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Editör
Editor

Dünya tahıl piyasası yıla üretimdeki rekor artış World grain market entered the New Year with
beklentisiyle girdi
a record expectation in the production
Değerli okurlar…

Dear readers…

Uluslararası Tahıl Konseyi IGC, son raporunu 28 Kasım
2013’te yayınladı. Buna göre dünya tahıl üretiminin 2013/14
sezonunda 1.946 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Bu artış
miktarı, 2012/13 sezonu tahminiyle kıyaslandığında, 156 milyon tonluk rekor bir artışa işaret ediyor.

International Grains Council IGC released its last report on 28th
November 2013. According to that; it is projected that world
grain production will reach 1.946 million tons in 2013/14 season. This projection points a 156 million-ton record increase
compared to the 2012/13 season estimation.

En yüksek artışın ise 87 milyon tonla mısır üretiminde
gerçekleşeceği öngörülüyor. 2012/13 sezonunda 863 milyon
ton olarak tahmin edilen dünya mısır üretiminin, özellikle
ABD kaynaklı artışın da etkisiyle 950 milyon tona ulaşacağı
öngörülüyor.

The highest increase is projected for corn production with 87
million tons. Estimated as 863 million tons in 2012/13 season,
world corn production is foreseen to increase 950 to million
tons with the effect of the increase in U.S.

Buğdaydaki artış beklentisi 43 milyon ton olarak görünüyor. IGC raporuna göre; 2012/13 sezonunda 655 milyon ton
olarak gerçekleştiği tahmin edilen dünya buğday üretiminin,
2013/14 sezonunda 698 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Bu artış oranı, buğday üretiminde, 695 milyon ton olan
2011/12 sezonu miktarının yeniden yakalanacağını ve buna
ek olarak 3 milyon tonluk artış sağlanacağını gösteriyor.
Pirinçteki üretim artışı beklentisi ise sadece 2 milyon ton.
IGC, 2012/13 sezonunda 469 milyon ton olarak tahmin ettiği
dünya pirinç üretiminin, 2013/14 sezonunda 471 milyon
tona ulaşacağını öngörüyor.
IGC’nin raporuna göre 2013/14 sezonunun dönem sonu
buğday stoklarında 6 milyon ton (181 milyon ton), mısır
stoklarında da 28 milyon ton (157 milyon ton) artış
gerçekleşecek, pirinç stokları ise 1 milyon ton (108 milyon
ton) gerileyecek.
Dünya ticaretine konu olan buğday miktarının ise 1 milyon
tonluk artışla 142 milyon tona, mısır miktarının 10 milyon
tonluk artışla 106 milyon tona, pirinç miktarının da yine 1 milyon tonluk artışla 38 milyon tona ulaşması bekleniyor.
Öngörüler, 2013/14 sezonunda değirmencilik sektörünün
hammadde tedarikinde çok fazla sorun yaşamayacağı
yönünde ancak yine bazı olumsuz hava koşulları özellikle hasadın devam ettiği Güney Yarımküre’de hem üretim
miktarına hem de kaliteye etki edebilir. Fiyatla ilgili beklentiler ve gelişmeler için Sayın Zafer Ergezen’in makalelerini
takip edebilirsiniz…

The increase expectation in wheat is seen as 43 million tons.
According to IGC report; estimated to be realized as 655 million tons in 2012/13 season, world wheat production is projected to reach 698 million tons in 2013/14 season. This increase points that the amount of wheat production realized
in 2011/12 as 695 million tons will be reached again and in
addition to that there will be a 3 million-ton increase.
The increase expectation for rice is only 2 million tons. IGC
foresees that the rice production, which was estimated as 469
million tons in 2012/13 season by the institution, will reach
471 million tons in 2013/14 season.
According to the report of IGC; there will be 6 million-ton
(181 million tons) increase in end-period wheat stocks and 28
million-ton (157 million tons) increase in corn stocks; the rice
stocks will decrease 1 million tons (108 million tons).
The wheat amount subjected to the world trade is expected
to reach 142 million tons with 1 million-ton increase, corn to
106 million tons with 10 million-ton increase, rice to 38 million
tons with 1 million-ton increase.
The projections point that there won’t be many problems on
the raw material supply of milling industry in 2013/14 season;
however especially the adverse weather conditions may affect
the production amount and the quality in Southern Hemisphere where the harvest is still continuing. You can follow
the articles of Zafer Ergezen for the expectations on price and
developments…
Best regards…

Saygılarımla…

Derya GÜLSOY
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Honeywell Flour Mills
genişleme kararı aldı
Honeywell Flour Mills
decides to expand
Nijerya’nın önde gelen un değirmenlerinden
Honeywell Flour Mills Plc, üretimini arttırmak
için genişleme kararı aldı.
As one of the leading flour mills of Nigeria;
Honeywell Flour Mills Plc decided to expand
in order to increase its production.
Üretimini arttırmak amacıyla genişleme kararı alan Nijerya’nın As one of the leading flour mills of Nigeria; Honeywell Flour
önde gelen değirmenlerinden Honeywell Flour Mills Plc, bu ka- Mills Plc aims further meeting the demand of consumers rathrarla rekabette süreklilik sağlamaktan ziyade tüketici ihtiyaçla- er than the need to constantly put competitions.
rını daha iyi karşılayabilmeyi hedefliyor.
According to the news from Nigerian press; with the unbridled
Nijerya basınında yer alan habere göre; yabancı markaların paza- interest of more foreign brands in the market place, compera olan dizginlenemeyen ilgisi yüzünden Nijerya ekonomisindeki tition has taken a new turn in almost all sectors of the Nigeneredeyse tüm sektörler yeni bir dönemece girdi. Bu sebeple de rian economy. In recent years, managers have begun to see
son dönemlerde yöneticiler marka yönetimini, diğer tüm fonksi- brand management more as a communication function that
yonlardan daha fazla işlevi olan ve hedef kitlelerini pazara bağla- includes analysis and planning on how brands could be posiyabilmek için markalarının nasıl pozisyon almalarıyla ilgili analiz tioned in the market to connect their targeted members of the
ve planlamayı da içeren bir iletişim fonksiyonu olarak görüyor. Bu public than any other function.
fonksiyonları yerine getirmek için Honeywell marka tanıtımcıları,
markayı pazarda istediği üne kavuşturmak için bir süreç başlattı. To fulfill these functions, the promoters of the Honeywell brand
Lagos’taki yenilenen dünya standartlarında un değirmenlerini recently begun a process that would make the brand maintains
tanıtma turunda konuşan Honeywell Flour Mills Plc CEO’su Baba- its desired reputation in the market. Speaking shortly after the
tunde Odunayo, firmanın genişletilme projesinin, müşterilere en facility tour of its refreshed world class flour mills in Lagos, the
iyi hizmeti sunmak ve bunun sonucunda da müşterilerin marka- Chief Executive Officer of the Honeywell Flour Mills Plc, Mr. Badan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayabilme ihtiyacından doğ- batunde Odunayo, said the move to expand the facility was informed by the urgent need
duğunu söyledi.
to give the consumers the
best, so as to sustain those
Odunayo’ya göre; 10 milyar
intangible elements that
Nijerya Nairasına mal olan
would serve as good experiproje, markanın ün yapmış olence that consumers could
duğu kalite standardını karşıtake away from the brand.
lamak için geliştirildi. Odunayo ayrıca; un değirmenlerini
According to him, the progenişletme ile ilgili yatırımlaject which was said to have
rının, Honeywell Flour Mills
gulped around N10 billion
Plc’nin değerli müşterilerinin
was built to meet the quality
ürünlerden memnun kalmastandard for which the brand
ları için üstün kaliteli un ve
is known for. He stated that
un bazlı bir ürün yelpazesi
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sağlamaya olan bağlılığının kanıtı olduğunu belirtti. Bu bağlılığın aynı zamanda NIS 9001:2000 ödülüyle de desteklendiğini
söyleyen Odunayo, firmanın bu ödüle layık görülen ilk Nijeryalı
un değirmeni olduğunu vurguladı. Ayrıca firma, Nijerya Standartlar Örgütü’nün ürün kalitesi değerlendirme programı olan
Zorunlu Uygunluk Değerlendirme Programı (MANCAP) kapsamında da değerlendirilmişti.
Odunayo, 50 kg’dan 10,000 torba depolama kapasitesine sahip
tesisin otomatik deposunun Sahra Altı Afrika bölgesinde türünün tek örneği olduğunu konuşmasına ekledi ve şöyle devam
etti; “Şu anda tesisimizde kurulu kapasite oranı günlük 2,610
tondur. Ayrıca 42,500 tonluk buğday depolama kapasitesine
sahiptir ki bu da aylık 40,000 tonluk aylık kullanım anlamına
gelmektedir. Son teknoloji ekipmanlarla donatılmış tesisin üretim kapasitesini de bu projeyle %63 arttırmış oluyoruz.”

investment in expanding the flour mills was proof of Honeywell
Flour Mills Plc commitment to ensure that it consistently produces and delivers top quality flour and a range of flour based products for the satisfaction of its valued customers. He said that proof
of the company’s commitment is reflected in the award of NIS
9001:2000, the first to be awarded to a flour mill in Nigeria as well
as the Mandatory Conformity Assessment Programme (MANCAP) for product quality from Standards Organisation of Nigeria.
Odunayo also added that the mills’ automated warehouse
which has a capacity to hold about 100,000 bags of 50kg flour is
the only one of its kind in Sub Saharan Africa. He said: “The flour
mills currently operate on installed capacity of 2,610 tons per
day. It also has a wheat storage capacity of about 42,500 tons
with a monthly usage of about 40,000 tons. The state-of-art facility has upgraded our production capacity by 63 percent.”

Bunge, Bunge Asya’da
yönetim değişikliğine gitti
Bunge, announced management transition at Bunge Asia
Bunge Limited, Bunge Asya’da yönetim değişikliğine gidildiğini duyurdu. Michael Goettl, 1 Ocak
2014’ten itibaren Bunge Asya’nın CEO’su olacak.
Bunge Limited announced management transition at Bunge Asia. Michael Goettl will be the CEO
of Bunge Asia as of January 1, 2014.
Küresel tarım ve gıda şirketi Bunge Limited, Michael Goettl’in
Bunge Asya’nın CEO’su olarak atandığını ve bu atamanın 1
Ocak 2014’ten itibaren yürürlükte olacağını duyurdu. Aralık
2013’e kadar Bunge Asya’nın operasyon direktörü olan Goettl,
görevini Christopher White’tan devralacak. 10 yıldır Bunge
Asya’nın operasyonlarını yöneten Christopher White, Bunge’de
üst düzey danışman olarak firmanın stratejik girişimlerini yönetme görevini yerine getirecek.
Bunge Limited CEO’su Soren Schroder, yaptığı açıklamada
konu ile ilgili şunları söyledi; “Mike, Bunge’nin Asya’daki büyümesinde önümüzdeki süreç için ideal bir lider. Bölgedeki uzun
tecrübesi, pazarı iyi bir şekilde kavramasına ve müşterilerimiz
için neyin önemli olduğunu takdir etmesini sağlıyor. Chris ise
Mike’a büyük bir miras bırakıyor. Chris’in liderliğinde Bunge,
Asya bölgesinde sıradan bir pazarlamacıdan önemli bir endüstri operatörüne dönüştü. Bu dönüşüm sırasında Çin, Vietnam ve
Hindistan gibi önemli pazarlarda güçlü pozisyonlar elde edildi,
yüksek kalite müşteri hizmetlerinde ün kazanıldı ve endüstriyel
ve tüketici ürünlerinde büyük bir portföy oluşturuldu. Kendisine Asya’daki önderliği için teşekkür ediyoruz ve firma danışmanı göreviyle yeni katkılarını dört gözle bekliyoruz.”

Bunge Limited as a global agribusiness and food company, announced the appointment of Michael Goettl to the position
of CEO, Bunge Asia, effective January 1, 2014. Mr. Goettl, currently COO, Bunge Asia, succeeds Christopher White, who, after leading Bunge’s Asian operations for ten years, will remain
with Bunge as a senior advisor managing strategic initiatives
for the company.
“Mike is the ideal leader for the next era of Bunge’s growth in
Asia,” stated Soren Schroder, CEO, Bunge Limited. “His long experience in the region gives him deep understanding of the
markets and a great appreciation for what is important to our
customers.
Chris leaves a great legacy. Under his leadership, Bunge
grew from a marketer to a major industrial operator in
Asia, with strong positions in key markets like China, Vietnam and India, a reputation for high-quality customer
service, and a strong portfolio of industrial and consumer
products. We thank him for his leadership in Asia and look
forward to his further contributions as an advisor to the
company.”
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ABD mısır üretiminde rekor artış beklentisi
Record increase expectation for US corn production

ABD Tahıl Konseyi tarafından yayınlanan 2013/2014 Mısır Hasadı Kalite Raporu’nun önemli bulguları arasında rekor üretim miktarı, yüksek kalite ve küçük çapta hava kaynaklı etkiler yer alıyor.
Record production, high quality, and minor weather-related impacts are the top-line findings of
the 2013/2014 Corn Harvest Quality Report, released by the U.S. Grains Council.
ABD Tahıl Konseyi, 2013/2014 Mısır Hasadı Kalite Raporu’nu yayınladı. Raporda ABD’nin mısır üretiminde önemli bir artış öngörülüyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD Tahıl Konseyi
Başkanı ve CEO’su Tom Sleight, şunları ifade etti; “Geçen yılki
ciddi kuraklıktan sonra bütün dünya dikkatle 2013 ABD mısır
üretimini izliyor. O dönemden sonra üretim toparlandı ve bazı
kötü hava koşullarına rağmen kalite arttı. Bu herkes için iyi haber demek.”
13,989 milyon bushel’lik (kile) (355.3 milyon ton) toplam ABD
mısır üretimi, tüm zamanların rekoruydu. 160.04 bushel/dönümlük (10.01 ton/hektar) ortalama verim ise ikinci en büyük
rekordu. Soğuk ve yağışlı geçen ilkbahar, mısır yetiştirilen bölgelerin tamamında ekimi geciktirdiği için hava koşulları yine
zor koşullar yaratmıştı. Soğuk hava, sıcaklıklarda denge sağlasa
da bazı bölgelerde yaz ortasında yakıcı kuraklıklar yaşandı. Bu
olumsuz hava koşulları yavaş yavaş ekili alanları ve verimi azal-

U.S. Grains Council released 2013/2014 Corn Harvest Quality Report. An important increase is projected on the report. “After a record drought last year, the world has been
watching intently the 2013 U.S. corn crop,” said USGC President and CEO Tom Sleight. “Production has rebounded, and
quality is high despite some weather challenges. It’s good
news all around.”
Total U.S. corn production of 13,989 million bushels (355.3
million metric tons) is an all-time record, and the average
yield of 160.4 bushels/acre (10.1 tons/hectare) is the second highest on record. Weather was again the challenge,
as a cold and wet spring delayed planting across much of
the Corn Belt.
Some areas also experienced flash-drought conditions in midsummer, although this was generally offset by cooler tem-
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tırken yüksek oranda hasat kalitesi gerçekleştirildi. Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında hava kaynaklı etkiler daha az ve öngörülebilirdi. Aflatoksin oranı 2012 yılında büyük miktarda düşüş
göstermişti. Test edilen numunelerin %99.4’ünde aflatoksin
aktivite seviyesi FDA’nın (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) milyar başına 20 parçadan oluşan seviyelerinden daha düşüktü. Nişasta
ile ters orantılı olan protein içeriği az miktarda azalırken nişasta
oranı yüksekti.
Yağ içeriği 2011 ve 2012’deki oranlarla aynıydı. Hava koşullarını
yansıtan nem içeriği gerilme çatlakları olduğu için biraz daha
yüksekti; fakat toplam hasar 2012 ile benzer seyretmekle beraber 2011 seviyelerinin çok altındaydı. Ortalama test ağırlığı
1.sınıf mısır seviyelerinin üzerindeydi. Bu durum genel olarak
iyi kaliteli ürün elde edildiğini göstermektedir.

peratures. These weather adversities slightly reduced planted
acreage and yield, while harvest quality remained very high.
As compared to prior years, weather related impacts were
modest and predictable. Aflatoxins were significantly lower
than in the 2012 crop, with 99.4 percent of the samples testing below the FDA aflatoxin action level of 20 parts per billion.
Starch content was up, while protein content, which is inversely related to starch, was down slightly. Oil content was similar
to 2011 and 2012.
Moisture content, reflecting weather conditions, was slightly
higher, as were stress cracks, but total damage levels remained
very low, comparable to 2012 and below 2011 levels. Average
test weight remained well above the limit for No. 1 grade corn,
indicating overall good quality.

Brezilyalı bir un değirmeni yetkilisi, yaptığı bir açıklamada Arjantin’in Ocak ayı buğday teslimatını yapamayacağını iddia etti.
A Brazilian flour mill representative claimed that Argentina would not be able to meet its contract for January wheat delivery.
Reuters kaynaklı bir habere göre; Brezilya’nın en büyük un değirmenlerinden birisi olan Moinho Pacifico’nun Genel Müdürü Lawrence Pih, Arjantinli tüccarın Ocak ayı için geçerli olan
anlaşmalarını yerine getiremeyeceğini ve teslimattaki “ihmalin”
Brezilya un değirmenciliği endüstrisini başka satıcılardan buğday almaya zorlayacağını söyledi.

According to the news from Reuters; one of Brazil’s biggest
flour mills, Moinho Pacifico, claimed an Argentine trader that
supplies it with wheat would not be able to meet its contract
for January. Lawrence Pih, chief executive of Pacifico, in an interview said the “default” on delivery would force Brazil’s flour
milling industry to look for wheat elsewhere.

Brezilya, komşusu Arjantin’de yeterli malzemenin olmadığı ve Brazil has been turning to North America to cover its local
hükümetin ihracatı kısıtladığı durumlarda, yerel buğday ihtiya- wheat demand in the absence of sufficient supplies from
neighboring Argentina, where the government has restricted
cını karşılayabilmek için Kuzey Amerika’ya yöneliyor.

