmalıdır. Uygun yerlerde ay-
dınlatma, gıdanın kırık parçalarca kirletilmesini engelleyecek 
şekilde korunmalıdır.

4.4.8 Depolama
Gerektiği yerlerde gıda, katkı maddeleri ve gıda dışı kimyasal-
lar (örneğin temizlik malzemeleri, yağlayıcılar, yakıtlar gibi) için 
yeterli olanaklar sağlanmalıdır.
Uygun yerlerde gıda depolama tesisleri aşağıdaki durumları 
gerçekleştirmek için tasarlanmalı ve inşa edilmeli:
• Yeterli seviyede bakım ve temizliğe izin vermek;
• Zararlı erişimi ve girişini önlemek;
• Depolama süresince gıdayı kontaminasyondan etkili bir şekil-
de koruyabilmek;
• Gerekli yerlerde, gıda bozulmasını minimize eden bir çevre 
sunmak (örneğin ısı ve nem kontrolü sağlamak gibi).

İstenilen depolama tesislerinin türü gıdanın doğasına göre de-
ğişiklik gösterecektir. Gerekli yerlerde, temizleme malzemeleri 
ve tehlikeli maddeler için ayrı ve güvenilir tesisler ve olanaklar 
sunulmalıdır.

• Adequate means of hygienically washing and drying hands, 
including wash basins and a supply of hot and cold (or suitably 
temperature controlled) water;
• Lavatories of appropriate hygienic design; and
• Adequate changing facilities for personnel.
Such facilities should be suitably located and designated.

4.4.5 Temperature control
Depending on the nature of the food operations undertaken, 
adequate facilities should be available for heating, cooling, 
cooking, refrigerating and freezing food, for storing refrigerat-
ed or frozen foods, monitoring food temperatures, and when 
necessary, controlling ambient temperatures to ensure the 
safety and suitability of food.

4.4.6 Air quality and ventilation
Adequate means of natural or mechanical ventilation should 
be provided, in particular to:
• minimize air-borne contamination of food, for example, from 
aerosols and condensation droplets;
• control ambient temperatures;
• control odours which might affect the suitability of food; and
• control humidity, where necessary, to ensure the safety and 
suitability of food.

Ventilation systems should be designed and constructed 
so that air does not flow from contaminated areas to clean 
areas and, where necessary, they can be adequately main-
tained and cleaned.

4.4.7 Lighting
Adequate natural or artificial lighting should be provided 
to enable the undertaking to operate in a hygienic manner. 
Where necessary, lighting should not be such that the result-
ing colour is misleading. The intensity should be adequate to 
the nature of the operation. Lighting fixtures should, where 
appropriate, be protected to ensure that food is not contami-
nated by breakages.

4.4.8 Storage
Where necessary, adequate facilities for the storage of food, 
ingredients and non-food chemicals (e.g. cleaning materials, 
lubricants, fuels) should be provided. Where appropriate, food 
storage facilities should be designed and constructed to:
•  Permit adequate maintenance and cleaning;
•  Avoid pest access and harbourage;
•  Enable food to be effectively protected from contamination 
during storage; and
• Where necessary, provide an environment which minimizes 
the deterioration of food (e.g. by temperature and humidity 
control).

The type of storage facilities required will depend on the na-
ture of the food. Where necessary, separate, secure storage 
facilities for cleaning materials and hazardous substances 
should be provided.
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Bir adalar ülkesi olan Filipinler, kısa bir süre önce Haiyan 
Tayfunu ile dünya gündemine geldi. Bu doğal felaket nede-
niyle çok ciddi sayıda can kayıplarının yaşandığı ülke, şuan 
yaralarını sarmaya, kayıpları telafi etmeye çalışıyor. Yaşanan 
can kayıplarının telafisin mümkün olmasa da umuyoruz ki 
Filipinler halkı, en kısa sürede en azından maddi kayıplarını 
telafi edebilir ve bu doğal felaket öncesi hayatına dönmeyi 
başarabilir. Türkiye de dahil diğer dünya ülkelerinin de Fili-
pinler halkına, yararını sarması için gereken desteği verme-
ye devam edeceğini umuyoruz.
 
Dünyanın önde gelen pirinç ve mısır üreticilerinden birisi olan 
Filipinler, buğday konusunda ise dışa bağımlı bir ülke konu-
munda. Her yıl yaklaşık 10 milyon ton pirinç, 7 milyon ton mısır 
üretimi gerçekleştiren ülke, bu üretimin tamamını kendi iç tü-
ketimi için değerlendiriyor. Yıllık bazda yaklaşık 3 milyon ton 
olan buğday tüketimi ise Amerika, Avustralya ve Kanada gibi 
ülkelerden ithal ediliyor. Ülke genelinde, yıllık bazda 4 milyon 
ton civarında buğday işleyecek bir kapasiteye sahip 12 değir-
men bulunuyor. Bu değirmenlerin günümüzde yüzde 50 ka-
pasite ile çalıştıkları tahmin ediliyor ki bu da yaklaşık 2 milyon 
tonluk bir buğday kullanımına işaret ediyor. Ülkenin geri kalan 
buğday ihtiyacı ise un olarak ithal ediliyor.   

FİLİPİNLER’DE EKONOMİ
Filipinler, Güneydoğu Asya’nın gelişme yolundaki ülkeleri ara-
sındadır. Pazar ekonomisi, uygulanan ana ekonomik politika 
olsa da bazı sektörlerde tüketiciyi korumaya yönelik düzenle-
yici mekanizmalar da kullanılmaktadır. Ülkede 2011 yılı itiba-
rıyla hizmet sektörü Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın yüzde 55.8’ini, 
sanayi sektörü yüzde 31.4’ünü, tarım sektörü ise yüzde 12.8’ini 
oluşturmaktadır. 

Son yıllarda hizmetler sektörü, özellikle de mali sektör 
Filipinler’in gelişen sektörü olmuştur. Tarım sektörünün payı 
ise hava koşullarına bağlı olması nedeniyle değişkendir. Yine 
2011 yılı itibarıyla GSYİH 224,8 milyar Dolar, kişi başına milli 
gelir (satınalma gücü paritesine göre) 3.841 Dolar seviyesinde-
dir. 2013-16 döneminde GSYİH büyüme oranının yurtiçindeki 
toparlanma ve küresel ekonomik düzelme ile birlikte ortalama 
yüzde 5,9 olması beklenmektedir.

Ekonomik büyümenin ihracata ve yabancı yatırımlara dayandı-
ğı Filipinler, 1997-1998 Asya ekonomik krizi ve El Nino kasırga-

As a collection of island, Philippines came to the world agenda 
with Haiyan Typhoon short time ago. The country, in which 
there is a large number of losses of lives due to this natural 
disaster, is trying to pick up the pieces and recover the lost 
ground. Although it is not possible to make up the losses of 
lives, we hope that Philippines people can at least make up 
the financial losses as soon as possible and return to their lives 
before this natural disaster. We hope that the countries in the 
world including Turkey will continue to provide the necessary 
support to Philippines people for relieving.