23

Cargill, Rusya’daki etkinliğini arttırmak adına DeloPorts Limited’in Novorossiysk’deki liman terminalinin yüzde 25 hissesini satın aldı
Cargill purchased 25% share of the terminal at Novorossiysk port from DeloPorts Limited in order to increase its activities in Russia.
Cargill, Karadeniz limanındaki terminal hissesi ile Rusya’daki
ayak izini güçlendiriyor. Karadeniz’in güneybatısında yer alan
Novorossiysk kentindeki DeloPorts Limited’e ait terminalin
yüzde 25 hissesini satın alan Cargill, firmanın bir diğer ortaklığı
olan OAO Kombinat Stroykomplekt’nın (KSK) da dolaylı faizli
yüzde 1 hissesini satın aldı.

Cargill strengthens Russian footprint with stake in Black Sea
port terminal. Cargill has acquired a minority shareholding in
a deep sea port terminal in Novorossiysk on the Black Sea in
south west Russia. The company has purchased a 25 per cent
plus one share indirect interest from DeloPorts Limited in its
subsidiary, OAO Kombinat Stroykomplekt (KSK).

Cargill’in Avrupa’da Tahıl ve Yağlı Tohumlar Operasyon Başkanı
olan Andreas Rickmers, konuyla ilgili şunları söyledi; “DeloPorts
Limited ile ortaklığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.
Bu stratejik yatırım, Rusya’daki aktivitelerimizi arttırma niyetimizle paralel olarak işliyor. Bu bizim Karadeniz’deki ilk Rus limanı yatırımımız. Bu yatırım pazara sunduğumuz hizmetlerimizi
güçlendirecek ve Rusya tahılı ile ilgili çalışmalarımızı dünyanın
geri kalanı ile bağlayacak olan bir kanal sunacak.

“We are pleased to announce this partnership with DeloPorts
Limited,” said Andreas Rickmers, head of Cargill’s grain and
oilseeds operations in Europe. “This strategic investment is in
line with our intention to grow our operations in Russia. It is
our first investment in a Russian port on the Black Sea and will
strengthen our offering to the market, providing a channel to
connect our Russian grain operations to the rest of the world.”

Tedarik zincirin güvence altına alan bu hayati adım, Rusyalı
çiftçilere de, ürünleri için küresel pazarlarda güvenilir erişim
sağlamak açısından avantajlar sunuyor. Bu yatırım; çiftçi müşterilerimize bir dizi hizmet, tavsiye ve finansal araç sunmaya
odaklandığımızın göstergesidir.”
KSK tesisi yıllık 3.5 milyon tonluk tahıl tutma kapasitesine sahip.
Cargill bu hacmin bir kısmını kullanacak ve geri kalan kısmını
da pazara sunacak. Cargill ayrıca, dünyanın her yerindeki müşterilerine hizmet sunabilmek için Karadeniz bölgesi boyunca
çeşitli liman tesislerini kullanmaya devam edecek.

Rickmers continued: “Securing this vital step in their supply
chain will also benefit Russian farmers, providing them with
reliable access to global markets for their crops. It forms part
of our growing focus to offer our farmer customers a range of
services, advice and financial tools.”
The KSK facility has the capacity to handle 3.5 million metric
tons of grain per annum. Cargill will use a portion of the volume capacity and the remaining volume will be available in
the market. Cargill will also continue to use various port facilities throughout the Black Sea region to serve its customers
around the world.
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2016 “Uluslararası Baklİyat Yılı”
İlan edİldİ

2016 is declared as “International Year of Pulses”

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Bakan Eker’in önerisini kabul ederek 2016
yılını “Uluslararası Bakliyat Yılı” ilan etti.
The United Nations (UN) Food and Agriculture Organization (FAO) declared 2016 as “International Year of Pulses” by accepting the Minister Eker’s proposal.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, Haziran
2013’te Roma’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda
Örgütü’nün komisyon toplantısında, 2016 yılının bakliyat yılı ilan
edilmesi çağrısında bulunmuştu. Bu önerisini BM Gıda ve Tarım
Teşkilatı Genel Sekreteri Hose Graziano Da Silva’ya gönderdiği
mektupta da yineleyen Bakan Eker, mektubunda Türkiye’nin ev
sahipliğini üstlenebileceğini de bildirdi. Bakan Eker’in bu önerisi,
BM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Buna göre, Türkiye, 2016 yılında bakliyat ile ilgili birçok etkinlik yapacak. Uluslararası bakliyat
yılı çerçevesinde; yeni bakliyat çeşitlerinin geliştirilmesi, bu çeşitlere ait sertifikalı tohumlukların üretiminin ve çiftçiler tarafından
kullanımının arttırılması, bakliyat üretimi ve ihracatının artırılması yönündeki çalışmalar hızlandırılacak.

Food, Agriculture and Livestock Minister M. Mehdi Eker proposed
the declaration of 2016 as the year of pulses at the commission
meeting of The United Nations Food and Agriculture Organization in June 2013. Repeating this proposal on his letter to Secretary General of the UN Food and Agriculture Organization Hose
Graziano Da Silva, Minister Eker notified that Turkey can host any
event related with this subject. The proposal of Minister Eker was
accepted at general assembly of the United Nations. According
to that; there will be many events related with pulses in Turkey in
2016. Within international year of pulses; studies on the development of new varieties of pulses, increasing the production and
usage of the certified seeds of these varieties by farmers, increasing the production and export of pulses will be accelerated.

BAKLİYAT BİLİNCİNİ ARTTIRACAK

IT WILL INCREASE THE AWARENESS OF PULSES

Konuyla ilgili basına açıklama yapan Makarna, Bulgur, Bakliyat
ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, bunun bakliyatla ilgili bilinci yükselteceği görüşünde. Tiryakioğlu,
açıklamasında şunları ifade ediyor: “Fasulye, mercimek, bezelye
ve nohut yüzyıllar boyunca küresel beslenmenin köşe taşları olmuşlardır. BM’nin 2016 yılını bakliyat yılı olarak ilan etmesi; bakliyat bilincini yükselterek bakliyatın sağlık ve beslenmede önemli
bir rol oynamasını sağlayacaktır. Ayrıca gıda güvenliği ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına da yardımcı olacaktır.”

Making a statement to the press on the subject; The Pasta,
Bulgur, Pulses and Vegetable Oils Promotion Group Chairman
Ahmet Tiryakioglu thinks that it will increase the awareness
of pulses. Tiryakioglu said: “Beans, lentils, peas and chickpeas
have been the cornerstones of the nutrition for centuries. Declaration of 2016 as the year of pulses by UN will provide an
important role for pulses on health and nutrition by increasing the awareness of pulses. Besides, it will help ensuring food
security and environmental sustainability.”
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Cargill, Alberta’daki
tahıl taşıma kapasitesini
arttırıyor
Cargill increases its grain handling capacity in Alberta

Cargill, Kanada’nın Alberta eyaletinde bulunan demiryolu ve tahıl taşıma tesisinin kapasitesini
arttırıyor.
Cargill increases rail and grain handling capacity of its plant in Alberta, Canada.
Dünyanın önde gelen tahıl tedarikçilerinden Cargill, Kanada’nın
Alberta eyaletinde bulunan Viking AB tahıl taşıma tesisinin depolama ve demiryolu sistemlerini genişleteceğini duyurdu. Bu
genişletme projesi, çevredeki terminal kapasitesini de arttıracak.
Depolama kapasitesi yaklaşık olarak 10,000 ton arttırılırken, demiryolu taşıma sistemleri de 52 araçtan 100 araca çıkartılacak.

As one of the world’s leading grain suppliers; Cargill announced that it will expand the storage and rail at its
Viking AB grain handling facility in Alberta, Canada. The
expansion will improve terminal capacity available in the
surrounding area. Storage capacity will increase by approximately 10,000 metric tons and car rail handling from
52 cars to 100.

Cargill Limited Başkanı Jeff Vassart, konu ile ilgili şunları dile getiriyor: “Daha fazla depolama alanı ve ek araç noktalarına olan ihtiya- “We recognize the need for more storage and additional car
cı fark ettik ve tahılımızın nasıl taşınacağı ile nakliyelerimizin nasıl spots,” said Jeff Vassart, president, Cargill Limited. “We have an
daha etkili hale getirilebileceği konularında fırsat bulmuş olduk.” opportunity to manage how our grain will move and improve
rail shipment efficiency.”
Cargill’in Viking tesisi, şu anda tahılının büyük çoğunluğunu
demiryolu aracılığı ile Cargill’in North Vancouver ve Prince Ru- Cargill’s Viking location presently ships the majority of its
pert ihracat terminallerine gönderiyor. Tesisin demiryolu araç grain to Cargill’s North Vancouver and Prince Rupert export
kapasitesinin arttırılması, sanayi genelinde daha fazla verimlilik terminals via rail. Doubling its rail car capacity creates more
oluşturacaktır. Vassart, konuşmasına şunları ekliyor; “Kanada’da efficiency throughout the industry. “With the record 70 milbu yıl gerçekleştirilen 70 milyon tonluk rekor üretim ile endüstri lion MT crop Canada saw this year, the entire industry needs to
genelinde performansımızı iyileştirmemiz gerekmektedir. Eks- optimize our ability to perform. Since extra volumes primarily
tra hacimler daha önce ihraç edileceği için, tedarik zincirinin her will be exported, each element of the supply chain needs to
bir unsuru mümkün olduğunca etkin olmalıdır. İster tarlada, tahıl be as efficient as possible. We all have challenges, whether it’s
asansöründe, demiryolu sistemlerinde olsun, ister limanda olsun on-farm, elevator, rail or port. Collaboration throughout the
hepimizin yaşadığı zorluklar var. Bizleri değişime ve gelişmeye industry is what will drive change and improvement,” added
yönlendiren, endüstri boyunca sürdürülen işbirliğidir.” Viking’de Vassart.
bulunan Cargill AgHorizons Genel Müdürü Ryan DeChief ise
konu ile ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi; “Kanada tarımında “We are proud to see constant growth in Canadian agriculture,” said Ryan DeChief, general manager for Cargill AgHosürekli büyümeyi görmekten gurur duyuyoruz.
rizons in Viking. “Our Viking location and team of employees
Viking tesisimiz ve çalışma ekibimiz, üreticilerimize mükemmel have a reputation of providing our growers with excellent
müşteri servisi ve etkili taşıma sistemleri sunmalarıyla ünlüdür. customer service and effective handling. This expansion
Yapılacak olan bu genişletme projesi de, yerel müşterilerimize will even further enhance our ability to best serve our local
customers.”
en iyi hizmeti sunma yetimizi daha da geliştirecektir.”
The expansion should be completed by February 2015.
Genişletme projesi Şubat 2015 tarihinde tamamlanacak.
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Alliance Grain Traders, Minot bakliyat bazlı katkı maddesi üretim tesisini, ikinci bir üretim hattıyla genişleteceğini duyurdu.
Alliance Grain Traders announced that it will expand pulses-based ingredient production plant
Minot with second production line.
Alliance Grain Traders (AGT), Kuzey Dakota’da bulunan ve bakliyat bazlı katkı maddeleri üretimi yapan Minot tesisini, ikinci
bir ürettim hattıyla genişleteceğini duyurdu. Bakliyat bazlı un,
protein, nişasta ve lif üretimi gerçekleştiren tesisin üretim kapasitesi, genişleme yatırımıyla iki katına ulaşacak.
AGT Başkanı ve CEO’su Murad Al-Katib, konu ile ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti; “Minot tesisimizdeki operasyonlarımız olumlu bir gelişme gösteriyor. Üretimdeki bu genişlemenin, bakliyat
bazlı katkı maddeleri üreten işletmemizin pazarlama ve ticarileştirme programının gelişmesine yardımcı olacağını umuyoruz.
Test ve üretim işlemlerine 2013 Haziran’ın son günlerinde başlayan tesisimiz, o günden bu yana, proteinlerimizi Kuzey Amerika
evcil hayvan yemi endüstrisine sunabilmek için Cargill’le yapılmış anlaşmaya ve gıda ile yem firmalarına odaklanmış küresel
satış aktivitelerimize katkıda bulunmaya devam etmektedir.
Gıda ve yem firmaları; GDO içermeyen, düşük alerjen ve yüksek
protein oranına sahip, yüksek lifli ya da yenilikçi un ve nişasta
malzemeleri içeren ürünler aradığı için bakliyat bazlı maddelerin firmaların bazı gereksinimlerini karşılayabileceğini gün
geçtikçe daha fazla hissediyoruz. Saskatoon’da bulunan Ar&Ge
bölümümüz, gıda ve yem içeriği kullanımı platformumuz için

Alliance Grain Traders (AGT) announced that it is expanding
its Minot, North Dakota pulses ingredient production facility,
which is focused on the production of pulses ingredient flours,
proteins, starches and fibers with the installation of a second
production line that is expected to double that facility’s production capacity.
“Operations at our Minot facility are progressing positively. We
expect this expansion in production to assist in ramping-up
our marketing and commercialization program for our pulse
food ingredient business. The facility began testing and production in late June 2013 and the positive momentum of
sales and production has continued to build both through our
agreement with Cargill as an outlet to move our proteins into
the North American pet food industry and through our global
sales activities focused on food and feed companies,” said Mr.
Murad Al-Katib, President and CEO of AGT.
“As food and feed companies look for non-GMO, low allergen,
high protein and high fiber ingredients or innovative flour and
starch ingredients, we feel more and more that pulse based ingredients may fill some of these requirements. Our R&D Centre
in Saskatoon has made good progress on technical applica-
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teknik uygulama geliştirme ve ortak araştırma üzerinde çok tion development and collaborative research for the food and
feed uses of our ingredient platform.”
büyük ilerleme sağladı.”
4 milyon Dolara mal olan yeni üretim hattının, 2014’ün ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. AGT Foods markası adı
altında üretim yapan Minot katkı maddesi tesisinin toplam yıllık kapasitesinin, üretim kapasitesini 35 bin ton arttıracak olan
bu yeni hatla birlikte, 70 bin tona çıkması bekleniyor. AGT’nin
Minot tesisi, gelecek üçüncü bir üretim hattı ile kapasitesine 35
bin ton daha ekleme yapabilecek.

The new production line is scheduled to be operational in the first
quarter of 2014 at an estimated cost of $4 million and is expected
to add 35,000 tons of production capacity to AGT’s Minot ingredient facility, operating under the AGT Foods banner, bringing the
capacity of that facility to 70,000 tons per annum. AGT’s Minot
facility can also accommodate a further 35,000 ton-expansion
through a third production line that may be added in the future.

ADM, DOJ ve SEC’le anlaşmaya vardı
ADM reached a settlement with DOJ and SEC

ADM, çoğunluk hissesine sahip olduğu Ukrayna’daki Alfred C. Toepfer şirketi için kendisine yöneltilen suçlamalarda, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile mutabakata vardı.
ADM reached a settlement with the U.S. Department of Justice (DOJ) and the U.S. Securities
and Exchange Commission (SEC) for the allegations related with Ukrainian C. Toepfer company
whose majority share is owned by ADM.
Tahıl bazlı gıda ürünleri üreticisi ve tedarikçisi Archer Daniels
Midland Company (ADM), ADM’nin çoğunluk hissesine sahip
olduğu Alfred C. Toepfer International isimli Ukraynalı bağlı şirket ile ilgili Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA)
kapsamında kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak ABD
Adalet Bakanlığı (DOJ) ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile mutabakata vardığını açıkladı.
Mutabakat dahilinde ADM, yaklaşık 54 milyon Dolar tutarında
parasal yardım karşılığında DOJ ile takipsizlik anlaşması imzaladı, SEC ile de uzlaşma kararı aldı. ADM daha önceden bu tutar
içi rezerv oluşturmuştu. Hükümet yetkilileri, mutabakatın duyurusunda ADM’nin programa uyumunu destekleyen “yerinde,
gönüllü, bilgilendirici davranış”, “kapsamlı işbirliği” ve “çabuk ve
kapsamlı çözüm çabalarını” not etti. FCPA’nın daha önce diğer
firmalarla yaptığı mutabakatların aksine, ADM’den monitör
kurması istenmedi.

As the producer and supplier of grain-based food products;
Archer Daniels Midland Company (ADM) announced that it
had reached a settlement with the U.S. Department of Justice
(DOJ) and the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
of allegations under the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
relating primarily to conduct by a Ukraine subsidiary of ADM’s
majority-owned subsidiary, Alfred C. Toepfer International.
Under the settlement, ADM has entered into a non-prosecution agreement with DOJ and a consent decree with SEC and
has agreed with these agencies to monetary relief totaling approximately $54 million, the amount for which ADM previously
established a reserve. In announcing the settlement, government regulators noted ADM’s “timely, voluntary, and thorough
disclosure of the conduct,” “extensive cooperation,” and “early
and extensive remedial efforts” to enhance its compliance program. ADM will not be required to institute a monitor, as has
occurred in some past FCPA settlements with other companies.
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Uğur Grup’tan
Sudan’da İKİ değİrmen
kurUlumu
2 mill installations from Ugur Grup in Sudan

Uğur Grup’un Sudan’da kurulumunu yaptığı iki değirmenden biri olan Seen Flour Mills üretime başladı. Gena Modern Flour Mills’in kurulum çalışmaları ise devam ediyor.
As one of the two mills established by Ugur Grup in Sudan, Seen Flour Mills started production. The installation of Gena Modern Flour Mills is still continuing.
Sudan’da kurulumunu gerçekleştirdiği 2 un fabrikası hakkında bilgi veren Uğur Grup, Seen Flour Mills fabrikasının
tamamlandığını ve üretime başladığını; Gena Modern Flour
Mills’in inşaat ve mekanik çalışmalarının ise tüm hızlıyla sürdüğünü açıkladı.

Providing information on the 2 flour mills established in
Sudan, Ugur Grup announced that the installation of Seen
Flour Mills was completed and the production started and
the construction and mechanical works of Gena Modern
Flour Mills is continuing in full swing.

6 AYDA TAMAMLANDI

IT HAS BEEN COMPLETED IN 6 MONTHS

Sudan’daki un sektörünün önde gelen firmalarından biri
olan Seen Flour Mills’e ait 552 ton/gün buğday işleme, 170
ton/saat paketleme kapasiteli üretim tesisi, Uğur Grup tarafından 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanıp işletmeye
alnındı.