As one of the world’s leading rice and corn producers, Phil-
ippines is a foreign-dependent country on wheat. Realizing 
nearly 10 million tons rice and 7 million tons corn every year; 
the country uses the entire production for its domestic con-
sumption. 3 million-ton wheat consumption on annual basis 
is imported from countries such as US, Australia and Canada. 
There are 12 mills throughout the country with a capacity that 
can process about 4 million tons wheat on annual basis. These 
mills are estimated to run with 50% capacity which points 
nearly 2 million-ton wheat usage. The rest of the country’s 
wheat need is imported as flour.

ECONOMY IN PHILIPPINES
Philippines is among the developing countries of Southeast 
Asia. Although the market economy is the main economic 
policy to be applied, regulatory mechanisms are also used in 
some sectors in order to protect the consumer. Service sec-
tor forms 55.8%, industrial sector 31.4% and agricultural sec-
tor 12.8% of the Gross Domestic Product in the country as of 
the year 2011.

In the recent years; service sector, especially the financial sec-
tor has become the developing sector of Philippines. The share 
of the agricultural sector is variable as it depends on weather 
conditions. As of 2011 again; GDP was 224,8 billion Dollars and 
national income per capita (according to the purchasing pow-
er parity) was 3.841 Dollars. The growth rate of GDP in 2013-
2016 period is expected to be averagely 5,9% together with 
the recovery in both domestic and global economy.

Philippines, in which economic growth depends on export 
and foreign investments, was hit by 1997-1998 Asian econom-
ic crisis and El Niño Hurricane. The GDP growth in those years 

Dünya pirinç ve mısır üretiminde önemli bir yere sahip olan Filipinler, buğdayda ise tüketici ülke 
konumunda. Tahıl bazlı tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirmeyen Filipinler, dünyanın önde gelen 
buğday ithalatçıları arasında yer almaktadır. İklimsel özellikler nedeniyle buğday üretimi ger-
çekleştiremeyen ülke, ihtiyaç duyduğu buğdayın tamamını, buğday veya un olarak yurtdışından 
ithal etmektedir.

Having an important place in world’s rice and corn production, Philippines is a consumer coun-
try for wheat. Philippines, who cannot realize grain-based agricultural product export, is among 
the world’s leading wheat importers. The country cannot produce wheat due to its climatic fea-
tures, thus it imports the entire wheat amount that it needs from abroad as wheat or flour.
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sıyla sarsılmıştır. Bu dönemdeki GSYİH büyümesi 1990’lı yılların 
başlarındaki oranlara dönmüştür. 2003-2007 döneminde ise 
GSYİH büyümesi yüzde 5,8 oranında gerçekleşmiştir.

GSYİH büyümesi 2003-2004 yıllarında ivme kazanmış ve dış 
talepteki güçlü iyileşmeye, özel tüketim büyümesindeki hızlı 
artışın devamlılığı eşlik etmiştir. 2004 yılında ihracat 2003 yılına 
göre yüzde 15 oranında artmıştır. İthalattaki artış ise yüzde 5,8 
oranındadır. GSYİH büyümesi 2005 yılında yavaşlamıştır.

Tarım, El Nino Kasırgasının tekrarlamasıyla zor hale gelmiştir. 
İhracat, elektronik eşya talebindeki durgunluk yüzünden ya-
vaşlamıştır. Takip eden yıllarda ise tarım yeniden toparlanmış, 
tüketim artmış ve ihracat artışı iki katına çıkmıştır. Böylece 
GSYİH büyümesi yüzde 5,4 olmuştur. Büyüme 2007 yılının ilk 
yarısına kadar devam etmiş ve bu dönemde büyüme yüzde 
7,6 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılının ilk çeyreğinde, ihracatın 
azalması, özel tüketim artışının yavaşlaması GSYİH büyümesini 
yavaşlatmıştır.

2010 yılında, Filipinler ekonomisinde büyüme yüzde 7,6 ora-
nında olmuştur. Bu oran, 1970’lerin ortasından itibaren en yük-
sek orandır. 2011 yılında ise büyüme yavaşlamış ve büyüme 
oranı yüzde 3,9 olmuştur. Ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmet-
lere olan talebin düşmesi büyümenin yüzde 3,9 olmasının en 
büyük nedeni olmuştur. 

EIU (Economist Intelligence Unit) verilerine göre; ekonomi-
nin 2012 yılında yüzde 5,4 büyüdüğü tahmin edilmektedir. 
2013-16 döneminde büyümenin yıllık ortalama yüzde 6 
olacağı öngörülmektedir. EIU verilerine göre, mal ve hizmet 
ihracatı 2011 yılında yüzde 4,2 oranında azalmıştır. 2013-
2016 yılları arasında ihracattaki artışın yıllık ortalama yüzde 
6,9 artması beklenmektedir. Mal ve hizmet ithalatı ise 2011 
yılında yüzde 0,2 oranında artmıştır. 2013-16 döneminde 
GSYİH büyüme oranının ise yurtiçindeki toparlanma ve 
küresel ekonomik düzelme ile birlikte ortalama yüzde 5,9 
olması beklenmektedir. Son bir kaç yıldaki büyümenin ana 
nedeni ise özel tüketimdeki artış olmuştur.

Ülke dış ticaret açığına rağmen cari işlemler fazlası vermekte-
dir. Yurt dışındaki Filipinli işçilerin ülkeye gönderdiği döviz ve 
turizm gelirleri bu fazlanın verilmesini sağlamaktadır. Cari iş-
lemler fazlası 2011 yılında 7,1 milyar ABD Doları olmuştur.

FİLİPİNLER TARIM SEKTÖRü 
Tarım, ormancılık ve balıkçılık Filipinler ekonomisinde önemli 
bir role sahiptir çünkü ülke nüfusunun yüzde 70’lik bölümü kır-
sal alanda yaşamakta ve yine nüfusun üçte ikilik kısmı geçimini 
çiftçilikten sağlamaktadır. Bununla birlikte ülke modernleştikçe 
tarım ürünlerinin ülke ekonomisindeki payı azalmıştır. 2009 yı-
lında tarımın GSYİH içindeki payı yüzde 14.8 iken, 2010 yılında 
yüzde 13.9 ve 2011 yılında yüzde12.8 olmuştur.

Tarımsal üretimde hayvancılık ve balıkçılığın ön planda olduğu 
Filipinler’de, bitkisel üretim açısından öne çıkan tarım ürünleri 

returned to the rates at the beginning of 1990s. GDP growth in 
2003-2007 period was realized as 5,8%.