As one of the leading companies in the flour industry of
Sudan, the production facility of Seen Flour Mills with 552
ton/day wheat processing and 170 ton/hour packaging capacity is completed and taken into operation by Ugur Grup
in a short period of 6 months.

Bu tesisle birlikte üretim kapasitesini 1500 ton/gün’e çıkaran Increasing its production capacity to 1500 ton/day with this
Seen Grup, önümüzdeki yıllarda bu kapasiteyi 2-3 katına çı- facility, Seen Grup aims to double or triple this capacity in
the coming years.
karmayı hedeflemektedir.

SUDAN’DA TEK SEFERDE İNŞA EDİLEN
EN YÜKSEK KAPASİTE

THE HIGHEST CAPACITY BUILT AT
ONE TIME IN SUDAN

Gena Modern Flour Mills’e ait fabrika, Sudan’da tek seferde Belonging to Gena Modern Flour Mills, the facility is the
inşa edilen en büyük kapasiteli un fabrikası olma özelliğine flour mill built at one time with the highest capacity in Su-
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sahip. Fabrikanın inşaat ve mekanik çalışmaları büyük bir
hızla devam ediyor. Tek seferde kurulan 1.800 ton/gün kapasiteli un fabrikası ve 60.000 ton kapasiteli çelik silonun anahtar teslimi, Uğur Grubu bünyesindeki Bereketli Uğur Makine
firması tarafından yapılıyor.

dan. The construction and mechanical works of the mill is
continuing in full swing. The turnkey of the flour mill established at one time with 1.800 ton/day capacity and the steel
silo with 60.000 thousand-ton capacity is made by Bereketli
Ugur Makine under Ugur Grup.

Eş zamanlı olarak birçok müşterisine anahtar teslimi un fabrikası kuran Uğur Grubu, fabrikalarla ilgili yaptığı açıklamada; Uğur Grup’un doğru proje uygulamaları, kalitesi ve hızlı
çözüm ortağı olması sebebiyle her zaman tercih edilmekte
olduğunu ve grup olarak bu hizmet kalitelerini her gün daha
üst seviyelere taşıdıklarını belirtti.

Installing many turnkey flour mills for its customers simultaneously, Ugur Grup stated that Ugur Grup is always preferred with its proper project applications, quality and being a rapid solution partner and as group they move their
service quality to higher levels each passing day.

Yurtdışı Fuar Desteklerinde 1 Ocak sürprİzİ
January 1 surprise on Foreign Fair Incentives
Türkiye’de, yurtdışında düzenlenen fuarlara katılan firmalara
devlet tarafından verilen “Fuar Desteği”nde, 1 Ocak’tan itibaren
yeni kriterler yürürlüğe giriyor. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü, 03/05/2013 tarihinde 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin
Uygulama Usul ve Esasları”nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklik çerçevesinde ihracatçı firmaları 1 Ocak’tan
itibaren kötü bir sürpriz bekliyor. Yeni düzenlemeye göre marka
ve logosu olmayan veya tescil ettirmeyen şirketlere artık stant
ve ulaşım desteği verilmeyecek. Uygulama, 1 Ocak 2014’ten itibaren yürürlüğe girecek ve halen inceleme süreci devam eden
destek başvuruları da bu düzenlemeden etkilenecek.
Ayrıca firmaların stantlarında kendilerine ait olmayan marka ve
unvanların yanı sıra, tescil belgesi olmayan hiçbir ibareyi kullanmamaları gerekiyor. Aksi takdirde yurtdışı fuar katılımlarına
ilişkin başvurular, destek kapsamında değerlendirilmeyecek.
Bu düzenlemenin özellikle KOBİ’leri olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.

New criteria will be effective in Turkey as of January 1st for the
“Fair Incentives” given by the government to the companies
that attend the fairs abroad. Ministry of Economy General Directorate of Exports made some amendments on certain articles of “Procedures and Principles of the Implementation of the
Communiqué on Supporting the Participation of Foreign Fairs”
numbered as 2009/5 on 03/05/2013. Within this amendment;
a bad surprise is waiting the export companies as of January
1st. According to the new regulation; booth and transportation
support will not be given to the companies who do not have a
brand and logo or who do not register their brands and logos.
The implementation will be effective on January 1st 2014 and
the incentive applications whose inspection processes are still
continuing will be affected from this regulation.
Besides; the companies should not use any inscription without
registration certificate as well as the brands and titles that do not
belong to them. Otherwise, the applications for foreign fairs will
not be evaluated within the incentive. It is expected that this regulation will adversely affect especially SMEs (Small Businesses).
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Alapala, Sudan’daki

un değirmeninin inşasını tamamladı
Alapala has completed the construction
of the flour mill in Sudan

Alapala, Sudan’da El-Hamama Flour Mills’e ait günlük 700 ton üretim kapasiteli un değirmeninin
inşasını tamamladığını açıkladı.
Alapala announced that the company has completed the construction of the flour mill of ElHamama Flour Mills with 700 tons of production capacity.
Sudan’da, Ahmed Eltigani A. Musa ve Mohammed Yousif
Musa’nın sahibi olduğu El-Hamama Flour Mills, günlük 700 ton
kapasiteye sahip yeni un değirmenlerinin makine ve teknoloji
ekipmanlarının tedariki için Alapala ile anlaştı. Sudan’daki en büyük değirmenlerden birisi olan yeni tesisin ekipmanları, bu anlaşma aracılığı ile Alapala tarafından tedarik edilecek. Alapala’nın
üstlendiği görevler arasında; beton binanın tasarımı, öğütme
bölümünün diyagram tasarımı, un öğütme tesisinin tasarım mühendisliği, montaj ve devreye alma işlemleri yer alıyor.

El-Hamama Flour Mills that is owned by Ahmed Eltigani, A.
Musa and Mohammed Yousif Musa made an agreement with
Alapala to supply plant machinery and technology for their
new 700 ton per 24 hour Flour mill. Being one of the largest
single mill in Sudan, the equipment of this new plant will be
supplied by Alapala under this contract. Designing of concrete
building, designing the diagram of the milling section, engineering the design of the flour-milling plant, assembly and
start-up are among the tasks undertaken by Alapala.

Yeni değirmenin tam otomasyona sahip olması sayesinde,
personel sayısı minimize edilmiştir. Projeyle ilgili bir açıklama
yapan Alapala Satış Müdürü Bora Gökdeniz, şunları dile getirdi; “Amacımız sadece Sudan’daki en modern değirmenlerden
birisini inşa etmek değildi, aynı zamanda en esnek olanlardan
birisini inşa etmekti.”

The flour mill’s being completely automated minimizes the
quantity of the staff. Commenting on the project, Alapala’s
sales director Bora Gokdeniz said “Our brief was to build not
only one of the most modern mill in Sudan but also one of the
most flexible.”

Yeni un değirmeni tesisi tamamen Alapala Makine Endüstrisi
ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni nesil değirmencilik ekipmanları
ile yenilendi ve modernize edildi. Şu anda faaliyette olan tesis,
Sudan pazarı için üst kalite un arzını aralıksız sürdürüyor.

The flour-milling plant completely renewed and modernized
by Alapala Machine Industry & Trade Inc. with the new generation milling equipment. The plant has now been operating
and is able to deliver a continuous supply of top quality flour
for the Sudan market.
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Arjantin ve Amerika’da yaşanan kuraklık, Türkiye’nin büyük oranda ithal ettiği kuru fasulyede,
fiyatların yükselmesine neden oldu.
The drought in Argentina and America caused the price of dry bean imported largely by Turkey
to increase.
Türkiye’de aylık ve yıllık bazda en büyük fiyat artışı, Türkiye’nin
büyük oranda ithal ettiği kuru fasulyede gerçekleşti. Son 1 yılda
yüzde 57.5’i bulan kuru fasulyedeki fiyat artışlarının, Amerika ve
özellikle de Arjantin’deki kuraklıktan kaynaklandığı belirtiliyor.
Geçtiğimiz yıl fasulyeden zarar eden Türk çiftçilerin bu yıl fasulye
ekimi gerçekleştirmemesi de bir diğer önemli etken. Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği
(PAKDER) Başkanı Hakkı İsmet Aral, konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Ülkemizde yaklaşık 180 – 200 bin ton arasında kuru fasulye
tüketiliyor ve bunun yaklaşık yüzde 60’ı ithal ediliyor.
Dünyada fasulye fiyatları Amerika ve özellikle Arjantin’de yaşanan kuraklıktan, hava koşullarından dolayı çok yükseldi. Arztalep birbirini karşılayacak noktadan çıktı. Ürün arzı konusunda
şu anda dünyada ve Türkiye’de sorun var. Bu da fiyatların yaklaşık yüzde 30 artmasına neden oluyor. Bu durum, umarım gelecek yıl çiftçilerimizin bu ürüne yönelmesinin sebebi olur ve
yeteri kadar fasulye üretilmesi sağlanır.”

The largest price increase on monthly and yearly basis in Turkey
has been realized in dry bean imported by Turkey largely. It is
stated that the price increases of dry bean that has reached 57.5%
in the last year caused by drought in America and especially in Argentina. The fact that Turkish farmers, who made loss on beans
last year, hasn’t planted bean this year is another important factor.
Agricultural Products Cereals and Pulses Processing and Packaging Industry Association (PAKDER) Chairman Hakki Ismet Aral
said; “Approximately 180-200 thousand tons of dry beans are
consumed in our country and almost 60% of this amount is imported. The bean prices in the world increased significantly due
to the drought and adverse weather conditions in America and
especially in Argentina. Supply and demand do not meet each
other anymore. There is a problem with the product supply in the
world and in Turkey now. This causes the prices to increase 30%. I
hope this situation will make our farmers to show interest on this
product next year and sufficient bean amount will be provided.”
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Mısır, Romanya’dan
18 mİlyon dolarlık buğday aldı
Egypt purchased 18 million-dollar wheat
from Romania
Mısır, Romanya’dan 18,3 milyon dolar değerinde, 60 bin ton
buğday satın aldı. Mısır İç Ticaret ve Gıda Tedarik Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamada, Romanya’dan 60 bin ton buğday satın alındığı belirtildi. İhale usulü Romanya’dan tedarik edilen buğdayın
Mısır liman teslim fiyatının 305 dolar/ton civarında olduğu ifade
edildi. Aralık ayının başlarında yapılan açıklamada, satın alınan
buğday için Romanya’ya 18,3 milyon dolar ödendiği, buğday
sevkiyat işlemlerinin başladığı ve 10 gün içinde satın alınan buğdayın tamamının Mısır’a ulaşacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca
Mısır’da buğday stokunun gelecek Mart ayına kadar yeterli olduğu da vurgulandı.

Egypt purchased 60 thousand tons of wheat with 18,3 million
dollars value. It is stated that 60 thousand tons wheat was purchased from Romania in a statement made by Egypt Ministry
of Domestic Trade and Food Supply. The port delivery price of
the wheat, which was supplied from Romania via tendering
procedure, is stated as 305 dollar/ton. In a statement made at
the beginning of December; it was recorded that 18,3 million
dollars were paid to Romania for the wheat purchase, the wheat
delivery transactions started and the wheat would be delivered
to Egypt within 10 days. It is also emphasized in the statement
that the wheat stock in Egypt is sufficient until the next March.

Rusya, soya üretİm tahmİnİnİ düşürdü
Russia decreased the soy production estimation
Rusya Tarım Bakanlığı, 2013/14 sezonunda soya üretiminin düşeceğini, mısır ve kolzada ise üretim rekor seviyeye çıkacağını açıkladı.
Ministry of Agriculture of Russia announced that the soy production will decrease in 2013/14
season and a record level will be realized on corn and rapeseed.
Rusya Tarım Bakanı Nikolay Fedorov, Uzak Doğu’daki sel felaketi
nedeniyle 2013/14 sezonu için 1.9 milyon ton olan soya üretim
beklentisini, 1.5 milyon tona düşürdüklerini ancak mısır ve kolzada üretimin rekor seviyeye çıkacağını bildirdi.
Basında yer alan bir habere göre; konuyla ilgili açıklama yapan
Bakan Fedorov, Rusya’da soya üretiminin yarısının Amur bölgesinde yapıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Bu sene Uzak Doğu’daki sel felaketi nedeniyle soya üretiminde yaklaşık 400 bin
ton kaybımız oldu. Bakanlığın tahmini 1.9 milyon tondu ancak
felaketten dolayı tahminlerimizi 1.5 milyon tona düşürdük. Ancak bunun yanı sıra mısır, kolza, şeker pancarı ve ayçiçeği ürünlerinde ‘tarihi rekor’ seviyeye ulaştığımızı söyleyebilirim. Bu sene
10 milyon ton mısır hasadının yapılacağını, hatta 11 milyon tona
ulaşacağını söyleyebilirim. Geçen seneyle kıyaslandığında yüzde
30 daha fazla ürün elde edeceğiz. Eski Sovyetlerle karşılaştırmıyorum ancak bu tarihimizde bir ilktir, mısır üretimi rekor seviyeye
çıktı. Kolza üretiminde de tarihi rekor seviyeye çıkacağız, 3 milyon tondan daha fazla kolza ürün toplanacak.”

Russian Agriculture Minister Nikolay Fedorov declared that they
decreased the soy production estimation that was 1.9 million
tons for 2013/14 season to 1.5 million tons due to the flood disaster in the Fareast but a record production level will be realized
on corn and rapeseed. According to the news on the press; making a statement about the subject, Minister Fedorov expressed
that half of the soy production in Russia is made in Amur region and said; “We have lost 400 thousand tons of soy due to
the flood disaster in the Fareast this year. The estimation of the
ministry was 1.9 million tons but we decreased our estimations
to 1.5 million tons due to the disaster. However; I can say that we
have reached a “historical record” level on corn, rapeseed, sugar
beet and sunflower. I can say that 10 million tons of corn will be
harvested this year and it will even reach 11 million tons. We
will obtain 30% more products compared to the previous year.
I am not comparing with the Former Soviet but this is a first in
our history, corn production has increased to a record level. We
will also increase to a historical record level on rapeseed production; more than 3 million tons of rapeseed will be harvested.”
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Dünya tİcaretİnde önE çıkan ülkeler
ve buğday çeşİtlerİ
The leading countries in world wheat trade and
wheat varieties
Her yıl 120 ile 140 milyon ton buğdayın ticarete konu olduğu dünya buğday piyasasının en önemli aktörleri ABD, Avustralya, Kanada, Arjantin, Avrupa Birliği, Rusya, Kazakistan ve Ukrayna’dır.
Dünya buğday ihracatının çok büyük bir bölümü bu 8 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu
ülkelerin kendi aralarındaki sıralamasına bakıldığında ise ABD’nin ilk sırayı aldığı görülmektedir.
Bu ülkelerin her biri farklı bir buğday çeşidiyle buğday piyasasında öne çıkmaktadır.
Each year 120-140 million tons of wheat is subjected to the world wheat market and the most
important actors of this market are U.S., Australia, Canada, Argentina, European Union, Russia,
Kazakhstan and Ukraine. A great part of the world wheat export is realized by these 8 countries.
U.S. ranks first among these countries. Each of these countries becomes prominent with different wheat varieties in the wheat market.
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Uluslararası Tahıl Konseyi’nin 28 Kasım 2013 tarihli son raporuna göre 2012/13 sezonunda 655 milyon ton olan dünya
buğday üretiminin 141 milyon tonu, dünya ticaretine konu
oldu. ABD, Avustralya, Kanada, Arjantin, Avrupa Birliği ve Eski
Sovyetleri Birliği (ESB) ülkeleri Kazakistan, Rusya ve Ukrayna
dünya buğday ticaretinin başlıca aktörleri olarak sıralanıyor.
North Dakota Eyalet Üniversitesi’nden Richard D. Taylor ve
Won W. Koo’nun Haziran 2013’te hazırladığı ABD ve Dünya
Buğday Endüstrisi’nin 2013 Görünümü başlıklı çalışmasına
göre; bu 8 büyük buğday ihracatçısı ülke, dünya pazarında
satılan buğdayın yaklaşık yüzde 75’ini tedarik etmektedir. Tarih boyunca ABD en büyük ihracatçı konumunda olurken; bu
ülkeyi Kanada ve AB izlemektedir. Buna rağmen 2008, 2009
ve 2011 yıllarında ESB ülkeleri en büyük ihracatçı konumundaydı. ABD, Sert Kırmızı Kışlık (HRW) ve Yumuşak Kırmızı Kışlık (SRW) çeşitlerinin ihracatında lider konumundadır. 2008
ile 2012 arasındaki süreçte 11.5 milyon tonu HRW, 6.1 milyon
tonu da HRS olmak üzere tüm buğday çeşitlerinin yıllık ihracat toplamı, 25.9 milyon ton olarak gerçekleştirilmiştir. SRW
buğday çeşidinin pazar payı konusunda ABD, AB ile rekabet
etmektedir. ABD’nin önemli SRW pazarları Çin, Batı Asya ve
Kuzey Afrika’dır.
Kanada ise sert ilkbahar ve durum buğdayı çeşitlerinde ihracat lideri konumundadır. ABD aynı zamanda HRS ihracatı
yaptığı için Kanada ile de rekabet içindedir. Durum buğdayı
pazar payında da AB; ABD ve Kanada ile rekabet halindedir.
Japonya ve Güney Kore de dahil olmak üzere Güneydoğu
Asya ve Doğu Asya, ABD’nin önemli HRS pazarları arasında
yer almaktadır. Kanada’nın en önemli HRS buğdayı pazarları
ise Çin ve Doğu Asya’dır. ABD, Kanada ve AB, Kuzey Afrika
durum buğdayı pazarları için birbirleri ile kıyasıya rekabet
etmektedir. Avustralya ve Arjantin ise HRW buğdayı ihracatında ABD ile rekabet halindedir. Çin ve Doğu Asya, ABD’nin
önemli HRW buğdayı pazarları arasında bulunmaktadır. Arjantin, HRW buğdayı ihracatını çoğunlukla Güney Amerika
ve Batı Asya’ya gerçekleştirmektedir. Avustralya’nın önemli
pazarları ise Kuzey Afrika ülkeleri, Çin ve Batı Asya’dır.