The growth of GDP gained speed in 2003-2004 and the con-
tinuation of fast increase in private consumption growth ac-
companied to the strong recovery of foreign demand. Exports 
increased 15% in 2004 compared to 2003. The increase in im-
ports was 5,8%. GDP growth slowed down in 2005.

Agriculture became difficult with the recurrence of El Niño 
Hurricane. Export slowed down due to the recession in 
electronic device demand. In the following years; agricul-
ture recovered, consumption increased and export rates 
doubled. Thus GDP growth was 5,4%. The growth contin-
ued to the first half of 2007 and the growth rate was real-
ized as 7,6%. The decrease in export and slowing down of 
private consumption increase at the first quarter of 2008 
decelerated the growth of GDP.

The growth of Philippines economy in 2010 was 7,6%. This 
rate was the highest one since the mid-1970s. In 2011, the 
growth slowed down and growth rate was 3,9%. The biggest 
reason of that the growth rate was 3,9% was the decrease in 
the demand of the goods and services the country exported. 
According to the data of EIU (Economist Intelligence Unit); it is 
estimated that the economy grew 5,4% in 2012. It is projected 
that the growth in 2013-2016 period will be averagely 6% on 
annual basis. According to EIU data; good and service export 
decreased 4,2% in 2011. The increase of export between 2013 
and 2016 is expected to be averagely 6,9% on annual basis. 
Good and service import increased 0,2% in 2011. GDP growth 
rate in 2013-2016 period is expected to be averagely 5,9% 
together with the recovery in domestic and global economy. 
The main reason of the recent growth is the increase in private 
consumption.

Despite the foreign trade deficit, the country has current ac-
count surplus. The foreign exchange sent by the Filipino work-
ers from abroad and tourism incomes provide this surplus. 
Current account surplus was 71, billion US Dollars in 2011.

PHILIPPINES AGRICULTURAL SECTOR 
As the 70% of the country population lives in the in rural areas 
and two thirds of the population makes a living from farm-
ing; agriculture, forestry and fishing have an important role on 
Philippines economy. Together with this; as the country was 
modernized, the share of agricultural products in the country 
economy decreased. While the share of agriculture in 2009 
was 14.8%, it was 13.9% in 2010 and 12.8% in 2011.

In Philippines where livestock and fishing are at the forefront 
in agricultural production; the agricultural products that be-
come prominent in terms of crop production are sugar cane, 
rice, coconut, banana, corn and mango. Rice, fish, vegetables, 
chicken and pork are among the people’s basic food sources.
Enactment of Agriculture and Fisheries Law by The Philippines 
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şeker kamışı, pirinç, hindistan cevizi, muz, mısır ve mangodur. 
Pirinç, balık, sebze, tavuk ve domuz aynı zamanda halkın temel 
besin kaynakları arasında yer almaktadır.

Filipinler Kongresi tarafından 1997 yılında Tarım ve Balıkçılık 
Kanunu’nun kabul edilmesi ithal tarım ürünleri, ekipman ve 
makinelerinin vergisiz girişine sebep olmuştur. Son yıllarda 
iyi tohumlar, gelişen sulama sistemleri ve yoğun gübreleme 
uygulaması ile daha iyi ve büyük hasılat alınması sağlanmış-
tır. 2008 yılında tarım, balıkçılık ve ormancılık sektörleri yüz-
de 3.2 büyümüştür. Çiftlik hayvanları hariç tüm alt sektörler-
de büyüme olmuştur. En çok artış ise balıkçılık ürünlerinde 
gerçekleşmiştir.

HUBUBAT üRETİMİ vE TüKETİMİ
Dünya pirinç ve mısır üretiminde önemli bir yere sahip olan 
Filipinler, buğdayda ise tüketici ülke konumunda. Amerika 
Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA FAS) verilerine göre; 
Filipinler, 2012/13 sezonunda gerçekleştirdiği 11,4 milyon ton-
luk pirinç üretimiyle dünya pirinç üretiminde öne çıkan ülkeler 
arasında yedinci sırada. Yıllar itibariyle ülkenin pirinç üretimine 
bakıldığında üretimin 8 ile 12 milyon arasında seyrettiği görül-
mektedir. 2002/03 sezonunda 8,4 milyon ton olan Filipinler’in 
pirinç üretimi 2010/11 sezonunda 10,5 milyon tona, 2012/13 
sezonunda ise 11,4 milyon tona ulaşmıştır. USDA’nın 2013/14 
sezonuna ilişkin pirinç üretimiyle ilgili üretim öngörüsü ise 11.7 
milyon ton. 

Ülkede Ağustos ayında meydana gelen Utor Tayfunu’nun ve 
Trami Tropik Fırtınası’nın pirinç üzerindeki olumsuz etkilerinin 
minimum düzeyde kaldığı  (Tarım Bakanlığı verilerine göre 27 
hektarda 12,461 ton) tahmin edilmektedir ancak Kasım ayında 
ülkede büyük bir yıkıma neden olan Haiyan Tayfunu’nun pirinç 
üretimini ne ölçüde etkilediği henüz tam olarak bilinmiyor. 
Aynı şey mısır üretimi için de geçerli. 2012/13 sezonunda 7,2 
milyon ton olan Filipinler’in mısır üretimi, Utor ve Trami nede-
niyle zaten düşmüştü. 

Congress in 1997 caused tax free entry of imported agricul-
tural products, equipment and machineries. In the recent 
years, better and larger harvest has been provided with 
good seeds, developing irrigation systems and intensive 
fertilization application.

Agriculture, fishing and forestry sectors grew 3.2% in 2008. 
There was growth in all sub-sectors except livestock. The larg-
est growth was realized in fishery products.

GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION
Having an important place in world’s rice and corn produc-
tion, Philippines is a consumer country for wheat. According 
to the data of U.S. Department of Agriculture Foreign Agri-
cultural Service (USDA FAS); Philippines rank seventh among 
the countries becoming prominent in world rice production 
with 11,4 million-ton rice production realized in 2012/13 
season. When the rice production of the country is reviewed 
by years; it is seen that the production amount is between 8 
and 12 million tons. Philippines’ rice production which was 
8,4 million tons in 2002/03 season, reached 10,5 million tons 
in 2010/11 season and 11,4 million tons in 2012/13 season. 
The projection of USDA for 2013/14 season rice production 
is 11.7 million tons.

It is estimated that the adverse effects of Utor Typhoon and 
Trami Tropical Storm in August are at minimum level (accord-
ing to the Ministry of Agriculture; 12,461 tons in 27 hectares) 
but it is not known yet to what extent the rice production af-
fected by Haiyan Typhoon that caused a huge destruction in 
the country in November. The same thing applies to the corn 
production. Philippines corn production, which was 7,2 mil-
lion tons in 2012/13 season, already decreased due to Utor 
and Trami.  

Haiyan Typhoon is estimated to maintain this decrease. How-
ever; despite this decrease, it is estimated that corn produc-
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Haiyan Tayfunu’nun da bu düşüşü devam ettirdiği tahmin 
ediliyor. Ancak bu düşüşe rağmen; 2013/14 sezonunda mısır 
üretiminin 7.3 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Tarım Ba-
kanlığı ve endüstri rehberlerine göre; geliştirilmiş tohumların 
kullanımındaki artış, ekim alanlarında küçük bir genişleme ve 
verimin artmasından dolayı 3. ve 4. çeyreklerde beklenenden 
daha iyi bir üretim oranının gerçekleşmesi muhtemel.

Filipinler, pirinç ve mısır üretiminin ise tamamına yakını ken-
di iç tüketimi için değerlendirmektedir. Hatta bu iki üründe 
üretim, tüketimi karşılamaya yetmemektedir. USDA verilerine 
bakıldığında Filipinler’in pirinç tüketiminin 10 – 13 milyon ton 
arasında kaldığı, hatta bazı sezonlarda 13 milyon tonu da aştığı 
görülmektedir. Pirinçte üretim ile tüketim arasındaki fark, 1 ile 
3 milyon ton arasında değişmektedir. Mısırda da benzer bir du-
rum söz konusu olmasına rağmen üretim ile tüketim arasındaki 
fark çok daha düşüktür.

Buğday, iklimsel özellikler nedeniyle Filipinlerde üretimi yapı-
lamayan bir tahıl ürünü. Bu yüzden ülke yıllık 3,5-4 milyon olan 
buğday ihtiyacını ithalat yoluyla karşılıyor. 

FİLİPİNLER’DE DIŞ TİCARET
Filipinler genel olarak dış ticaret açığı veren bir ülkedir. Ülkenin 
sermaye malları, ara malları ve petrolü yurt dışından tedarik 
etmesi, bu duruma neden olmaktadır. Bununla birlikte, son 10 
yıldır ülkenin ithalat ve ihracatı artış göstermektedir. Yurt dışın-
da yaşayan işçilerin gönderdikleri dövizlerin artması sonucun-
da tüketimin artması ve dünyada petrol fiyatlarının ve elektro-
nik ihracat sektöründeki yabancı girdilere olan talebin artması, 
ithalat harcamalarını artırmıştır. Filipin mallarına olan yabancı 
talebi de devam etmektedir.

Filipinler’de ihracatın üçte ikisini elektrik elektronik ürünle-
ri, ithalatın önemli bir kısmını ise ara mallar oluşturmaktadır. 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği 
(ASEAN) üyesi olan Filipinler, son 20 yıldır dış ticaretin kolaylaş-
tırılmasına yönelik olarak tarifeleri ve tarife dışı engelleri azalt-
maya gitmektedir.

Ülkenin dış ticareti, global kriz nedeniyle 2009 yılında geri-
lemiş ve 2008 yılına göre yüzde 23 oranında azalarak 84,2 
milyar Dolar olmuştur. Aynı dönemde ihracat bir önceki yıla 
(2008) göre yüzde 21,6 oranında azalarak 49 milyar Dolardan 
38,4 milyar Dolara gerilemiş; ithalat ise yüzde 24,1 oranında 
azalarak 60,4 milyar 
Dolardan 45,8 milyar 
Dolara düşmüştür. Söz 
konusu düşüş, 1997-
1998 yıllarında yaşanan 
Asya krizinden sonra-
ki en yüksek düşüştür. 
2010 yılında ise ihracat 
yeniden artış göster-
miştir. Bu artış, başta 
Çin olmak üzere ihraç 

tion in 2013/14 season will reach 7,3 million tons. According 
to the Ministry of Agriculture and industry guides; realization 
of a better production rate that is more than the expected one 
is possible at the 3rd and 4th quarters due to the increase in 
the use of improved seeds, a little expansion on the cultivation 
lands and increase in the yield.

Philippines uses almost all of the rice and corn production for 
its domestic consumption. Even, the productions of these two 
products do not meet the consumption. When USDA data are 
reviewed; rice consumption of Philippines is between 10 and 
13 million tons and even exceeds 13 million tons in some sea-
sons. The difference between production and consumption in 
rice varies between 1 and 3 million tons. Although the same 
situation occurs in rice, the difference between production 
and consumption is much lower.

Wheat is a grain product that cannot be grown in Philippines 
due to the climatic conditions. Thus, the country meets its an-
nually 3,5-4 million-ton wheat need via import.

FOREIGN TRADE IN PHILIPPINES
Philippines is a country with generally foreign trade deficit. 
The reason of this deficit is that the country supplies capi-
tal goods, intermediate goods and petroleum from abroad. 
However; country’s export and import has been increasing 
in the last 10 years. The increase in the consumption as a 
result of the increase in the foreign exchanges sent by the 
workers from abroad and the increase of the demand for 
petroleum and foreign input in electronic export sector in-
creased import spending. The foreign demand for Filipino 
goods still continues.

Electrical electronic products constitute the two thirds of ex-
port in Philippines; an important part of the import consists 
of intermediate goods. Being a member of World Trade Or-
ganization (WTO) and Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN), Philippines has been trying to reduce tariff and non-
tariff barriers for facilitating foreign trade for 20 years.

Foreign trade of the country declined in 2009 due to the glob-
al crisis and was 84,2 billion Dollars by decreasing 23% com-
pared to 2008. In the same period; export decreased from 49 
billion Dollars to 38,4 billion Dollars by declining 21,6% com-
pared to the previous year (2008) and the import decreased 

from 60,4 billion Dollars 
to 45,8 billion Dollars 
by declining 24,1%. The 
decline was the highest 
after the one experi-
enced due to the Asian 
crisis between 1997 
and 1998. In 2010, ex-
port increased again. 
This increase resulted 
from the demand in-
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piyasalarındaki talep artışından kaynaklanmaktadır. 2010 yılı 
itibarıyla ihracat 51,4 milyar Dolara, ithalat ise 58,2 milyar Do-
lara ulaşmıştır. 2011 yılında ihracatta bir önceki yıla göre 3,4 
milyar Dolarlık bir azalma olmakla beraber, ithalatta meydana 
gelen 5,5 milyarlık artış, dış ticaret hacminin 2,1 milyar Dolar 
artmasına ve toplam dış ticaret hacminin 111,7 milyar Dolara 
ulaşmasına neden olmuştur.