According to the last report of International Grains Council dated as 28th November 2013; 141 million tons of 655
million-ton world wheat production of 2012/13 season was
subjected to the world wheat trade. U.S., Australia, Canada,
Argentina, European Union, Russia, Kazakhstan and Ukraine
as Former Soviet Union (FSU) countries are the major actors
of world wheat trade.
According to the June 2013 study titled as World Wheat
Industry Outlook to 2013 by Richard D. Taylor and Won W.
Koo from North Dakota State University; these eight major
wheat exporting countries supply approximately 75% of
the wheat traded in the world market. Historically the United States has been the largest exporter, followed by Canada
and the EU, however the FSU was the largest exporter in
2008, 2009, and 2011. The United States leads in exports
of HRW and SRW wheat; an average of 25.9 million metric
tons of all wheat classes was exported annually from 2008
to 2012, of which 11.5 million metric tons were HRW and 6.1
million metric tons were HRS. The United States competes
with the EU for market share of SRW wheat. Major U.S. and
EU markets for SRW wheat include China, West Asia, and
North Africa.
Canada is the leader in exports of hard spring wheat and
durum wheat. The United States also exports HRS and durum wheat and competes with Canada. The EU competes
with the United States and Canada for market share of durum wheat exports. Major U.S. markets for HRS wheat include Southeast Asia and East Asia, including Japan and
South Korea. Major Canadian markets for HRS wheat include China and the East Asian markets. The United States,
Canada, and the EU compete intensely for the North African
durum markets.
Australia and Argentina compete with the United States in
exporting HRW wheat. Major U.S. markets for HRW wheat
include China and East Asia. Argentina exports HRW wheat
mainly to South America and West Asia. Australia’s major markets are the North African countries, China, and West Asia.

BUĞDAY ÜRETİMİNDE 2022 ÖNGÖRÜSÜ
2012 yılında 94.0 milyon ton olan toplam dünya buğday
ticaretinin, 2022 yılında yüzde 15.3 artış göstererek 108.3
milyon tona ulaşması öngörülüyor. mABD’de Sert Kırmızı
Kışlık (HRW), Sert Kırmızı İlkbahar (HRS), Yumuşak Kırmızı
Kışlık (SRW) ve Beyaz Buğday üretiminin 2012-2022 dönemi
arasında artacağı tahmin ediliyor. En büyük artışın ABD SRW
buğdayında olması bekleniyor; SRW’yi ise HRW takip ediyor.
ABD ekmeklik buğday ihracatının da 2012-2022 döneminde artacağı tahmin ediliyor. Bu dönem boyunca ABD’nin
Kanada’dan durum buğdayı ithal etmesi bekleniyor.

2022 PROJECTION OF WHEAT PRODUCTION
Total world wheat trade is projected to increase by 15.3%
from 94.0 million metric tons in 2012 to 108.3 million metric tons in 2022. Production of HRW, HRS, SRW, and white
wheat in the United States is predicted to increase for the
2012-2022 period. The largest increase in production occurs for U.S. SRW wheat, followed by HRW wheat. U.S. exports of common wheat are predicted to increase for the
2012-2022 period. The United States is expected to import
durum wheat from Canada over the period.
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Production of Canadian western red spring wheat (CWRS)
and Canadian western amber durum (CWAD) wheat are
predicted to increase for the 2012-2022 period. CWRS
wheat exports are projected to decrease slightly, while durum wheat exports increase by 6.0%. Common and durum
wheat production in the European Union (EU) is predicted
to increase by 2.2% and 5.1%, respectively, for the 20122022 period. The EU is expected to decrease its common
wheat exports but increase its durum wheat exports.
Australia’s wheat production is predicted to grow by 10.9%
over the 2012-2022 period. Wheat exports are expected to
increase from 19.8 million metric tons in 2010-2012 to 21.5
million metric tons in 2022.
Argentine wheat production is projected to increase by
11.5% to about 16.2 million metric tons in 2022. Wheat exports are expected to increase from 5.0 million metric tons
in 2012 to 9.4 million metric tons in 2022.

2012-2022 döneminde Kanada Batı Kırmızı İlkbahar (CWRS)
ve Kanada Batı Amber Durum (CWAD) buğdayı üretiminin
artacağı tahmin ediliyor. Durum buğdayı ihracatı yüzde 6.0
civarında artması beklenirken, CWRS buğdayı ihracatının ise
az miktarda düşeceği tahmin ediliyor. Avrupa Birliği (AB) ekmeklik ve durum buğdayı üretiminin, 2012-2022 döneminde sırasıyla yüzde 2.2 ve yüzde 5.1 oranında artacağı tahmin
ediliyor. AB’nin ekmeklik buğday ihracatının düşmesi, durum buğdayı ihracatının da artması bekleniyor.

The FSU, China, and India were importers of wheat but have
exported wheat during the past 10 years. Wheat production
in India has increased 120% since the 1980s. Most of the
increase has been due to increases in yields. China’s wheat
production reached a recent record level in 2012 at 121 million metric tons. Production in the FSU remained below the
1980s until 2001 and 2002, when production increased 15%
and 25%, respectively. Its production fell in 2003 before recovering in 2004. In 2010 the FSU wheat crop fell by 29%
from the 2009 level, however in 2011 record wheat production in the FSU allowed for exports of 28.4 million metric
tons. In 2012, the FSU had another small wheat crop which
limited exports to 17.6 million metric tons.

Most importing countries are predicted to increase their
imports for both common and durum wheat. Among those
countries, import demand for common wheat in Morocco,
Mexico, and Tunisia would grow faster than in other countries. Import demand for durum wheat in Algeria and Venezuela also are expected to be strong for the period. Asian
2022 yılında Arjantin buğday üretiminin yüzde 11.5 oranın- imports, except for China, are expected to remain the same,
da artışla yaklaşık 16.2 milyon tona çıkacağı öngörülüyor. although per capita consumption is falling.
2012 yılında 5 milyon ton olan buğday ihracatının, 2022 yılında 9.4 milyon tona çıkması bekleniyor.
WORLD WHEAT INDUSTRY
Avustralya buğday üretiminin 2012-2022 döneminde yüzde
10.9’un üzerinde artacağı tahmin ediliyor. 2010-2012 döneminde 19.8 milyon ton olan buğday ihracatının, 2022 yılında
21.5 milyon tona çıkması bekleniyor.

Eski Sovyetler Birliği (FSU), Çin ve Hindistan geçmişte buğday ithalatçısı konumundayken, son 10 yılda buğday ihraç
eder hale geldiler. Hindistan’da 1980’li yıllardan beri buğday
üretimi yüzde 120 artış gösterdi. Artış, büyük oranda verimdeki artışlardan kaynaklanıyor. 2012 yılında Çin’in buğday
üretimi rekor seviyeye ulaşarak 121 milyon ton olarak ger-

World wheat trade is dominated by a few exporting countries: United States, Canada, Australia, EU, FSU, and Argentina. Even though exporting countries compete with each
other, the world wheat market is not perfectly competitive.
In the past, some countries have used state trading agencies to market their grain, and many countries maintain
trade agreements with importers. Today, private organiza-

46

47

çekleşti. FSU üretimi, 1980’lerde düşük seviyedeyken 2001
ve 2002 yıllarında sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 25 artış gösterdi. 2003’te üretim tekrar düşerken, 2004’te iyileşme gösterdi. 2010’da FSU buğday üretimi, 2009’daki miktardan yüzde
29 oranında düşüş gösterirken 2011 yılında rekor seviyeye
ulaşan buğday üretimi ile ihracat 28.4 milyon ton olarak gerçekleşti. 2012 yılında da FSU az miktarda buğday üretirken,
ihracat da 17.6 milyon tonla sınırlı kaldı.
Önümüzdeki süreçte, ithalat yapan çoğu ülkenin hem ekmeklik buğdayda hem de durum buğdayında ithalatlarını arttırmaları bekleniyor. Bu ülkeler arasında ekmeklik buğdayda
ithalat talebi Fas, Meksika ve Tunus’ta diğer ülkelerden daha
hızlı artış gösteriyor. Önümüzdeki dönem için Cezayir ve
Venezuela’da da durum buğdayı ithalat talebinin güçlü olacağı bekleniyor. Kişi başı tüketim düşse de Çin dışındaki Asyalı
ithalatçıların aynı oranlara sahip olması bekleniyor.

DÜNYA BUĞDAY ENDÜSTRİSİ
Dünya buğday ticareti sadece birkaç ülke tarafından yönetiliyor. Bu ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, AB, FSU ve Arjantin’dir. İhracat yapan ülkeler, birbirleri ile
rekabet etse de dünya buğday pazarı tam anlamıyla rekabetçi sayılmaz. Geçmişte bazı ülkeler tahıllarını pazarlamak için
devlete ait ticaret kurumlarını kullanıyorlardı. Bugün birçok
ülkede özel kuruluşlar dünya buğday ticaretine aracılık ediyor.

tions in many countries mediate world wheat trade.

WHEAT CLASSES
Wheat varieties are highly differentiated in terms of their
agronomic and end-use attributes. Based on criteria such as
kernel hardness, color, growth habitat, and protein content,
wheat is divided into several classes. Color and hardness
refer to physical properties of the wheat kernel. Based on
the color of the outer layer of the kernel, common wheat
varieties are described as white, amber, red, or dark, while
the hardness of the kernel is used to characterize them as
hard or soft. Most wheat varieties grown today belong to
the broad category of common or bread wheat, which accounts for approximately 95% of world wheat production.
The remaining 5% of world wheat production is durum
wheat used to produce pasta and couscous.
Growth habitat is an important agronomic feature of wheat
varieties. Winter wheat is planted in late summer or fall and
requires a period of cold winter temperatures for heading to
occur. After using fall moisture for germination, the plants
remain in a vegetative phase or dormancy during the winter and resume growth in early spring. In contrast to winter
wheat, spring wheat changes from vegetative growth to reproductive growth without exposure to cold temperatures.
In temperate climates, spring wheat is sown in spring. Since
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BUĞDAY SINIFLARI
Buğday çeşitleri, tarımsal ve nihai kullanım nitelikleri açısından oldukça farlılık göstermektedir. Tane sertliği, rengi,
yetişme ortamı ve protein içeriğine göre buğday birkaç sınıfa ayrılmaktadır. Renk ve sertlik, buğday tanesinin fiziksel
özelliklerini ifade etmektedir. Ekmeklik buğday çeşitleri, tanenin dış tabakasının rengine göre beyaz, amber, kırmızı ya
da koyu olarak tanımlanırken; tanenin sertliği ise sert ya da
yumuşak olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde yetiştirilen
çoğu buğday çeşidi, dünya buğday üretiminin yaklaşık yüzde 95’ini kapsayan ekmeklik buğday kategorisine girmektedir. Geriye kalan yüzde 5’lik üretim ise makarna ve kuskus
yapımında kullanılan durum buğdayıdır.
Buğday çeşitleri için yetiştirildiği ortam oldukça önemlidir.
Kışlık buğday, yaz mevsiminin sonunda ya da sonbaharda
ekilir ve yetiştirilebilmesi için soğuk kış sıcaklıklarının etkili
olduğu bir döneme ihtiyaç duyar. Filizlenme için sonbahar
neminin kullanılmasından sonra, buğday kış boyu bitkisel
hayatta ya da bir nevi uyku döneminde kalır ve büyümesi
ilkbahar mevsiminin başında gerçekleşir. Kışlık buğdayın
aksine ilkbahar buğdayı, bitkisel hayattan üretkenlik göster-

yields tend to be higher for winter wheat than for spring
wheat, spring wheat is produced primarily in regions where
winter wheat production is infeasible, where frozen soil kills
the wheat plants, or where winters are too warm. Countries
with mild winters, such as Argentina and Brazil, produce
spring wheat but plant in the fall rather than in the spring.

WHEAT PRODUCTION
Because of differences in soil types and climates, wheat
produced in one country generally differs from that produced in other countries in terms of quality. The United
States produces hard, soft, and durum wheat. Hard wheat
produced in the United States is further divided into hard
red winter (HRW) and hard red spring (HRS) wheat, and
soft wheat is divided into soft red winter (SRW) and white
wheat. SRW wheat is produced in the Corn Belt and Southern states. HRS and durum wheat are grown in the Northern
Plains, mainly North Dakota, which produces about 80%
of durum wheat and 50% of HRS wheat produced in the
United States. HRW wheat is grown primarily in the Central
Plains, mainly Kansas and Oklahoma. White wheat, a type
of soft wheat, is grown in the Pacific Northwest, Michigan,
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diği büyüme dönemine, kış soğuğuna maruz kalmadan geçmektedir. Ilıman iklimlerde ilkbahar buğdayı, ilkbahar mevsiminde ekilir. İlkbahar buğdayı kışlık buğdaya oranla daha
verimli olduğu için; kış buğdayı üretiminin mümkün olmadığı, donmuş toprağın buğdaya zarar verdiği ve kışların oldukça ılık geçtiği bölgelerde öncelikli olarak ilkbahar buğdayı
ekilmektedir. Arjantin ve Brezilya gibi ılıman kış mevsimine
sahip ülkeler, ilkbahar buğdayı üretmekle beraber, buğdayını ilkbahar yerine sonbahar mevsiminde ekmektedir.

BUĞDAY ÜRETİMİ
Toprak türlerindeki ve iklimlerdeki farklardan dolayı belirli bir
ülkede yetiştirilen buğday, genellikle kalite açısından diğer
ülkelerde üretilen buğdaydan farklıdır. ABD; sert, yumuşak ve
durum buğdayı üretmektedir. ABD’de üretilen sert buğday,
Sert Kırmızı Kış Buğdayı (HRW) ve Sert Kırmızı İlkbahar Buğdayı
(HRS) olarak ikiye ayrılır. Yumuşak buğday ise; Yumuşak Kırmızı
Kışlık Buğday (SRW) ve Beyaz Buğday olarak ikiye ayrılır. SRW
buğdayı, Mısır Kuşağı’nda ve Güney eyaletlerinde üretilmektedir. HRS ve Durum Buğdayı Kuzey Ovalarında, özellikle Kuzey
Dakota eyaletinde yetiştirilmektedir. Kuzey Dakota, ABD’de
yetiştirilen durum buğdayının yaklaşık yüzde 80’ini, HRS buğdayının da yüzde 50’sini üretmektedir. HRW buğdayı ise genel
olarak Orta Amerika ovalarında, çoğunlukla da Kansas ve Oklahoma eyaletlerinde yetiştirilmektedir. Yumuşak buğdayın
bir çeşidi olan Beyaz Buğday ise Pasifik Kuzeybatıda, Michigan
ve New York eyaletlerinde yetiştirilmektedir. 2008-2012 döneminde ABD’de ortalama buğday üretimi 60.9 milyon ton olarak
gerçekleştirilmiştir. Bunun 25.8 milyon tonu HRW, 13.8 milyon
tonu HRS, 11.6 milyon tonu SRW, 7.3 milyon tonu beyaz buğday ve 2.4 milyon tonu da durum buğdayı olarak üretilmiştir.
Kanada buğdayının çoğu Saskatchewan, güneybatı Manitoba
ve güneydoğu Alberta bölgelerinde üretilmektedir. Kanada öncelikle Sert Kırmızı İlkbahar Buğdayı (Kanada Batı Kırmızı İlkbahar Buğdayı (CWRS)) ve Durum Buğdayı üretmektedir. Kanada,
2008-2012 döneminde ortalama 21.4 milyon tonluk CWRS ve
4.8 milyon tonluk Durum buğdayı üretmiştir.
2008-2012 döneminde AB, yıllık ortalama 131.3 milyon tonluk Yumuşak Buğday ve 8.7 milyon tonluk Durum Buğdayı
üretmiştir. 2012 yılında; Fransa, AB’de üretilen yumuşak
buğdayın yüzde 30’unu tek başına üretmiştir. Almanya ve
İngiltere de diğer önemli üreticilerdir. Durum buğdayının
çoğunluğu ise İtalya, Yunanistan ve Fransa’da üretilmektedir. 2012 yılındaki Durum Buğdayı üretiminin yaklaşık yüzde
58’i İtalya tarafından gerçekleştirilmiştir. İtalya’yı Yunanistan
(%21) ve Fransa (%12) takip etmektedir.

and New York. Average U.S. wheat production for the 20082012 period was 60.9 million tons, with 25.8 million tons of
HRW, 13.8 million tons of HRS, 11.6 million tons of SRW, 7.3
million tons of white wheat, and 2.4 million tons of durum
wheat.
The majority of Canadian wheat is produced in Saskatchewan, southwestern Manitoba, and southeastern Alberta.
Canada primarily produces a hard red spring wheat (Canadian Western Red Spring (CWRS)) and durum wheat. Average Canadian wheat production for the 2008-2012 period
included 21.4 million tons of CWRS and 4.8 million tons of
durum wheat.
The EU produced an annual average of 131.3 million tons
of soft wheat and 8.7 million tons of durum wheat during the 2008-2012 time period. France accounted for 30%
of soft wheat production in the EU in 2012. Germany and
the United Kingdom are also major producers. The majority of durum is produced in Italy, Greece, and France. Italy
accounted for nearly 58% of EU durum production in 2012,
followed by Greece (21%) and France (12%).

Avustralya öncelikli olarak kalite ve özellik açısından HRW’ye Australia primarily produces a winter wheat which is similar
benzeyen kışlık buğday üretmektedir. 2008-2012 dönemin- to HRW wheat in terms of quality and characteristics. Ausde ortalama Avustralya buğday üretimi 24.4 milyon ton ola- tralian average wheat production amounted to 24.4 million
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rak gerçekleşmiştir. Ülkede buğday üretimi doğu Avustralya
eyaletleri olan Yeni Güney Galler ve Victoria’da yoğunlaşmıştır. Avustralya 2006 yılında sadece 10.8 milyon ton buğday
üretirken; bu miktar 2010 yılında 27.4 milyon ton olarak,
2011 yılında da 29.9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

tons for the 2008-2012 period. Wheat production is concentrated in the eastern Australian states of New South Wales
and Victoria. However, in 2006 Australia produced just 10.8
million tons of wheat compared to 27.4 million metric tons
in 2010 and 29.9 million metric tons in 2011.