2012 yılı verilerine göre ülkeler bazında Filipinler’in dış tica-
retine bakıldığında; Japonya’nın 9,8 milyar Dolarlık ihracat ve 
yüzde 19’luk pay ile Filipinlerin ihracatında ilk sırada yer aldığı 
görülmektedir. Japonya’dan sonra Filipinlerin ihraç pazarları sı-
rasıyla ABD (yüzde 14,2), Çin (yüzde 11,8), Singapur (yüzde 9,3), 
Hong Kong (yüzde 9,1) ve Kore (yüzde 5,5)’dir.

İthalatta ise ABD, 7,5 milyar Dolarlık ithalat ve yüzde 11,6’lık 
pay ile ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada 7,1 milyar Dolar 
ithalat ve yüzde 10,9’luk pay ile Çin yer almaktadır. Ülkenin it-
halatındaki diğer önemli ülkeler ise sırasıyla Japonya, Tayvan, 
Kore, Singapur, Tayland, Suudi Arabistan, Endonezya, Malezya 
ve Birleşik Arap Emirlikleri’dir.

DIŞ TİCARETTE HUBUBATIN YERİ
Tahıl bazlı tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirmeyen Filipinler, 
dünyanın önde gelen buğday ithalatçıları arasında yer almak-
tadır. İklimsel özellikler nedeniyle buğday üretimi gerçekleşti-
remeyen ülke, ihtiyaç duyduğu buğdayın tamamını, buğday 
veya un olarak yurtdışından ithal etmektedir. USDA verilerine 
göre; 2002/03 sezonunda 3,2 milyon ton olan ülkenin buğday 
ithalatı, 2007/08 sezonunda 2,2 milyon tona kadar gerilemiş-
tir. Sonraki sezonlarda yeniden artışa geçen ithalat, 2011/12 
sezonunda 4 milyon tonla son 10 yılın en yüksek seviyesine 
ulaşmıştır. 2012/13 sezonunda 3,6 milyon olan ülkenin buğday 
ithalatının 2013/14 sezonunda da bu seviyelerde kalacağı tah-
min edilmektedir.

Filipinler, buğdayın yanı sıra her yıl 1-2 milyon ton arasında 
pirinç ithalatı da gerçekleştirmektedir. Ülke pirinçte önemli 
bir üretici olmasına rağmen, iç tüketimin tamamını karşılaya-

crease from mainly China and export markets. As of 2010; 
export reached 51,4 billion Dollars and import reached 58,2 
billion Dollars. With a 3,5 billion-Dollar decrease in export 
compared to the previous year in 2011, the 5,5 billion-Dollar 
increase in import caused that foreign trade volume increased 
2,1 billion Dollars and total foreign trade volume reached to 
111,7 billion Dollars.

When the foreign trade deficit of Philippines is reviewed ac-
cording to 2012 data on country basis; it is seen that Japan 
ranks first in Philippines export with 9,8 billion-Dollar export 
and 19% share. After Japan; the export markets of Philippines 
are USA (14,2%), China (11,8%), Singapore (9,3%), Hong Kong 
(9,1%) and Korea (5,5%) respectively.

In import, USA ranks first with 7,5 billion-Dollar import and 
11,6% share. China ranks second with 7,1 billion-Dollar im-
port and 10,9% share. Other important countries in the 
import of the country are Japan, Taiwan, Korea, Singapore, 
Thailand, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia and the United 
Arab Emirates.

PLACE OF GRAIN IN FOREIGN TRADE
Philippines, who cannot realize grain-based agricultural prod-
uct export, is among the world’s leading wheat importers. The 
country cannot produce wheat due to its climatic features, 
thus it imports the entire wheat amount that it needs from 
abroad as wheat or flour. According to USDA data; wheat im-
port, which was 3,2 million tons in 2002/03 season, decreased 
to 2,2 million tons in 2007/08 season. Increasing in the follow-
ing seasons, import reached to the highest level of the last 10 
years with 4 million tons in 2011712 season. The wheat import 
of the country, which was 3,6 million tons in 2012/13 season, is 
estimated to stay at this level in 2013/14 season.

Besides wheat, Philippines realizes 1-2 million tons of rice 
import every year. Despite the fact that the country is an im-
portant producer of rice, it cannot meet the entire domestic 
consumption and makes import. According to USDA data; 
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mamakta ve ithalata başvurmaktadır. USDA verilerine göre; 
2002/03 sezonunda 1,5 milyon ton olan ülkenin pirinç ithala-
tı, 2008/09 sezonunda son yılların en yüksek seviyesi olan 2,6 
milyon tona ulaşmış, sonraki sezonlarda ise yeniden düşüşe 
geçmiştir. 2012/13 sezonunda 1,4 milyon ton olan ithalatın, 
2013/14 sezonunda da 1,1 milyon tonda kalacağı tahmin edil-
mektedir.

DEĞİRMENCİLİK vE TAHIL İŞLEME SEKTÖRü
Filipinler’de günümüzde un üretimi ile uğraşan 12 adet firma 
var ve bu firmaların tamamı Filipin Un Değirmencileri Derneği 
(PAFMIL) ve Filipin Un Değirmencileri Odası’na (CHAMPFLOUR) 
bağlı. PAFMIL; RFM, Liberty Flour Mills, Wellington Flour Mills, 
Pilmico Foods Corporation, General Milling Corporation, Uni-
versal Robina Corporation ve Philippine Flour Mills firmaların-
dan; CHAMPFLOUR ise San Miguel Mills, Philippine Foremost 
Milling Corporation, Morning Star Milling Corporation ve Delta 
Milling Corporation’dan oluşuyor.

Ülkedeki ilk değirmen firması olan Republic Flour Mills (RFM), 
faaliyetine 1958 yılında başlamış. Kurulmasının temel amacı; 
un gibi temel gıda maddelerinin üretiminde ülkenin kendi 
kendine yetme ihtiyacını vurgulamak. RFM, kurulduğunda 
Asya bölgesinde un değirmenciliği endüstrisinin öncüsü nite-
liğindeydi. Firma süreç içerisinde un torbaları üreten küçük tek 
bir firmadan marka ürün zincirini yöneten çoklu bir işletmeye 
dönüştü. Firmanın Mandaluyong değirmeni, Metro Manila’da 7 
hektarlık bir araziye kurulu. Republic Flour Mills’in başarısından 
dolayı rakip firmalar un değirmenciliği endüstrisine yöneldi. 

1958 yılında anonim şirkete dönüşen Liberty Flour Mills, ek-
meklik un ve unlu mamul çeşitlerinin üretiminde rol alıyor. Ça-
lışmalarına 1960 yılında başlayan Wellington Flour Mills firması 
Wellington, Doña Salustiana ve Filipina markalarının sahibi. 
1962’de faaliyete başlayan Pilmico Foods Corporation, buğday 
unu ve buğday yan ürünleri üretiyor. 1961’de Cebu’da faaliyet 
göstermeye başlayan General Milling Corporation, General 

the rice import of the country, which was 1,5 million tons in 
2002/03 season, reached to the highest level of the last years 
with 2,6 million tons and then decreased again in the follow-
ing seasons. The import, which was 1,4 million tons in 2012/13 
season, is estimated to stay at 1,1 million tons level in 2013/14 
season.