Arjantin hem yumuşak hem de sert buğday özelliklerine sahip buğday üretmektedir. 2008-2012 döneminde Arjantin’in
ortalama buğday üretimi 13.3 milyon tona ulaşmıştır. 2008
yılında ülkede verim yarı yarıya düşmüş, 2009 yılında ise ekilen buğdayın yüzde 46’sı hasat edilebilmiştir. Üretim 2010
ve 2011 yılında artmış fakat ürünün sadece yüzde 75’i hasat
edilebilmiştir. Buğday üretimi 2012 yılında ise 2011 seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 30 düşüş göstermiştir.

Argentina produces wheat with characteristics of both soft
and hard wheat. Argentina’s average wheat production
amounted to 13.3 million tons for the 2008-2012 period. In
2008, yields fell by one half and in 2009 only 46% of the
planted wheat was harvested. Production increased in 2010
and 2011 but only to 75% of a normal crop. In 2012 Argentine wheat production fell about 30% from the 2011 level.

Hindistan ve Avustralya’da buğday hasadının yapıldığı alanlar, 1970’lerden beri sırasıyla yüzde 53 ve yüzde 52 oranında
artış göstermiştir. AB buğday alanı ise yüzde 52 oranında artmıştır. AB’deki alan artışında birliğe yeni giren ülkeler etkilidir.
ABD’de buğday alanı 1970’li yıllara kıyasla yüzde 16 oranında
düşerken, Kanada’da ise yüzde 3 artış göstermiştir. Dünyada
buğday hasadı yapılan alan ise yüzde 2 oranında düşmüştür.

Harvested wheat areas in India and Australia have increased
53% and 52% respectively, since the 1970s. The wheat area
for the EU increased by 52%, but the majority of that was
due to the addition of countries to the EU. Wheat area in the
United States decreased by 16% and increased in Canada
by 3%, from the 1970s level. World wheat harvested area
decreased about 2%.
Yields increased by 223% in China since the 1970s and by
136% in India. The EU had yield increases of 60%. The U.S.
yields increased by 58%, while Canadian yields increased
by 59%. The world wheat yield increased by 81% during the
five decades.

1970’li yıllardan bu yana verim Çin’de yüzde 223 oranında,
Hindistan’da da yüzde 136 oranında artmıştır. AB’de ise verim oranı yüzde 60 oranında artış göstermiştir. Kanada verimi yüzde 59 artış gösterirken, ABD’de yüzde 58 oranında verim artışı yaşanmıştır. 50 yıl boyunca dünya buğday verimi,
The total wheat production in 2012 increased by 257% in
yüzde 81 oranında artış göstermiştir.
India and by 183% in China compared to wheat production
2012 yılında toplam buğday üretimi 1970’li yıllarla karşılaş- in the 1970s. The EU production increased by 144%, but a
tırıldığında Hindistan’da yüzde 257 oranında, Çin’de ise yüz- large share of that was due to the addition of countries to
de 183 oranında artmıştır. AB’de yüzde 144 oranında artan the EU. Argentina increased production by 54%. The United
üretimin birliğe yeni katılan ülkelerden kaynaklandığı be- States and Canada increased production by 33% and 64%,
lirtilmektedir. Arjantin’de yaşanan üretim artışı ise yüzde 54 respectively. Figure 1 shows the changing levels of producoranında olmuştur. ABD ve Kanada’da, sırasıyla yüzde 33 ve tion using an index where average production over the
1960-1969 time period equals 1.00.
yüzde 64 oranlarında artış gerçekleştirmiştir.
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ABD buğdayında üç adet glüten oranı yüksek, iki adet glüten oranı düşük ve bir adet de özel
buğday sınıfı vardır. Avrupa sınıflandırması, bütün ABD buğday sınıflarını “yumuşak buğday”
olarak sınıflandırsa da, ABD standartları buğdayı sertliğine, kepek rengine ve üretim sezonuna göre sınıflandırmaktadır.
U.S. wheat includes three strong gluten wheat classes, two weak gluten classes and one specialty wheat class. While European classification would consider all U.S. wheat classes except
durum as “soft wheat,” U.S. standards classify wheat by hardness, bran color and production
season.
ABD Buğday Birliği (USW)
U.S. Wheat Associates (USW)
Çiftçi için iyi olan buğday çeşitleri aynı zamanda değirmenci ve fırıncı için de iyi olmalıdır. Bu durum, özellikle ürettiği
buğdayın yaklaşık yüzde 50’sini ihraç eden Amerika Birleşik
Devletleri’nde yetiştirilen buğday için geçerli. Bu nedenle de
ABD Buğday Birliği (USW) sadece hastalık direncine ve yüksek verime sahip çeşitleri değil, aynı zamanda yurt dışından
müşterilerin tercih ettiği yüksek öğütülme ve ekmeklik kaliteye sahip buğday çeşitlerinin tanıtımını yapıyor.

Wheat varieties that are good for the farmer should also
be good for the miller and the baker, and that is especially
true for wheat produced in the United States, which exports
about 50 percent of the wheat it produces. That is why U.S.
Wheat Associates (USW) works to promote varieties that
have not only disease resistance and high yields, but also
the high milling and baking quality preferred by overseas
customers.
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Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çiftçiler, aşağıda da görebileceğiniz gibi altı farklı buğday sınıfı yetiştirmektedir. Her
bir sınıf, kamu ya da özel buğday üreticileri tarafından geliştirilmiş tohum olarak satılan birçok farklı “çeşide” sahiptir.
USW, ihracat pazarlarında ABD çiftçilerini temsil etmektedir
ve 1998 yılında, piyasaya sunulan ABD buğday çeşitlerinin
kalite değerlendirmesinde, yurtdışındaki müşterileri de sürece dahil eden Yurtdışı Çeşit Analizini oluşturdu.

Farmers in the United States grow six different classes of
wheat (see below). Within each class are many different “varieties” sold as seed developed by public or private wheat
breeders. USW represents U.S. farmers in export markets
and in 1998 it created the Overseas Varietal Analysis (OVA)
program to involve overseas customers in evaluating the
quality of newly released U.S. wheat varieties.

U.S. WHEAT CLASSES
ABD BUĞDAY SINIFLARI
Amerika Birleşik Devletleri’nde altı “sınıf” ya da “tip” buğday
bulunmaktadır. Alıcılar buğday sınıflarını, kullanım ve fiyata göre seçmektedir. ABD buğdayında üç adet glüten oranı
yüksek, iki adet glüten oranı düşük ve bir adet de özel buğday sınıfı vardır. Avrupa sınıflandırması, bütün ABD buğday
sınıflarını “yumuşak buğday” olarak sınıflandırsa da, ABD
standartları buğdayı sertliğine, kepek rengine ve üretim sezonuna göre sınıflandırmaktadır.
A. GLÜTEN ORANI YÜKSEK SINIFLAR
Sert Kırmızı İlkbahar (HRS) buğdayı; sert endosperme, çok
yüksek protein oranına, yüksek miktarda glütene ve kırmızı
kepeğe sahiptir. Camsı tane içeriğine göre üç tane HRS “alt
sınıfı” bulunmaktadır (çekirdekler homojen bir şekilde koyudur ve üzerlerinde, tebeşirimsi ya da yumuşak görünmeleri-

Six “classes” or “types” of wheat are available from the United States. Buyers select the wheat class based on the intended end use and price. U.S. wheat includes three strong
gluten wheat classes, two weak gluten classes and one
specialty wheat class. While European classification would
consider all U.S. wheat classes except durum as “soft wheat,”
U.S. standards classify wheat by hardness, bran color and
production season.
A. STRONG GLUTEN CLASSES
Hard Red Spring (HRS) has a hard endosperm, very high
protein, very strong gluten and red bran. There are three
HRS “subclasses” based on vitreous kernel content (kernels
are uniformly dark and have no spots which appear chalky
or soft). Dark Northern Spring (DNS) offers more than 75%
dark hard vitreous kernels or DHV. Northern Spring (NS) has
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ne neden olacak hiçbir leke bulunmamaktadır). Koyu Kuzey
İlkbahar (DNS) buğdayı, yüzde 75’in üzerinde koyu sert camsı (DHV) taneye sahiptir. Kuzey İlkbahar (NS) buğdayı, yüzde
25 ile yüzde 75 arasında DHV taneye, Kırmızı İlkbahar (RS)
buğdayı da yüzde 25’ten az DHV tanesine sahiptir. HRS iyi
seviyede genişletilebilirliğe ve yüksek su emisyonuna sahiptir. Bu buğday çeşidi, ilkbahar döneminde ekilir ve yaz sonunda hasat edilir.

25% to 75% DHV kernels and Red Spring (RS) has less than
25% DHV kernels. HRS has good extensibility and high water absorption. This wheat is planted in the spring and harvested in late-summer.

Hard Red Winter (HRW) has a hard endosperm, high protein, medium strong gluten and red bran. There are no HRW
subclasses. This is a very versatile wheat class for a wide
variety of applications including pan breads, flat breads,
Sert Kırmızı Kışlık (HRW) buğdayı; sert endosperme, çok noodles and general purpose flour. HRW is planted in the
yüksek protein oranına, yüksek miktarda glütene ve kırmı- autumn and harvested in mid-summer.
zı kepeğe sahiptir. HRW sınıfında alt sınıf bulunmamaktadır.
Pide, erişte ve genel amaçlı un da dahil olmak üzere geniş bir Hard White (HW) has a hard endosperm, high starch pasting,
kullanım alanına sahip olan çok yönlü bir buğday çeşididir. high protein, medium strong gluten and white bran. There are
no subclasses. The majority of U.S. hard white wheat is used
HRW sonbaharda ekilir ve yaz ortasında hasat edilir.
domestically; only limited quantities are available for import.
Sert Beyaz (HW) buğdayı; sert endosperme, yüksek nişasta HW may be is planted in the autumn and harvested in midyapışma oranına, yüksek protein içeriğine, orta glüten mu- summer, though some varieties are planted in the spring.
kavemetine ve beyaz kepeğe sahiptir. Hiçbir alt sınıfı yoktur.
ABD sert beyaz buğdayının çoğu ülke içi tüketimde kullanı- B. WEAK GLUTEN CLASSES
lır; sadece sınırlı miktarlarda ithalat yapılır. HW türünün bazı Soft white (SW) has a soft endosperm with low protein,
çeşitleri ilkbaharda ekilirken, bazıları da sonbaharda ekilip weak gluten and white bran. There are three subclasses of
SW including common white, white club (very low protein)
yaz ortasında hasat edilmektedir.
and Western White containing common white and not less
than 10 percent club wheat, blended into a unique marketB. GLÜTEN ORANI DÜŞÜK SINIFLAR
Yumuşak beyaz (SW) buğday; yumuşak endosperme, düşük ing class available only from the Pacific Northwest.
protein oranına, düşük glüten miktarına ve beyaz kepeğe
sahiptir. SW’nin üç alt sınıfı bulunmaktadır. Bunlar ekmeklik SW wheat typically has low moisture and high purity with
beyaz buğday, beyaz kulüp buğdayı (çok düşük protein ora- bright white color at higher extraction rates. It is ideal for
nı), beyaz ekmeklik ile yüzde 10’dan fazla kulüp buğdayının cakes, crackers, biscuits, pastries and flat bread, as well as
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kombinasyonundan oluşan ve sadece Pasifik Kuzeybatı’da
bulunan Batı Beyaz buğdayıdır. SW buğday tipik olarak düşük nem oranına ve yüksek ekstraksiyon oranlarında parlak
beyaz renk ile yüksek saflığa sahiptir. Glüten oranı yüksek
buğday sınıfları için “yumuşatıcı” olarak kullanımının yanı
sıra kek, kraker, bisküvi, börek ve pide yapımı için idealdir.
SW genellikle sonbaharda ekilir ve yaz ortasında hasat edilir.
Bazı çeşitleri ise ilkbahar döneminde ekilmektedir.
Yumuşak Kırmızı Kışlık (SRW) buğdayı; SW gibi yumuşak
endosperme, düşük protein oranına, düşük glüten miktarına
sahiptir fakat kepeği kırmızı renktedir. SRW’nin alt sınıfları
bulunmamaktadır. Bu yüzden de karışım olarak kullanılmasının yanı sıra börek, bisküvi, kraker ve pretzel yapımı için uygundur. SRW sonbaharda ekilir ve yaz ortasında hasat edilir.
C. DURUM BUĞDAYI
Durum buğdayı kuskus, makarna ve bazı Akdeniz ekmek
çeşitleri için idealdir. Durum buğdayı çok sert ve sarı bir endosperme ve beyaz kepeğe sahiptir. Protein ve glüten oranı
yüksektir. Sert Camsı Amber Rengine (HVAC) göre üç alt sınıfa
ayrılır (taneler camsı ve şeffaf görünür). Sert Amber Durum
(HAD) buğdayı, yüzde 75’ten fazla HVAC içerir; Amber Durum
(AD) buğdayı yüzde 60-70 arasında HVAC oranına sahiptir ve
Durum (DUR) buğdayı ise yüzde 60’tan az HVAC içermektedir.
Durum buğdayı ABD’nin kuzey ovalarında ve güneybatıdaki
çöllerinde yetiştirilmektedir. Bu yüzden de Desert Durum®
(Çöl Durum buğdayı) olarak ihraç edilmektedir.

for “mellowing” stronger gluten wheat classes. SW is most
often planted in the autumn and harvested in mid-summer,
though some varieties are planted in the spring.
Soft Red Winter (SRW) offers similar characteristics as SW,
including a soft endosperm, low protein and weak gluten,
but its bran is red. There are no subclasses of SRW, which is
suited for pastries, biscuits, crackers and pretzels, as well as
for blending. SRW is planted in the autumn and is harvested
in mid-summer.
C. DURUM WHEAT
Durum wheat is ideal for couscous, pasta and some types
of Mediterranean bread. Durum has a very hard, yellow
endosperm and white bran. Protein is high and gluten is
strong. There are three durum subclasses based on Hard
Vitreous (kernels appearing glassy and translucent) Amber
Color or HVAC. Hard Amber Durum (HAD) has more than
75% HVAC; Amber Durum (AD) has 60% - 75% HVAC; and
Durum (DUR) has less than 60% HVAC. Durum is grown in
the northern U.S. plains and in the desert southwest, which
is branded and sold for export as Desert Durum®.
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2012/13 sezonunda 27,2 milyon tonluk üretimi gerçekleştiren Avustralya, bunun yaklaşık 21
milyon tonunu ihraç etti. Avustralya buğdayının en büyük alıcıları ise Asya ülkeleri. Asya ülkeleri özellikle eriştelik buğday ihtiyaçlarını Avustralya’dan temin etmeyi tercih ediyor.
Realizing 27,2 million-ton production in 2012/13 season, Australia exported 21 million tons
of that amount. Asian countries are the largest buyers of Australian wheat. Asian countries
prefer especially buy their noodle wheat need from Australia.
Dünyanın önde gelen buğday üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olan Avustralya, 2008-2012 döneminde ortalama 24.4
milyon ton buğday üretimi gerçekleşmiştir. Ülkenin 2012/13
sezonunda da 27,2 milyon tonluk buğday üretimi gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Avustralya, buğday üretiminin çok büyük
bir bölümünü ihraç ediyor. Ülkenin 2012/13 sezonunda gerçekleştirdiği buğday ihracatın 21 milyon tonu geçtiği tahmin
ediliyor. Ülkenin buğday ihracatında en önemli pazarlarını Asya
ülkeleri oluşturuyor. Özellikle Asyalı erişte üreticileri, buğday
tercihlerini öncelikle Avustralya’dan yapmaktadır.

As one of the world’s leading wheat producers and exporters, Australia realized averagely 24,4 million tons of wheat
production in 2008-2012 period. The country is estimated
to realize 27,2 million tons of wheat production in 2012/13
season. Australia exports most of the wheat it produces. The
wheat export realized by the country in 2012/13 season is
estimated as over 21 million tons. Asian countries constitute
the most important markets for the country’s wheat export.
Especially the Asian noodle producers prefer primarily Australian wheat.
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Ülkede buğday üretiminde 7 ana buğday çeşidi ön plana çıkıyor. Bunlar: Avustralya Üst Kalite Sert Buğday (APH), Avustralya
Sert Buğdayı (AH), Avustralya Üst Kalite Beyaz Buğday (APW),
Avustralya Standart Beyaz Buğdayı (ASW), Eriştelik Buğday,
Avustralya Yumuşak Buğdayı (ASFT) ve Avustralya Durum Buğdayı (ADR) olarak sıralanabilir. Ayrıca Eriştelik buğdaylar da kendi içerisinde standart ve üst kalite olarak iki sınıfa ayrılıyor.

7 main wheat varieties become prominent in the wheat production of the country. These are Australian Prime Hard Wheat
(APH), Australian Hard Wheat (AH), Australian Premium White
Wheat (APW), Australian Standard White Wheat (ASW), Noodle Wheat, Australian Soft Wheat (ASFT) and Australian Durum Wheat (ADR). Besides, noodle wheat is divided into two
classes as standard and premium.

AVUSTRALYA ÜST KALİTE SERT BUĞDAY (APH)

AUSTRALIAN PRIME HARD WHEAT (APH)

Mükemmel öğütülme, yüksek su emisyonu ve üstün hamur
özellikleri ile yüksek kaliteli, sert taneli beyaz buğday çeşididir.
APH yüksek hacimli Avrupa ekmeği, sarı alkali erişte, taze ramen erişte, kuru erişte ve mantı yapımı için ideal olarak nitelendirilmektedir. Geniş yelpazeye sahip unlu mamuller ve erişte
yapımına uygun yüksek kalite un üretmek için düşük protein
oranına sahip buğdaylarla karıştırılabilir. APH, Queensland ve
Yeni Güney Galler’de yetiştirilmektedir. Minimum %13 ve %14
protein oranı garantisine sahip APH Buğdayı, en kaliteli ve yüksek protein miktarına sahip öğütmelik buğday olarak nitelendirilmektedir.