MILLING AND GRAIN PROCESSING INDUSTRY
There are 12 companies in Philippines that produce flour and 
all of them are affiliated with Philippine Association of Flour 
Millers (PAFMIL) and the Chamber of Philippine Flour Millers 
(CHAMPFLOUR). PAFMIL is composed of RFM, Liberty Flour 
Mills, Wellington Flour Mills, Pilmico Foods Corporation, Gen-
eral Milling Corporation, Universal Robina Corporation and 
the Philippine Flour Mills. CHAMPLOUR on the other hand is 
composed of San Miguel Mills, Philippine Foremost Milling 
Corporation, Morning Star Milling Corporation and Delta Mill-
ing Corporation.

Republic Flour Mills (RFM), the first milling company in the 
Philippines started its operation in 1958. It was established to 
address the need of the country to be self-sufficient in a basic 
food commodity like flour. RFM was the pioneer of the flour-
milling industry in the Asian region and it evolved from a sin-
gle company producing bags of flour, to a multi-company en-
terprise managing a chain of branded products. Its first flour 
mill is located on a seven-hectare land in Mandaluyong, Metro 
Manila. Because of the success of the Republic Flour Mills, 
competitors were attracted to join the flour milling industry.

Liberty Flour Mills – a stock corporation incorporated in 1958, 
engaged in the business of manufacturing of various kinds 
of bakery flour and flour related products. Wellington Flour 
Mills- started its operation in February 1360. Its brands are 
Wellington and Doña Salustiana and Filipina. Pilmico Foods 
Corporation- Pilmico Foods Corporation started operating in 
1962 engaged in the manufacture of wheat flour and wheat 
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Flour markasıyla tanınıyor. Çalışmalarına 1954 yılında başlayan 
Universal Robina Corporation (URC), 1970 yılında Continental 
Milling Corporation adı altında un değirmenciliği ve üretimine 
adım attı. URC Flour, ticari ve kurumsal firmalar için sert ve yu-
muşak un üretip satıyor. San Miguel Mills, Mabini Batangas’da 
bulunan değirmeninde un üretip pazarlamasını yapıyor. Firma-
nın markları arasında Emperor Premium Bread Flour, Pacific, 
Emperor Hard Wheat Flour, King Hard Wheat Flour, Monarch 
Hard Wheat Flour ve Count Hard Wheat Flour, Queen Soft Flour 
ve Countess Soft Wheat Flour yer alıyor.

Philippine Foremost Milling Corporation, 1989’da kuruldu ve 
firma Batı Visayas’da kurulan ilk un değirmeni. Firmanın sert 
un markalarını Montana Spring, Dakota Champion ve Was-
hington Gold; yumuşak un markalarını da Gold Key ve Amigo 
Gold oluşturuyor. Morning Star Milling Corporation ise Filipin 
pazarında olmayan kaliteli ve satışa dönük ürün ve un üretme 
amacıyla 1988 yılında çalışmalarına başladı. Bu 12 un değirme-
nine ek olarak Monde Nissin Corporation, kendi gıda üretimi 
için, kendi değirmeninde un üretiyor. 

Filipinler’deki un değirmencileri çoğunlukla küçük ölçekli işle-
me endüstrisine tedarik sağlıyor. PAFMIL’e göre; 300 günlük yıl 
bazında, endüstrinin buğday eşdeğeri olarak toplam kapasite-
si yıllık 4 milyon ton ya da günlük 13,360 ton. Yıllık ortalama 
2 milyon ton civarında buğday ithalatı göz önüne alındığında 
endüstrinin yüzde 50 kapasite ile çalıştığı söylenebilir.

Filipinler un endüstrisinin buğdaydaki ana kaynakları çoğun-
lukla ABD, Kanada ve Avustralya’dır. Alınan bölgeden buğdayı 
Filipinler’e getirmek 30 günü buluyor. Buğdayın ulaşmasından 
sonra da unun pazara sunulması için iki ay daha gerekiyor. Bu 
iki ayın bir ayı siloda diğeri de üretimde geçiyor.

FİLİPİNLER BUĞDAY UNU İTHALATI
Filipinliler, buğdayın yanı sıra un ithalatı da yapıyor. IGC; 
2010/11 sezonunda ülkenin gerçekleştirdiği un ithalatının 150 
bin ton civarında olduğunu tahmin ediliyor. Bugüne kadar bu 
un ithalatının büyük bir çoğunluğu Türkiye’den yapıyordu. An-
cak bu durumdan Filipinli değirmencilerin şikayetçi olması, 
Türk ununa karşı bir anti-damping soruşturmasının başlama-
sına neden oldu. 2012 yılında yüzde 46,2 pay ile Türkiye’nin 
Filipinler’e ihraç ettiği ürünlerin başında gelen buğday unu, 
yine 2012 yılında, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 67 artış 
göstermişti. Ancak Türkiye’ye karşı başlatılan anti-damping 
soruşturması, Türkiye’nin ülkeye gerçekleştirdiği un ihracatını 
önemli oranda düşürmüştür.

Filipinli değirmenciler, Türk ihracatçılar yüzünden değerinin 
altında sunulan ithal unla rekabet etmek zorunda kaldıklarını 
belirtiyorlar. PAFMIL, hükümetten bu ithalatlar karşısında en-
düstriyi korumak için bir gümrük vergisi koymasını istiyor. Bu-
nunla birlikte Filipinler basınında da Türkiye menşeli buğday 
ununun sağlığa zararlı olduğu ve toksik madde içerdiği yönün-
de haberler çıkmıştır. Ancak Filipinler Sağlık Bakanlığı Gıda ve 
İlaç Dairesi, yapılan testler sonucunda Türk ununun güvenilir 

by-products. General Milling Corporation-started its operation 
in Cebu in 1961. Their brand of flour is known as General Flour. 
Universal Robina Corporation- traces its beginning all the way 
back to 1954. In the early 1970s, Continental Milling Corpora-
tion was formed for flour milling and production. URC Flour 
produces and sells Hard and Soft Flour to both commercial 
and institutional accounts. San Miguel Mills- produces and 
markets flour with its mill in Mabini, Batangas. Its brands for 
flour are: Emperor Premium Bread Flour, Pacific, Emperor Hard 
Wheat Flour, King Hard Wheat Flour, Monarch Hard Wheat 
Flour and Count Hard Wheat Flour, Queen Soft Flour and 
Countess Soft Wheat Flour.