It is a high quality, hard grained white wheat variety with excellent milling, high water absorption and superior dough
properties. APH is ideally suited for high volume European
breads, yellow alkaline noodles, fresh ramen noodles, dry
noodles and wonton skins. It can be blended with lower protein wheat to produce high quality flours suitable for a wide
range of baked products and noodles. APH is grown in Qld
and NSW. With guaranteed minimum protein levels of 13 and
14 percent, Australian Prime Hard is our top quality high protein milling wheat.

AUSTRALIAN HARD WHEAT (AH)
AVUSTRALYA SERT BUĞDAY (AH)
Üstün öğütülme, su emisyonu ve hamur özelliklerinden dolayı
seçilen sert taneli beyaz buğday çeşitleridir. Avrupa tava ve ocak
ekmeği, Ortadoğu tarzı pide ekmekleri, sarı alkali erişte, beyaz
tuzlu kuru erişte ve buğulama yolu ile pişirilen ürünler için idealdir. AH buğday, tüm eyaletlerde yetiştirilebiliyor. Minimum
%11.5 protein seviyesini garanti edecek şekilde ayıklanmaktadır.

It is hard grained white wheat variety selected for its superior milling, water absorption and dough qualities. It is ideal
for European pan and hearth breads, Middle Eastern style flat
breads, yellow alkaline noodles, dry white salted noodles and
steamed products. AH is grown in all wheat states. It is segregated at a guaranteed minimum protein level of 11.5 percent.

AUSTRALIAN PREMIUM WHITE WHEAT (APW)
AVUSTRALYA ÜST KALİTE BEYAZ BUĞDAY (APW)
Avustralya Üstün Kalite Beyaz Buğdayı, sürekli olarak mükemmel
ekstraksiyon oranlarında üstün öğütülme özelliği ve un kalitesini
sağlayabilmek için seçilmiş sert taneli beyaz buğday çeşitlerinin
benzersiz bir karışımdır. Asya unlu mamulleri ve bir dizi erişte
türünün yanı sıra Ortadoğu ve Hint pidesi ve özel ekmeklerin

Australian Premium White is made up of a unique blend of
hard grained white wheat varieties selected to ensure consistently high milling performance and flour quality at excellent
extraction rates. It is used to produce a wide variety of breads,
including Middle Eastern and Indian flat, pocket and specialty
breads, as well as Asian baked products and a range of noo-
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de dahil olduğu geniş yelpazede ekmek üretimi için de kullanıl- dle types. APW is produced across the entire Australian wheat
maktadır. APW, Avustralya’nın buğday üretilen tüm bölgelerinde belt. Australian Premium White is delivered with a guaranteed
yetiştirilmektedir. Avustralya Üst Kalite Beyaz Buğdayı minimum minimum protein level of 10 percent.
% 10 seviyesinde protein içeriğini garanti etmektedir.

AUSTRALIAN STANDARD WHITE WHEAT (ASW)
AVUSTRALYA STANDART BEYAZ BUĞDAY (ASW)
Avustralya Standart Beyaz Buğdayı doğrudan öğütme ya da
karıştırma amaçları için mükemmel değer sunan, orta ve düşük protein içeriğine sahip çok yönlü bir buğday çeşididir. Bu
çok amaçlı buğday; Ortadoğu, Hint ve İran usulü pide, Avrupa
usulü normal ve yuvarlak ekmek ve Çin usulü buğulama ekmek
yapımında kullanılmaktadır. Avustralya Standart Beyaz buğdayın çok yönlülüğü onu popüler ve parasal açıdan çok değerli bir
ürün yapmaktadır. ASW, Yeni Güney Galler’in güney bölgesinde, Güney ve Batı Avustralya’da yetiştirilmektedir.

Australian Standard White is widely recognized as a highly versatile medium to low protein white wheat product representing excellent value for straight milling or blending purposes.
This multi-purpose wheat is used for the production of Middle Eastern, Indian and Iranian style flat breads, European style
breads and rolls, and Chinese steamed bread. The versatility of
Australian Standard White ensures its popularity as a consistent and genuine value for money product. ASW is cropped in
Southern NSW, South Australia and Western Australia.

ERİŞTELİK BUĞDAY

NOODLE WHEAT

Avustralya, erişte buğdaylarını Beyaz Tuzlu Udon ve Çin eriştesi yapımı için ayırmaktadır. Avustralya Erişte Buğdayı çeşitleri,
Japon ve Güney Kore pazarlarına yüksek kalite buğday tedarikini sağlama adına sert buğday ürünleri ile karıştırılarak ihraç
edilmektedir. Avustralya Üst Kalite Sert buğday da, Japonya’nın
kilit pazar olduğu yüksek kalite Çin usulü sarı alkali erişte üretimi için ayrılmaktadır.

Australia segregates noodle wheat for the production of both
Udon White Salted and Chinese noodles. Australian Noodle
Wheat varieties are blended for export with hard wheat products ensuring the supply of high quality wheat to the Japanese and South Korean markets. Australian Prime Hard is also
segregated to produce high quality Chinese style yellow alkaline noodles, with Japan being the key market.

- Avustralya Standart Beyaz Erişte Buğdayı (ANW)
Yüksek nişasta yapışma viskozitesi ve üstün erişte kalitesiyle
öne çıkan özel yumuşak taneli ve orta protein seviyesine sahip
buğday çeşididir. Beyaz tuzlu ve yumuşak Japon Udon eriştesinin yapımında, karışımın bir parçası olarak kullanılmaktadır.

- Australian Standard White Noodle (ANW)
Specific soft grained, medium protein white wheat varieties
with high starch paste viscosity and superior noodle quality.
It is used as part of a blend for the production of white salted
and soft Japanese style udon noodles.

- Avustralya Üst Kalite Beyaz Erişte Buğdayı (APWN)
Yüksek nişasta yapışma viskozitesine sahip özel sert taneli ve
orta protein içeriğine sahip öğütmelik buğday çeşitleridir. Beyaz tuzlu ve yumuşak Japon Udon eriştesinin yapımında karışımın bir parçası olarak kullanılmaktadır.

- Australian Premium White Noodle (APWN)
Specific hard grained, medium protein milling wheat varieties
with high starch paste viscosity. It is used as part of a blend for
producing white salted and soft Japanese style udon noodles.

AUSTRALIAN SOFT WHEAT (ASFT)
AVUSTRALYA YUMUŞAK BUĞDAY (ASFT)

It is white, soft grained variety milling readily at straight run
Düşük kül oranı içeren un üretmek için direkt ekstraksiyon yön- extraction rates to produce low ash flour. It is suited to the
temiyle kolaylıkla öğütülebilen beyaz ve yumuşak taneli buğ- manufacture of a wide range of confectionery and baked
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day çeşitleridir. Tatlı bisküvi, kurabiye, börek, kek, buğulama
çörek ve haddelenmiş atıştırmalıklar da dahil olmak üzere geniş yelpazede şekerleme ve unlu mamul üretimi için uygundur.
Yumuşak buğday, sadece çevresel faktörlerin uygun olduğu
Batı Avustralya’da küçük bir bölgede yetiştirilmektedir. Avustralya Yumuşak Buğdayı; beyaz, yumuşak taneli kulüp buğdayı
çeşitlerinin benzersiz bir karışımdır ve minimum %9.5 oranında
protein seviyesi garanti edilecek şekilde ayrılmıştır.

products, including sweet biscuits, cookies, pastries, cakes,
steamed buns and extruded snack foods. Soft wheat is only
grown in a small area of Western Australia, where the environmental factors are suitable. Australian Soft Wheat is a unique
blend of white, soft-grained club wheat varieties, and is segregated at a guaranteed maximum protein level of 9.5 percent.

AUSTRALIAN DURUM WHEAT (ADR)

Australian Durum wheat (ADR) is ideal for producing a wide
range of wet and dry pasta products, as well as many types of
Avustralya Durum Buğdayı (ADR) kuskus gibi birçok Kuzey Af- North African and Middle Eastern products such as couscous.
rika ve Ortadoğu ürünlerinin yanı sıra geniş yelpazede yaş ve The production of Durum wheat is limited to Northern NSW
and SA.
kuru makarna ürünlerinin yapımı için idealdir.

AVUSTRALYA DURUM BUĞDAY (ADR)

Durum buğdayının üretimi Yeni Güney Galler’in Kuzeyi ve
Güney Avustralya ile sınırlıdır. Avustralya Birinci Sınıf Durum
buğdayı; minimum %13 protein seviyesine sahip camsı, amber
renginde çekirdekleri olan özel buğday çeşitlerinden oluşmaktadır. Bu serbest öğütmelik tahıl, minimum kalıntılı un üretimi
ile yüksek verime sahip üstün kaliteli irmik elde etmede oldukça başarılıdır. Bu özel buğdaydan elde edilen irmik; geniş
yelpazede üstün kalite yaş ve kuru makarna ile kuskus üretimi
için ideal olup yüksek düzeyde sabit sarı pigment ve yüksek su
emisyonu ortaya koymaktadır.

Australian No.1 Durum consists of selected wheat varieties
with vitreous, amber colored kernels with a minimum protein level of 13 percent. This free milling grain is capable of
achieving high yields of superior quality semolina with minimal residual flour production. The semolina produced from
this specialised wheat exhibits high levels of stable yellow pigment and high water absorption, making it ideally suited to
the production of a wide range of high quality wet and dry
pasta products and couscous.
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Kanada’da
buğday çeşİtlİlİğİ
ve kalİte
Wheat variety and Quality
in Canada

Kanada’nın toplam buğday üretiminin 2012/13 sezonunda 27 milyon tonu aştığı tahmin edilmektedir. Kanada bu üretim miktarının yaklaşık 18 milyon tonunu ihraç etmektedir. Ülkenin
buğday üretiminin büyük bir bölümü Batı Kanada’da gerçekleştirilmektedir. Durum buğdayı,
Kanada’nın ihraç ettiği en önemli buğday çeşididir.
It is estimated that Canada’s total wheat production exceeded 27 million tons in 2012/13 season. Canada exports 18 million tons of this production amount. A great part of country’s wheat
production is realized by Western Canada. Durum wheat is the most important wheat variety
exported by Canada.
Kanada sadece ürettiği buğday miktarı ile değil aynı zamanda
buğday kalitesi ile de tanınmaktadır. Büyük bir buğday üreticisi olarak Kanada’da 22.8 milyon dönümden (9.26 milyon
hektar) fazla alanda neredeyse 52,000 milyon çiftlikte buğday ekimi yapılmaktadır. 2012 yılında ülke çapında 27 milyon
tondan fazla buğday üretilmiştir ve bu miktar ülkeyi dünya
buğday üretimi sıralamasında 7.sıraya taşımıştır. Kanada’da
üretilen buğdayın çoğunluğu Batı Kanada’da üretilmektedir.

Canada is not only renowned for the quantity of wheat it
produces, but also for the quality of its wheat. As a major
wheat producing nation, nearly 52,000 Canadian farms
grow wheat on more than 22.8 million acres (9.26 million
hectares). In 2012, more than 27 million tons of wheat were
produced across the country, making Canada the 7thlargest wheat producing nation in the world. The majority of
Canadian wheat is produced in Western Canada.

Kanada dünyanın her yerine yıllık olarak 17 milyon tondan
fazla buğday, durum buğdayı ve buğday unu ihraç etmektedir. Kanada’dan buğday ithal eden önemli ülkeler arasında
Meksika, Japonya, Irak, Amerika Birleşik Devletleri ve Kolombiya gelmektedir. Kanada’nın yıllık buğday ihracat geliri 5.4
milyar Dolara yakın bir miktardır. Kanada Tahıl Yönetmeliği
Bölüm 5’te tanımlanan tahıllardan biri olarak buğdayın ka-

On an annual basis, Canada exports more than 17,000,000
tons of wheat, durum and wheat flour to countries around
the world. The top five major importers of Canadian wheat
include Mexico, Japan, Iraq, United States, and Colombia.
Canada’s annual wheat export revenues are close to $5.4 billion. As one of the grains defined in the Canada Grain Regulations – Section 5, the Canadian Grain Commission (CGC)
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lite standartlarını belirleyen ve yıllık üretim verilerini tutan
kurum Kanada Tahıl Komisyonu’dur (CGC) . Kanada’da CGC
buğdayın her bir sınıfı için, o sınıflara uygun çeşitlerin bir
listesini tutar. 10 adet batı Kanada buğday sınıfı mevcuttur.

establishes and maintains quality standards, and maintains
annual crop year data for wheat. For each class of wheat, the
CGC maintains a list of varieties that are eligible for that class
in Canada. There are 10 western Canadian wheat classes.

KANADA BUĞDAY SINIFLARI

CANADIAN WHEAT CLASSES

Kanada buğday çeşitleri, sınıflara ayrılır ve her bir sınıf kendisine özgüdür. Her sınıf, içerisindeki çeşitlerin fonksiyonel
özelliklerine göre gruplandırılmıştır. Örneğin; Kanada Prairie
İlkbahar Kırmızı buğday sınıfındaki çeşitler, orta sertlikte taneye ve orta hamur mukavemetine sahiptir. Kanada buğday
sınıfları ekildikleri bölgelere göre de Kanada Batı ve Kanada
Doğu olarak kategorize edilmektedir. 7 adet doğu Kanada ve
8 adet batı Kanada buğday sınıfı bulunmaktadır.

Canadian wheat varieties fall into classes and each class is
unique. The varieties within each class are grouped by their
functional characteristics. For example, varieties in the
Canada Prairie Spring Red class have medium hard kernels
and medium dough strength. Canadian wheat classes are
categorized by Canada Western and Canada Eastern, the regions in which the varieties are grown. There are 7 classes
of eastern Canadian wheat and 8 milling classes of western
Canadian wheat.

KANADA DOĞU AMBER DURUM (CEAD)
Makarnalık buğday olarak tanımlanan CEAD buğdayı, yüksek irmik verimi, makarna yapımı için yüksek kalite ve üç
öğütülme derecesiyle karakterize edilmektedir. Bu çeşit makarnalık irmik ve kuskus üretiminde değerlendirilmektedir.

CANADA EASTERN AMBER DURUM (CEAD)
Defined as durum wheat, CEAD is characterized with high
yield semolina, excellent pasta-making quality and three
milling grades. This variety is used in the production of
semolina for pasta and couscous.

KANADA DOĞU SERT KIRMIZI KIŞ (CEHRW)
Sert kırmızı kışlık buğday çeşidi olan CEHRW, üstün öğütülme kalitesi ve üç öğütülme derecesi ile dikkat çekmektedir.
Bu çeşit, Fransız ekmeği, pide, buğulama ekmek ve erişte
üretimi için kullanılmaktadır.

CANADA EASTERN HARD RED WINTER (CEHRW)
As a hard red winter wheat variety, CEHRW is characterized
with good milling quality and three milling grades. This
variety is used in French bread, flat bread, steamed bread,
noodle production.

KANADA DOĞU SERT BEYAZ İLKBAHAR (CEHWS)
Sert beyaz ilkbahar buğday çeşidi olan CEHWS, mükemmel
renge sahip un ve üstün öğütülme kalitesine sahiptir. Üç
öğütülme derecesine sahip CEHWS, ekmek ve erişte üretimi
için idealdir.

CANADA EASTERN HARD WHITE SPRING (CEHWS)
As a hard white spring wheat, CEHWS is characterized as superior milling quality producing flour with excellent color
and three milling grades. This variety is ideal for bread and
noodle production.

KANADA DOĞU KIRMIZI İLKBAHAR (CERS)
Sert kırmızı ilkbahar buğdayı olan CERS, üstün öğütülme ve CANADA EASTERN RED SPRING (CERS)
pişirme kalitesi ve üç öğütülme derecesi özellikleriyle ka- As a hard red spring wheat, CERS is characterized with su-
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rakterize edilmektedir. Bu çeşit, yüksek hacimli tava ekmeği
üretiminde kullanılmaktadır. Ocak ekmeği, buğulama ekmek, erişte, yassı ekmek, geleneksel buğday makarnası yapımında tek başına ya da diğer karışımlarla kullanılmaktadır.

perior milling and baking quality and three milling grades.
This variety is used for production of high volume pan
bread. It is used alone or in blends with other wheat for
hearth bread, steamed bread, noodles, flat bread and common wheat pasta.

KANADA DOĞU YUMUŞAK KIRMIZI KIŞLIK (CESRW)
Yumuşak kırmızı kışlık buğday çeşidi olan CESRW, düşük pro- CANADA EASTERN SOFT RED WINTER (CESRW)
tein içeriğine sahiptir ve kek, börek, kahvaltılık gevrek, kra- As soft red winter wheat, CESRW has a low protein content
ker, bisküvi yapımında ve dolgu malzemesi olarak kullanılır. and it is used for cake, pastry, cereal, cracker, and biscuit
and as filling.

KANADA DOĞU YUMUŞAK BEYAZ İLKBAHAR (CESWS)
Yumuşak beyaz ilkbahar buğdayı olan CESWS, düşük protein
içeriğine ve üç öğütülme derecesine sahiptir. Nihai kullanım
alanları kurabiye, kek, börek, pide, erişte, buğulama ekmek,
chapati yapımıdır.

CANADA EASTERN SOFT WHITE SPRING (CESWS)

KANADA DOĞU BEYAZ KIŞLIK (CEWW)

CANADA EASTERN WHITE WINTER (CEWW)

As soft white spring wheat, CESWS has a low protein content
and three milling grades. Its end use fields are cookies, cakes,
pastry, flat breads, noodles, steamed breads, chapatis.

Düşük proteinli yumuşak beyaz kışlık buğday çeşidi CEWW; As a soft white winter wheat variety; CEWW is used for cake,
kek, börek, kahvaltılık gevrek, kraker, bisküvi yapımında ve pastry, cereal, cracker, biscuit production and as filling.
dolgu malzemesi olarak kullanılır.

CANADA PRAIRIE SPRING RED (CPSR)
KANADA PRAIRIE İLKBAHAR KIRMIZI (CPSR)
Kırmızı ilkbahar buğdayı CPSR; ocak ekmek, yassı ekmek, buğulama ekmek, erişte ve diğer ilgili ürünlerin üretimi için uygun olan orta mukavemetli buğdaydır. CPSR sınıfında iki adet
öğütülme derecesi bulunmaktadır. CPSR, orta tane sertliğine
sahiptir ve orta mukavemette hamur yapımına elverişlidir.

As red spring wheat; Canada Prairie Spring Red (CPSR)
wheat is suitable for the production of certain types of
hearth breads, flat breads, steamed breads, noodles and
related products. There are two milling grades in the CPSR
class. It has medium hard kernels and medium dough
strength.

KANADA PRAİRİE İLKBAHAR BEYAZ (CPSW)

CANADA PRAIRIE SPRING WHITE (CPSW)

Beyaz ilkbahar buğdayı CPSW; yassı ekmek, erişte, chapati
ve diğer ilgili ürünlerin üretimine uygun olan orta mukavemetli buğday türüdür. CPSW sınıfında iki adet öğütülme derecesi bulunmaktadır.

As white spring wheat; Canada Prairie Spring White (CPSW)
is a medium-strength wheat suitable for the production of
various types of flat breads, noodles, chapatis and related
products. There are two milling grades in the CPSW class.

KANADA BATI AMBER DURUM (CWAD)

CANADA WESTERN AMBER DURUM (CWAD)

Kanada Batı Amber Durum (CWAD) buğdayı; mükemmel
makarna yapma kalitesine sahip, irmik verimi yüksek olan
bir durum buğdayıdır. CWAD sınıfında dört adet öğütülme
derecesi bulunmaktadır. Makarnalık irmik ve kuskus üretiminde tercih edilir.

Canada Western Amber Durum (CWAD) wheat is a durum
wheat producing a high yield of semolina with excellent
pasta-making quality. There are four milling grades in the
CWAD class. It is preferred in semolina for pasta and couscous production.

KANADA BATI EKSTRA MUKAVEMETLİ (CWES)

CANADA WESTERN EXTRA STRONG (CWES)

Kanada Batı Ekstra Mukavemetli (CWES) buğdayı, özel ekmek
yapımı ve harmanlama için uygun olan ekstra mukavemetli glüten oranına sahip bir sert kırmızı ilkbahar buğdayıdır.
CWES sınıfında iki adet öğütülme derecesi bulunmaktadır.

Canada Western Extra Strong (CWES) wheat is a hard red
spring wheat with extra-strong gluten suitable for blending purposes and for special breads. There are two milling
grades in the CWES class.

KANADA BATI SERT BEYAZ İLKBAHAR (CWHWS)

CANADA WESTERN HARD WHITE SPRING (CWHWS)

Kanada Batı Sert Beyaz İlkbahar (CWHWS) buğdayı, üstün Canada Western Hard White Spring (CWHWS) wheat is a
öğütülme kalitesi ile mükemmel renge sahip un ile sonuç- hard white spring wheat with superior milling quality prolanan bir sert beyaz ilkbahar buğdayıdır. Ekmek ve erişte ducing flour with excellent color. It is suitable for bread and
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üretimi için uygundur. CWHWS sınıfında üç adet öğütülme noodle production. There are three milling grades in the
CWHWS class.
derecesi bulunmaktadır.

KANADA BATI İLKBAHAR KIRMIZI (CWRS)

CANADA WESTERN RED SPRING (CWRS)

Kanada Batı İlkbahar Kırmızı (CWRS) buğdayı, üstün öğütülme ve ekmeklik kaliteye sahip sert kırmızı ilkbahar buğdayıdır. Garanti edilmiş çeşitli protein seviyelerinde sunulmaktadır. CWRS sınıfında dört adet öğütülme derecesi
bulunmaktadır. Yüksek hacimli tava ekmeği üretiminde kullanılır. Ocak ekmeği, buğulama ekmek, erişte, yassı ekmek,
geleneksel buğday makarnası yapımında tek başına ya da
diğer karışımlarla kullanılmaktadır.

Canada Western Red Spring (CWRS) wheat is a hard wheat
with superior milling and baking quality. It is offered at various guaranteed protein levels. There are four milling grades
in the CWRS class. It is used for the production of high volume pan bread. It is also used alone or in blends with other
wheat for hearth bread, steamed bread, noodles, flat bread
and common wheat pasta.

CANADA WESTERN RED WINTER (CWRW)
KANADA BATI KIRMIZI KIŞ (CWRW)
Kanada Batı Kırmızı Kış (CWRW) buğdayı; Fransız ekmeği,
yassı ekmek, buğulama ekmek, erişte ve ilgili diğer ürünlerin üretimine uygun olan üstün kaliteli öğütülme özelliğine
sahip sert kırmızı kış buğdayıdır. CWRW sınıfında iki adet
öğütülme derecesi bulunmaktadır.

Canada Western Red Winter (CWRW) wheat is a hard wheat
with very good milling quality suitable for the production
of a wide variety of products including French breads, flat
breads, steamed breads, noodles and related products.
There are two milling grades in the CWRW class.

CANADA WESTERN SOFT WHITE SPRING (CWSWS)
KANADA BATI YUMUŞAK BEYAZ İLKBAHAR (CWSWS) Canada Western Soft White Spring (CWSWS) wheat is a soft
Kanada Batı Yumuşak Beyaz İlkbahar (CWSWS) buğdayı; yassı ekmek, erişte, buğulama ekmek ve chapati yapımının yanı
sıra kurabiye, kek ve börek yapımı için uygun olan düşük
protein içerikli yumuşak bir buğday türüdür. CWSWS sınıfında üç adet öğütülme derecesi bulunmaktadır.

wheat of low protein content suitable for the production
of cookies, cakes and pastry as well as various types of flat
breads, noodles, steamed breads and chapatis. There are
three milling grades in the CWSWS class.

CANADA WESTERN GENERAL PURPOSE (CWGP)
KANADA BATI GENEL AMAÇLI (CWGP) BUĞDAYI
Kanada Genel Amaçlı Batı buğdayına kayıtlı olan çeşitlerde,
değirmencilik sınıflarının gerektirdiği katı kalite özellikleri
aranmaz. Genel olarak bu sınıftaki çeşitler yüksek nişasta ve
düşük protein içerikleri nihai ürünün özelliklerini etkilediği
için değirmencilikte kullanılmaz.

Varieties registered as Canada Western General Purpose
are not required to meet the strict quality requirements of
milling classes. Generally, varieties in this class are not appropriate for milling because of their high starch and low
protein content, which affects end-use characteristics of
the grain.

Kanada Genel Amaçlı Batı buğday sınıfının çeşitleri tipik olarak yüksek verimlidir. Yüksek nişasta ve düşük protein içeriği
kombinasyonu ile etanol üretiminde ya da hayvan yemi olarak kullanılmaya daha uygundur.

Varieties in the Canada Western General Purpose wheat
class are typically high-yielding. Due to the combination of
high starch and low protein, they are most suitable for uses
such as ethanol product or animal feed.
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Agrolino Tarım Gıda Sanayi A.Ş., Amasya’nın Suluova ilçesinde kurmayı hedeflediği yaklaşık 6
milyon Dolarlık silo yatırımı için MySilo ile anlaştı.
Agrolino Tarim Gida Sanayi A.S. made an agreement with MySilo for an approximately 6 millionDollar silo investment to be established in Suluova district of Amasya.
Amasya’da yeni bir entegre bitkisel yağ tesisi kurmaya hazırlanan Agrolino Tarım Gıda Sanayi A.Ş., tesisin depolama siloları için
MySilo ile anlaştı. Agrolino’nun yeni anahtar teslim silosu 76 bin
m³’lük depolama kapasitesi ile 2014 yılının Temmuz ayında, yeni
hasat dönemi için hizmet vermeye hazır olacak.

Preparing to establish an integrated vegetable oil plant in
Amasya; Agrolino Tarim Gida Sanayi A.S. made an agreement
with MySilo for the storages of the plant. Agrolino’s new turnkey silo with a storage capacity of 76,000m³ and will be ready
for the new harvest season by July 2014.

Amasya’nın Suluova ilçesinde kurulacak olan silo, başta Orta
Karadeniz Bölgesi olmak üzere tüm bölgeye hizmet verecek.
Silonun yaklaşık 60 bin ton buğday veya 30 bin ton ay çekirdeği depolamaya müsait olacağı, yatırım miktarının ise yaklaşık 6
milyon Dolar civarında gerçekleşeceği belirtiliyor. Projenin Eylül
2015’de başlayacak ikinci aşamasında, günlük 700 ton kapasiteye sahip bir kırma tesisi ve günlük 185 ton kapasiteye sahip
bitkisel yağ rafinasyon ve şişeleme tesisi kurulması planlanıyor.

Located in Suluova, Amasya; the silo will serve primarily to the
Central Black Sea and the entire region. It will be storing about
60,000 tons of wheat or about 30,000 tons of sunflower seeds.
ıt is stated that the investment amount will be around USD 6
million. The next phase of the project will commence by September 2015 and will include establishment of a multi-seed
crushing plant with a daily crushing capacity of 700 tons, and
oil refinery and bottling units with a daily capacity of 185 tons.

Agrolino Tarım Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Saban
Buttanri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Agrolino Amasya
Entegre Bitkisel Yağ Tesisleri’nin, kırma kapasitesi açısından
Türkiye’nin en yüksek kapasiteli üç tesisinden biri olacağını belirtiyor. Yaklaşık 80 bin m²’lik bir alana yayılan tesise yaklaşık 50
milyon ABD doları civarında yatırım yapılması planlanıyor. Proje,
bölgedeki en büyük yatırım olarak değerlendiriliyor.

The Chairman of Agrolino Tarim Gida Sanayi ve Ticaret Anonim
Sirketi, Mr. Saban Buttanri stated in his explanation on the subject that Agrolino’s Amasya Integrated Vegetable Oil Plant will
become one of the three largest crushing facilities in Turkey.
Covering a project area of 80,000 m2 and with an overall investment of USD 50 million, the project is by far the largest
investment in the region.
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Türkiye’de pirinç fiyatlarının artış göstermesi üzerine harekete geçen TMO, stoklarındaki pirinci
satışa çıkardı. Kurum, yaptığı açıklamada, bazı kişi ve kurumların fiyatları arttırma beklentisiyle
piyasaya ürün arz etmediğine vurguda bulundu.
Taking action after the rice prices in Turkey increased, TMO put the rice in its stocks up for sale.
In its statement, the institution emphasized that some people and institutions do not supply
products for the market with the expectation of increasing the prices.
Türkiye’de bir süredir pirinç fiyatlarının artışa geçmesi üzerine
harekete geçen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), stoklarındaki
Osmancık çeşidi pirinci 2,5 TL/kg fiyatla satışa çıkardı. Ayrıca
ürün çeşitliliği için de çeltik ve pirinç ithalatı işlemlerine başladı.

Taking action after the rice prices in Turkey increased, Turkish
Grain Board (TMO) put Osmancik variety of rice in its stocks up
for sale with a price of 2,5 TL/kg. Besides, the institution started
paddy rice and rice import transactions for the product variety.

TMO, konuyla ilgili yaptığı kamuoyu açıklamasında iç piyasaya
yetecek miktarda pirinç bulunduğuna vurguda bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada konu şöyle dile getiriliyor: “İç piyasalarda ülkemiz ihtiyacını karşılamaya yetecek miktarda pirinç
bulunmaktadır. Ancak hasattan yeni çıkılmış olmasına rağmen,
stoklarında çeltik ve pirinç bulunan bir kısım kişi ve firmaların,
daha yüksek kâr beklentisiyle piyasaya yeterince ürün arz etmeyerek, fiyat artışı beklentisinde oldukları gözlenmektedir.

In its public statement on the subject, TMO emphasized that
there is enough rice that can meet the demand of the domestic market. The statement made by the institution includes the
following phrases: “There is enough rice in the domestic market that can meet the need of our country. However; although
the harvest has been newly made, it is seen that some people
and companies do not supply enough product to the market
with the expectation of profit and price increase. Within this
scope, TMO sells 25 thousand tons of Osmancik rice, which
has been taken from its stocks, in all stores (143 points) with
a retail price of 2,5 TL/kg. On the other hand, TMO has started
paddy rice and rice import transactions in order for providing
the products with reasonable prices by increasing product variety for the benefit of our people in line with the demands

Bu kapsamda TMO, stoklarında bulunan 25 bin ton Osmancık
çeşidi pirinci, halkımızın talebini karşılamak amacıyla tüm işyerlerinde (143 nokta) perakende 2,50 TL/kg fiyatla satmaktadır.
Diğer taraftan TMO, iç piyasadan gelen talepler doğrultusunda,
ürün çeşitliliğini arttırarak uygun fiyatlarla halkımızın istifade-
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sine sunmak amacıyla, çeltik ve pirinç ithalatı işlemlerine başlamıştır. Stoklarında ürün tutan kesimlerin, ilerleyen günlerde
zarara uğramamaları bakımından, ürünlerini makul fiyatlardan
piyasada satmaları önerilmektedir.

from the domestic market. The people or the companies who
are holding products in stocks are suggested to sell their products on the market with reasonable prices in order not to incur
losses in the coming days.

İç ve dış piyasalar yakından izlenmekte olup piyasaların sağlıklı Domestic and foreign markets are followed closely and any
işleyişi ve ihtiyaçlarına yönelik her türlü tedbir alınarak halkı- kind of precautions for the healthy functioning and the needs
of the markets will be taken and shared with our people.”
mızla paylaşılacaktır.”

Toprak Un’un yatırım hedefi yem fabrikası
The investment objective of Toprak Un is feed facility
Türkiye’de 8 bin ton üretim kapasitesiyle bini aşkın müşteriye hizmet veren Toprak Un, yem fabrikası yatırımı yapmaya hazırlanıyor.
Providing service to over one thousand customers with 8 thousand tons of production capacity
in Turkey, Toprak Un prepares to make a feed facility investment.
Adana ve Van’daki üretim tesislerinde 8 bin ton üretim kapasitesine ve bini aşkın müşteri ağına sahip olan Toprak Un, hem
üretim kapasitesinde artışa gitmeyi hem de yem fabrikası yatırımı yapmayı hedefliyor. Konuyla ilgili yerel basına bir demeç
veren Toprak Un Genel Müdürü Emrah Toprak, 8 bin ton kapasite ve bini aşkın müşteri ağına sahip olan fabrikalarından Adana, Ankara, Bursa, Van, Hakkari, Iğdır, Ağrı ve ilçelerine sevkiyat
yaptıklarını belirtiyor.
Firma olarak üretimi artırmak ve buna paralel olarak Van’da bir
yem fabrikası kurmak için hazırlık yaptıklarını söyleyen Genel
Müdür Toprak, “Bu yatırımımız için organize sanayi bölgesinden
talep ettiğimiz yerler var. Bu yerler onaylandıktan sonra ikinci
fabrikayı açmayı ya da faal olan fabrikanın kapasitesini büyüterek organize sanayi bölgesine geçmeyi düşünüyoruz.” dedi.

Having 8 thousand-ton production capacity at the production facilities in Adana and Van and a network of over one
thousand customers, Toprak Un aims both to increase the
production capacity and make investment of feed facility.
Giving statement to the local press on the subject, Toprak Un
General Manager Emrah Toprak indicates that they make shipments from their facilities with 8 thousand-ton capacity and a
network of over one thousand customers to Adana, Ankara,
Bursa, Van, Hakkari, Igdir, Agri and the districts of these cities.
Telling that they are making preparations in order to increase
production and for that establish a feed facility in Van, General
Manager Toprak said; “We demand some areas in the organized industrial zone for this investment. We consider opening
the second facility or increasing the capacity of the active facility after these places are approved.”

Toprak Un’un 1990 yılında Elbirlikler Un adı ile 11 bin metrekare
alanda Van’da ticari hayatına başladığını hatırlatan Emrah Top- Reminding that Toprak Un started its trade activities in Van in
rak, hisselerin 2000 yılında Toprak ailesi tarafından satın alındı- 1990 under the name of Elbirlikler Un at a facility with 11 thousand square meters, Emrah Toprak told that the shares were
ğını anlatıyor.
bought by Toprak family in 2000. Expressing that the company
Firmanın her geçen yıl kapasitesini artırarak üretimini sürdür- continues production by increasing its capacity, Toprak said;
düğünü ifade eden Toprak, “Toprak Un olarak 2009 yılında “As Toprak Un we increased the production capacity of our
Van’daki fabrikamızın üretim kapasitesini 3 bin tona, müşteri facility in Van in 2009 to 3 thousand tons and our customer
ağımızı da 700’e çıkardık. 2010 yılında ise kurumsallaşmaya network to 700. We started to appear in the advertisements
giderek reklamlarda ve basında yer almaya başladık. Yeni bir and press by getting institutionalized in 2010. We started to
bakış açısı ortaya koyarak daha kaliteli üretim ve hizmet ver- provide a more qualified production and service by putting
meye başladık.” diye konuştu. Firmanın 15 bin metrekare alan forth a new perspective.” The facility of the company in Adana
üzerinde kurulu Adana’daki tesisleri ise aylık 5 bin ton un üre- that is located on a 15 thousand-square meter area has a 5
thousand-ton flour production capacity monthly.
tim kapasitesine sahip.
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Pazarbaşı Un,
yem tesİsİnİ
devreye alıyor
Pazarbasi Un
puts the feed facility
into use
Van’da un ve ekmek üretimi yapan Pazarbaşı
Un, 2014 yılı içerisinde yem üretim tesisini de
devreye almaya hazırlanıyor.
Making flour and bread production in Van;
Pazarbasi Un prepares to put the feed facility
in use in 2014.
Türkiye un sanayinin temsilcilerinden Pazarbaşı Un, Van’daki
un ve ekmek tesislerine, bir yenisini ekliyor. Firma, 2014 yılında yem üretim tesisini de devreye alacak. Konuyla ilgili
yerel basına bir açıklama yapan Pazarbaşı Un Genel Müdürü
Uğur Zorer, 2014 yılında devreye alacakları tesisin saatte 25
ton yem üretim kapasitesine sahip olacağını ve tesiste yüksek kalitede çeşitli hayvansal yemlerin üretileceğini söyledi.
1970 yılında faaliyete geçen firmanın aynı zamanda Van’da
ilk modern ekmek üretim tesisini kurduğunu ifade eden Zorer, şunları ekliyor: “2000 yılında, günlük 120 bin adet ekmek
kapasiteli tünel fırınıyla ekmek üretimini artıran Pazarbaşı
Un, modern ve tam otomasyonlu tesislerinde günlük 120
tonluk buğday unu üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca 8 bin ton
buğday depolama ve 2 bin ton mamul depolama silolarına
sahip.”
As one of the representatives of Turkish flour industry,
Pazarbasi Un adds a new facility to its flour and bread facilities in Van. The company will put the feed facility into use
in 2014. Making a statement to the press on the subject;
Pazarbasi Un General Manager Ugur Zorer said that the
new facility to be put into use in 2014 will have 25 tons of
feed production capacity and it will produce various animal
feed with high quality. Expressing that the company, which
started its activities in 1970, established also the first modern bread production facility in Van; Zorer adds: “Increasing
its bread production in 2000 with tunnel furnace that has a
capacity of daily 120 thousands of bread; Pazarbasi Un realizes daily 120-ton wheat flour production in its modern
and fully automated facilities. Besides, our company has 8
thousand-ton wheat storage and 2 thousand-ton product
storing silos.”
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Baklİyat sektörü
Ur-Ge projesİyle gelİşecek
The pulses industry will develop with Ur-Ge project

Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin geliştirdiği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Projesi’nin, sağlayacağı yeni imkanlar ve fırsatlarla
bakliyat sektörünün önünü açması bekleniyor.
Developed by Mediterranean Cereals Pulses Oil Seeds and Products Exporters Union; Improving
International Competitiveness (Ur-Ge) Project is expected to pave the way for the pulses industry with its new possibilities and opportunities to be created.
Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin bakliyat sektörüne yönelik olarak başlattığı Ur-Ge projesinde çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda,
Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan başkanlığında sektör firmaları bir araya geldi. Akdeniz İhracatçı
Birlikleri (AKİB) merkez binasında gerçekleştirilen ve Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda,
Ur-Ge projesi değerlendirildi.