Philippine Foremost Milling Corporation-was established in 
1989 and was the first flour mill plant in Western Visayas. Its 
brands for hard flour are Montana Spring, Dakota Champion, 
and Washington Gold and for soft flour, Gold Key and Amigo 
Gold. Morning Star Milling Corporation- started in 1988 with 
the objective of producing quality flour and downstream 
products that were lacking in the Philippine market. In addi-
tion to those 12 flour mills, the Monde Nissin Corporation pro-
duces flour for its own use in food products.

Flour millers in the Philippines are supplying a largely small-
scale processing industry. According to PAFMIL; total process-
ing capacity of the industry is at 13,360 tons per day wheat 
equivalent, or 4.008 million tons annually, on the basis of a 
300-day year. With annual wheat imports at around 2 million 
tons a year, it  can be said that the industry is running at 50% 
capacity.

According to the flour milling industry, the main sources of 
wheat are United States, Canada and Australia. It takes 30 days 
to transport wheat from the source to the Philippines. Upon 
arrival, it takes another two months before flour is supplied in 
the market, one month in the silo and another month for the 
production.

PHILIPPINES WHEAT FLOUR IMPORTS
Philippines make flour import besides wheat. IGC estimates 
that the flour import realized by the country in 2010/11 sea-
son was around 150 thousand tons. The country was import-
ing most of the flour from Turkey. But after Philippine millers 
complained about this situation, an anti-damping investiga-
tion was started against Turkish flour. Being the primary ex-
ported product of Turkey to Philippines with 46,2% share in 
2012, wheat flour increased 67% in 2012 compared to the pre-
vious year. The anti-damping investigation against Turkey, sig-
nificantly decreased the flour export of Turkey to the country.

Philippine millers stated that they have to compete with the 
imported flour that is presented below its value due to Turk-
ish exporters. PAFMIL asks the government to apply a tariff in 
order to protect the industry against these imports. Also, there 
news about that Turkish flour is harmful to health and includes 
toxic substance. However; Philippines Ministry of Health Food 
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ve insan tüketimine uygun olduğunu tespit ve ilan etmiştir. 
Ayrıca uluslararası gözetim şirketleri nezdinde bulundurulan 
şahit numunelerden yapılan analizlerde de herhangi bir zararlı 
kalıntı bulunmamıştır. 

FİLİPİNLER’DE MAKARNA, EKMEK vE BİSKüvİ PAZARI
Makarna, Filipinler’de genellikle yüksek gelir grubundakiler tara-
fından tüketilmekte olup, kutlama ve özel durumlarda yapılan bir 
yemek niteliğindedir. Ülkede makarnaya olan talep artmaktadır 
ve satışların yarısından fazlası, süpermarket kanalıyla yapılmakta-
dır. Perakende satışlar 2011 yılında yüzde 3 artmıştır. Toplam sa-
tış hacmi 2011 yılında 72 bin 500 ton’dur ve spagetti en popüler 
üründür. RFM Corp, Unilever Foods, Del Monte, Ideal Macaroni, 
Universal Robina, San Remo Macaroni Corp. piyasadaki en önemli 
firmalardır. Fettucini ve lazanya orta gelir grubunun tanımadığı 
ürünlerdir. Bu ürünler, üst ve orta gelir grupları tarafından pirince 
ikame olarak kullanılmaktadır. Orta gelir grupları için fiyat önemli 
bir unsurdur. Kutlamaların yoğun olduğu yılın ikinci çeyreğinde 
makarna satışlarının arttığı görülmektedir. Önümüzdeki dönem-
de üst ve orta gelir gruplarının makarnaya olan talebinin artması 
beklenilmektedir. Satış hacmindeki gelişmenin yıllık yüzde 2 ora-
nında olacağı tahmin edilmektedir. Süpermarket ve hipermarket-
lerin yayılması da bu artışı destekleyecektir.

2011 yılında Filipinler 31,2 milyon Dolar makarna ithalatı ger-
çekleştirmiştir. Malezya yüzde 52’lik payı ile ülkenin birinci ma-
karna tedarikçisidir. Diğer tedarikçiler ise sırasıyla; Çin (yüzde 
15,8), Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 8), Avustralya (yüzde 7,3) 
ve İtalya (yüzde 5,5)’dır. Türkiye ise 2011 yılında Filipinler’e 200 
bin Dolar tutarında makarna ihracatı gerçekleştirilmiştir. Ayrı-
ca, ASEAN ülkelerine uygulanan gümrük oranı yüzde 5, Çin’e 
yüzde 8 iken, Türkiye’ye uygulanan oran yüzde 15’tir.

Makarnanın bir çeşidi olan Noddle’ın 2011 yılı satışları yaklaşık 
190 bin tondur. Su katkısı ile hazırlanan noddle tüketimi ülkede 
yaygındır. Yeme alışkanlığında ön plana çıkan noddle, kahvaltı 
da dahil olmak üzere üç öğün tüketilebilmektedir. Bu durum 
un tüketimini de artırmaktadır. Noddle’ın 2011 yılı satışları, de-
ğer olarak bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 22 milyar dolara 
ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde satışların değer olarak yıllık 
ortalama yüzde 3 artacağı ve 2016 yılında 25.2 milyar dolara 
ulaşacağı tahmin ediliyor. Miktar bazında ise yıllık ortalama 
yüzde 5’lik bir artış öngörülmekte olup, 2016 yılında toplam 
satışların 239 bin 500 tona ulaşması bekleniyor.

Filipinler’de çoğu tüketici, uygun fiyatı ve perakende satış 
yerlerinde çokça bulunması nedeniyle beyaz ekmeği tercih 
etmektedir. Beyaz ekmek satışları, 2011 yılında yüzde 38’lik 
payı ile ekmek satışlardan en çok payı almıştır. Tam buğday 
ekmeklerinin satışlardan aldığı pay ise yüzde 33 olup, yüksek 
lifli gıdaların sağlık açısından faydalı olduğu düşüncesi, bu tür 
ekmeklere olan talebi arttırmaktadır. Ekmek satışlarından en 
düşük payı alan çeşit ise sandviç ekmekleridir. Bunun en önem-
li nedeni ise Filipin mutfağında hamburger ve sosisli sandviç 
tüketiminin çok olmamasıdır. Tek porsiyonluk keklerin ülkede 
satışı çok yaygındır. Kekler genellikle çocuklar ve yetişkinlerin 

and Drug Administration detected and declared that Turkish 
flour is reliable and appropriate for human consumption after 
the tests. Besides, no harmful residue is found in the analysis 
made on the replicate samples that are kept in the eyes of in-
ternational surveillance companies.

PASTA, BREAD AND BISCUIT MARKET IN PHILIPPINES
Pasta is generally consumed by the people in high income 
groups and is a food cooked for celebration and special con-
ditions. The demand for pasta increases and more than half 
of the sales is done via supermarkets. Retail sales increased 
3% in 2011. Total sales volume in 2011 was 72 thousand tons 
and spaghetti is the most popular product. RFM Corp, Unile-
ver Foods, Del Monte, Ideal Macaroni, Universal Robina, San 
Remo Macaroni Corp. are the most important companies in 
the market. Fettuccine and lasagna are not known by the mid-
dle income group. These products are used as a substitute for 
rice by high income groups. Price is an important element for 
middle income group. It is seen that pasta sales increase at the 
second quarter of the year when the celebrations are intense. 
The demand of the high and middle income groups for pasta 
is expected to increase in the next period. The growth in sales 
volume is estimated to be 2% annually. The spread of super-
markets and hypermarkets would also support this increase.

Philippines realized 31,2 million-Dollar pasta import in 2011. 
Malaysia is the number one pasta supplier of the country with 
52% share. Other suppliers are China (15,8%)I United Arab 
Emirates (8%), Australia (7,3%) and Italia (5,5%) respectively. 
Turkey realized 200 thousand-ton pasta export to Philippines 
in 2011. Besides, the tariff rate for ASEAN countries is 5%, 8% 
for China and 15% for Turkey.

2011 sales of Noodle which is a type of pasta was 190 thou-
sand tons. Prepared by addition of water, consumption of 
noodle is widespread in the country. Becoming prominent 
in the eating habits, noodle can be consumed at three 
meals including breakfast. This situation increases the flour 
consumption. Noodle’s 2011 sales reached to 22 billion dol-
lars in value  by increasing 7% compared to the previous 
year. It is estimated that the sales in the next period will 
averagely increase 3% in value and reach 25.2 billion dol-
lars in 2016. Averagely 5% increase is projected annually on 
amount basis. Total sales in 2016 is expected to reach 239 
thousand 500 tons.

Most of the consumers in Philippines prefer white bread as it 
is sold in sales stores in large amounts with a reasonable price. 
White bread sales got the largest share of bread sales with 
38% in 2011. The share of whole wheat bread from the sales 
is 33% and the thought that high-fiber foods are beneficial to 
health increases the demand for this kind of bread. The small-
est share in bread sales belongs to sandwich bread. Its most 
important reason is that hamburgers and hot dogs are not 
consumed much in Philippine cuisine. The sale of single-serve 
cakes is quite widespread. 
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okulda, işte, gün ortasında tükettikleri bir tür atıştırmalıktır. 
Marketlerde satılan özel markalı ürünler, çoklu paketlense de 
içindeki ürünler tek kullanımlık paketlere koyulmaktadır. Ek-
mekçilik ürünlerinin zaman içerisinde geleneksel ürünleri bir 
ölçüde ikame edeceği tahmin edilmektedir. Ülkede daha uzun 
raf ömrü olması nedeniyle paketli ürünler lehine bir gelişme 
beklenilmektedir.

Filipinler’de bisküvi satışları ise 2011 yılında bir önceki yıla göre 
değer olarak yüzde 6 oranında artış göstermiştir. Üreticiler, 
çocuklarda yaygın olan yetersiz beslenme problemine ilişkin 
olarak bisküvilerini vitamin ve diğer gıda bileşenleri ile takvi-
ye etme eğilimindedir. 2010 yılında un ve şeker fiyatlarındaki 
artışa bağlı olarak bisküvi fiyatları da artmıştır. Sandviç biskü-
viler, 2010 yılında yüzde 7 oranında artış ile satışı en fazla ar-
tan bisküvi çeşididir. Toplam bisküvi satışları, 2011 yılında bir 
önceki yıla göre yüzde 6 artarak 22,5 milyon peso’ya ulaşmıştır. 
Monde Nissin Corp. firması piyasada en büyük satış hacmine 
sahip olup, piyasanın yüzde 33’ünü kontrol etmektedir. Geniş 
bir dağıtım ağına sahip olan firma, uygun fiyatlı ürünlere sahip-
tir. Üreticiler ürün geliştirilmede sağlıklı beslenme ve diyet gibi 
eğilimleri de dikkate almakta ve dağıtım kanallarını geliştirme-
ye çalışmaktadır.

Önümüzdeki dönemde yetersiz beslenme nedeniyle katkılı 
bisküvilerin satış hacminin genişleyeceği düşünülmektedir. 
Üst gelir gruplarının sağlıklı beslenmeye yönelik talepleri de 
karşılanacaktır. Satışların 2011-2016 döneminde yıllık ortalama 
yüzde 2,7 oranında artması beklenmektedir. Ayrıca, bu dönem-
de daha ekonomik ürünlere yönelik talep nedeni ile fiyatların 
düşmesi beklenmektedir.

2011 yılında Filipinler 15,9 milyon Dolarlık bisküvi ithalatı ger-
çekleştirmiştir. Tayland (yüzde 52,3) oran ile 1. tedarikçidir. 
Bunu sırasıyla Singapur (yüzde 10,7), Malezya (yüzde 10,1), En-
donezya (yüzde 15,7) ve ABD (yüzde 2,8) izlemektedir.

Generally cakes are a kind of snacks consumed by kids and 
grown-ups at school, work in the middle of the day. Even 
though the special products in the supermarkets are multi-
packed, the products inside the package are single-serve. It is 
estimated that bakery products will be a substitute for tradi-
tional products to some extent in time. As the shelf life in the 
country is longer, developments in favor of packaged prod-
ucts are expected.

Biscuit sales in Philippines increased 6% in 2011 compared 
to the previous year. Producers tend to supplement their 
biscuits with vitamin and other food components in order 
to solve malnutrition that is spread among kids. In paral-
lel with the increase in flour and sugar prices, biscuit prices also 
increased in 2010. Sandwich biscuit is the kind with the largest 
increase in sales with 7% rate in 2010. Total biscuit sales reached 
to 22,5 million Peso by increasing 6% in 2011 compared to the 
previous year. Monde Nissin Corp. has the largest sales volume in 
the market and controls 33% of the market. Having a wide distri-
bution network, the company presents its products with reason-
able prices. Producers give importance to the trends of healthy 
nutrition and diet in product development and try to develop 
their distribution channels.

It is considered that the sales volume of the biscuits with addi-
tives will increase due to the malnutrition in the next period. 
The demands of high income groups for healthy nutrition will 
also be met. The sales are expected to increase averagely 2,7% 
on annual basis in 2011-2016 period. Besides, the prices are 
expected to decrease due to the demand for more economic 
products at that period.

Philippines realized 15,9 million-Dollar biscuit import in 
2011. Thailand (52,3%) is the number one supplier. Singapore 
(10,7%), Malaysia (10,1%), Indonesia (15,7%) and USA (2,8%) 
follow Thailand respectively.
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