The works of Ur-Ge project, which was started by Mediterranean
Cereals Pulses Oil Seeds and Products Exporters Union in favor
of the pulses industry, have accelerated. Within this scope; the
companies of the industry got together under the chairmanship of Mediterranean Cereals Pulses Oil Seeds and Products
Exporters Union Chairman Mahmut Arslan. At the meeting of
Mediterranean Cereals Pulses Oil Seeds and Products Exporters
Union Board Members that was held at Mediterranean Exporters Union (AKIB) headquarters; Ur-Ge project was evaluated.

At the meeting in which the benefits to be provided by the
Projenin sektör firmalarına ve Akdeniz Bölgesi’ne sağlayaca- project for the industry companies and Mediterranean Region
ğı faydaların anlatıldığı toplantıda, Ekonomi Bakanlığı tara- were discussed; the steps of effective usage of the 3 millionfından desteklenen proje kapsamında firmalara sağlanacak dollar incentive, which will be given to the companies within
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yaklaşık 3 milyon dolarlık desteğin, etkin bir şekilde kullanı- the project supported by Ministry of Economy, were also discussed in details.
mı için atılması gereken adımlar da masaya yatırıldı.
Projeyle ilgili değerlendirme yapan Birlik Başkanı Mahmut
Arslan, bu projeyle birlikte bakliyat sektöründe faaliyet gösteren firmaların gerçekleştirecekleri atılımlarla yeni pazarların ortaya çıkacağını, mevcut pazarların etkinliğinin de daha
fazla arttırılacağını belirtti. Arslan, “Bu proje gelecek yıllarda
baklagiller için tahmin edilen gerilemenin yaşanmaması için
alınacak gerekli tedbirlerden biridir. Tüm hızımızla projeyle
ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Makin evaluations on the project, the Union Chairman Mahmut
Arslan stated that new markets will be formed with the enterprises to be made by the companies in the pulses industry
within this project and the effectiveness of the existing markets
will also increase. Arslan said; “This project is one of the necessary precautions to be taken in order not to experience the estimated regression for the pulses in the following years. We will
continue our efforts for the project with all speed.”

Ekonomi Bakanlığı’nın proje kapsamında ihracatçı firmalara
sağladığı imkanların büyüklüğüne de değinen Arslan, “Birliğimize düşen, Bakanlığımız tarafından sağlanan bu büyük
imkanın etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.” diye
konuştu.

Mentioning the on great opportunities to be provided by the
Ministry of Economy to the exporter companies within the
project, Arslan added; “The mission of our union is to ensure
that this great opportunity provided by our Ministry is used
efficiently.”

Önümüzdeki süreçte Ekonomi Bakanlığı’na başvurusu ta- The application of the project to the Ministry of Economy will
mamlanacak olan projenin, Bakanlık onayının ardından faa- be completed in the coming period and it will be put into operation after the approval of the Ministry.
liyete geçirileceği bildirildi.

İlk sİyah pİrİnç tescİl aşamasında
First black rice is at the registration stage

Yüksek antioksidan içeriği ve düşük şeker oranıyla Uzakdoğu sofralarında geniş yer bulan siyah pirinç, Trakya Tarımsal
Araştırma Enstitüsü’nün çalışmalarıyla Türk tarımına uygun
hale getirilerek tescile sunuldu.

Used widely at Fareast tables with its high antioxidant content
and low sugar rate, black rice is presented for registration by
being made proper for Turkish agriculture with the studies of
Thrace Agricultural Research Institute.

Trakya Tarımsal Araştırmalar Enstitü’sü Çeltik Şube Şefi Halil
Sürek, “Herhangi bir aksilik olmazsa 2014 yılı sonunda tescil gerçekleşecek. Birkaç senedir tohumu çiftçilere tanıtmak
amacıyla veriyoruz.” dedi. Sürek, ürünün büyük bir pazarının
olmayabileceğini ancak az da olsa ithalatı engelleyeceğini
vurguladı.

Institute’s Paddy Rice Branch Chief Halil Surek said; “The registration will be realized at the end of 2014 if there is no mishap.
We have been giving the seed to the farmers for a few years for
promotion of the product.” Surek emphasized that the product may not have a large market but it would prevent import
at least little bit.
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Buğday pİyasası
talebe odaklandı
Zafer ERGEZEN

The wheat market has
focused on the demand

Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı
Futures and Commodity Market Specialist
contact@zaferergezen.com
Aralık ayında artan buğday üretim tahminleri ve parasal genişlemenin azalacağına yönelik haberler, buğday fiyatının
değer kaybetmesine yol açtı. Kuzey Afrika ve Çin kaynaklı talep güçlü olmasına rağmen, satış baskısının arttığı görülüyor.
Özellikle 650 cent/bushel seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi,
satışların hızlanmasına neden oldu. Buğday fiyatı, Aralık ayında yaklaşık yüzde 10 değer kaybı yaşamış durumda. Mayıs
ayından bu yana yaşanan değer kaybı ise yüzde 20’ye ulaştı.

The increasing estimations about wheat prices and the news
about that monetary expansion would decrease caused the
value loss of wheat prices in December. Although the demand from North Africa and China is strong, it is seen that
selling pressure has been increased. Especially the downward of 650 cent/bushel level caused that the acceleration
of sales. Wheat price nearly has lost 10% value. The value
loss that has been experienced since May has reached 20%.

Tüm seneye baktığımızda Mayıs ayı, buğday fiyatı için oldukça kritikti: ABD Merkez Bankası Başkanı Bernanke’nin parasal
genişlemeyi azaltacağı haberi ve üretim tahminlerinin yüksek rekolteye işaret etmesi, buğdayın düşen bir trend içerisine girmesine yol açtı. Ağustos’tan başlayıp Kasım ayına kadar devam eden süreçte 650 cent/bushel seviyesi üzerinde
destek sağlayan buğday fiyatı, Aralık ayında artan satışlar ile
aşağı yönlü kırılmış oldu. Kısaca buğday işlemlerinde aşağı
yönlü eğilim yeniden başladı. Bu çerçevede üretim tahmini
ile ilgili gelişmeler, önümüzdeki aylarda etkin rol oynamaya
devam edecek.

When we look at the whole year, May was quite critical for
wheat price: The news about that U.S. Central Bank Chairman Bernanke would decrease the monetary expansion
and the production estimations’ pointing a high yield
amount caused the wheat to enter into a falling trend.
Providing support over 650 cent/bushel level in the period from August till November, the wheat price has been
broken downward with the increasing sales in December.
Shortly, the downward trend in wheat transactions has restarted. Within this frame, the predictions on production
will continue to play an active role in the coming months.

ABD Tarım Bakanlığı, 2013/14 sezonu için buğday üretiminin
önceki yıla kıyasla 55,25 milyon ton daha yüksek olacağını
açıkladı. Böylece toplam buğday üretiminin 711,42 milyon
tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Üretimdeki bu artış sonucunda toplam buğday stokları da 182,78 milyon ton olacak. Kısaca hem üretim tarafında hem de dönem sonu stoklarında
artış beklentisi var. Geçen aya göre dünya buğday üretimi
tahmini 5,04 milyon ton artarken, dönem sonu stoklardaki

U.S. Department of Agriculture has announced that the
wheat production for 2013/14 season will be higher 55,25
million tons compared to the previous year. Thus the total
wheat production is estimated to reach 711,42 million tons.
As a result of this increase in production, total wheat stocks
will be 182,78 million tons. To sum up, there is an increase
expectation both on production side and end-period
stocks. While the world wheat production estimation in-
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artış ise 4,3 milyon tona ulaştı. Aylık bazda bu miktardaki bir
değişim oldukça dikkat çekici. Zaten vadeli işlemlerde bunun etkisini net bir şekilde satış yönünde hissettik: destek
noktaları aşağı yönlü kırıldı. Üretim tahminlerindeki artışın
neredeyse tamamı Kanada’dan geliyor. Kanada’da buğday
rekoltesinin 4,3 milyon artış ile 37,5 milyon tona ulaşacağı
tahmin ediliyor. Bir önceki ayda yine Kanada’nın buğday üretim tahmini 1,7 milyon ton yükseltilmişti. Yani son iki ayda
kanada için beklentiler 6 milyon ton artmış oldu. Kanada,
neredeyse önemli buğday ithalatçılarından Brezilya’nın tüm
talebini tek başına karşılayacak kadar ilave üretim rakamına
ulaşmış oldu.

creased 5,04 million tons compared to the previous month,
the increase in end-period stocks reached 4,3 million tons.
A change on monthly basis like that is quite remarkable.
We felt its effect clearly in terms of sales in futures trading:
support points were broken downward. Almost all of the
increase in production comes from Canada.

It is estimated that wheat yield in Canada will reach to 37,5
million tons with a 4,3 million-ton increase. Canada’s wheat
production estimation was also increased 1,7 million tons
in the previous month. In other words; the additional production amount that can almost meet the whole demand
of Brazil as one of the important wheat importers has been
Üretim artışı beklenen bir diğer ülke ise Avustralya olarak reached by Canada.
öne çıkıyor. Avustralya’da buğday üretiminin geçen aya
göre 1 milyon artarak 26,5 milyon tona ulaşması bekleni- Australia becomes prominent as the country with the exyor. Çin’deki toplam buğday üretim miktarı 121 milyon ton pectation of production increase. The wheat production in
ile değişmezken, toplam buğday tüketimi 125,5 milyon ton Australia is expected to reach 26,5 million tons by increasolacak. Karadeniz Bölgesi ülkeleri, dünya buğday üretiminin ing 1 million tons compared to the previous month. While
yüzde 14,6’sını gerçekleştirecek. Fakat dünya ticaretinden al- the wheat production amount in China does not change
dıkları pay artıyor. Dünya buğday ihracatındaki payları yüz- with 121 million tons, the total wheat consumption will be
de 22’nin üzerine çıkacak. Çin ise buğday piyasasındaki en 125,5 million tons.
büyük üretici ve tüketici olma ünvanını sürdürüyor. Toplam
buğday üretiminin yüzde 17’si Çin tarafından sağlanırken, The countries in the Black Sea Region will realize 14,6% of
tüketimin ise yüzde 31’i yine Çin tarafından gerçekleştirili- world wheat production. But their share from world trade will
yor. Kısaca Çin, tek başına tüm Avrupa bölgesi kadar buğday increase. Their share in world wheat export will increase over
tüketimi gerçekleştiriyor.
22%. China continues to be the largest producer and consumer in the wheat market. While 17% of total wheat production
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya buğday üretimi- is supplied by China, its consumption is realized as 31% of the
nin önceki aya göre 2 milyon artışla 698 milyon tona ulaş- consumption. Shortly China consumes wheat as much as the
masını bekliyor. Fakat buğday tüketiminde de aynı miktar- amount in the whole European Region by itself.
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International Grains Council (IGC) expects world wheat
production to reach 698 million tons with 2 million-ton
increase compared to the previous month. However; the
increase expectation with the same amount in also wheat
consumption causes a balance in the end-period stocks. In
other words; IGC expects a more balanced market than the
estimations of U.S. Department of Agriculture. In spite of
IGC verilerine göre buğday ticaretinin önceki aya göre aynı that, IGC’s wheat index decreased 3% on monthly basis. The
kalarak 142 milyon ton olması bekleniyor. Talepteki artış, dö- reason of the increase in the production is shown as the
nem sonu stoklarının artmasını engelliyor. Buğday stokları, increasing production estimations of China and USA.
artışa rağmen halen 2011/12’deki rekor stok seviyesinin altında bulunmaktadır. Buğday fiyatındaki zayıflık, yavaşlayan According to IGC data; wheat trade is expected to be 142
ABD ihracat rakamlarına ve elverişli hava koşulları nedeniyle million tons by maintaining the same level compared to
üretim tahminlerinin artmasına bağlanıyor. IGC, Aralık ayın- the previous month. The increase in the demand prevents
da beş yıllık beklentilerini de açıkladı. Önümüzdeki beş yıllık the end-period stocks to increase. Wheat stocks are still
süreçte arz ve talebin dengeli bir seyir izleyeceği tahmin edi- below the 2011/12 record stock level despite the increase.
liyor. Talebin, özellikle Asya ve Afrika kaynaklı gıda ihtiyacı ile The weakness in wheat prices is attributed to the increase
artması bekleniyor. Dönem sonu stoklardaki değişimin ise of production estimates due to the U.S. export figures and
düşük olacağı kaydedildi. 2018/19 sezonunda dünya buğ- favorable weather conditions.
day üretimi 737 milyon ton olurken, buğday tüketiminin ise
738 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Dünyadaki buğday IGC also announced its five-year expectations in Decemticareti ise 148 milyon ton olacak. Bu verilere göre önümüz- ber. Supply and demand are expected to follow a balanced
deki beş yıl oldukça dengeli bir buğday piyasası bekleniyor. course in the next five-year period. The demand is expected
to increase especially with the food need from Asia and AfBirleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), aylık yayınla- rica. The change in the end-period stocks is stated as low. It
nan raporunda, dünya buğday üretimi tahminini önceki aya is foreseen that world wheat production will be 737 million
göre 2,3 milyon artırarak 710,8 milyon tona yükseltti. Böy- tons in 2018/19 season, while the wheat consumption will
lece son iki aydaki artış 6,2 milyon ton oldu. Bir önceki yıla reach 738 million tons. World wheat trade will be 148 milgöre ise dünya buğday üretimindeki artış yüzde 7,8’e ulaştı. lion tons. According to this data; a quite balanced wheat
Kanada ve Avrupa bölgesindeki üretim artış beklentisi öne market is expected in the next five years.
çıkıyor. Güney Amerika’daki elverişsiz hava koşulları nedeThe United Nations Food and Agriculture Organization
niyle üretim tahminlerinin düşürüldüğü anlaşılıyor.
(FAO) increased its world wheat production estimation on
Buğdayın, diğer tarım ürünlerine göre daha verimli olduğu its monthly report to 710,8 million tons by increasing it 2,3
ve birçok bölgede yüksek üretim rakamlarına ulaşılacağına million tons compared to the previous month. Thus the inişaret ettiği belirtiliyor. ABD’de önceki üretim sezonuna göre crease in the last two months was 6,2 million tons. The inartış beklenirken, Avrupa’da olumsuz hava durumuna rağ- crease in world wheat production reached 7,8% compared
men geçen yıla göre yüzde 4’lük artış yaşanması bekleniyor. to the previous month.
Rusya ve Ukrayna’da ise üretim miktarlarında bir miktar azalma bekleniyor. Bu nedenle Karadeniz Bölgesi’ndeki fiyatlar The production increase expectation in Canada and Euroartarken, Avrupa buğdayı ile arasındaki fiyat marjı da Aralık pean Region becomes prominent. It is understood that the
ayında azaldı. Hatta Kuzey Afrika kaynaklı buğday alımların- production estimations in South America were decreased
da Avrupa buğdayı ön plana çıkıyor. Bu nedenle Fransa’da due to the unfavorable weather conditions.
buğday fiyatında artış yaşandığı ve limanlardaki yoğunluk
nedeniyle yüklemelerde gecikmeler olduğu biliniyor. Mı- It is stated that high production amounts of wheat will be
sır ve Fas’ta yüksek buğday üretim rakamlarına ulaşılacağı reached in many regions and where wheat is more producöngörülürken, Tunus’ta ise hızlı bir düşüş görülüyor. Dünya tive than other agricultural products. While an increase is
expected in USA compared to the previous season, 4 per
buğday stoklarının 171,8 milyon ton olması bekleniyor.
cent-increase is also expected in Europe compared to the
Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin gerçek- previous year despite the unfavorable weather conditions.
leştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları göz önüne alın- A little decrease is expected in the production amounts of
da artış beklentisi, dönem sonu stokların dengelenmesine
yol açıyor. Yani ABD Tarım Bakanlığı tahminlerinin aksine,
IGC daha dengeli bir piyasa bekliyor. Buna rağmen IGC’nin
buğday endeksi aylık bazda yüzde 3 düşüş göstermişti. Üretimdeki artışa neden olarak ise Çin ve ABD’nin artan üretim
miktarı tahminleri gösteriliyor.
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dığında, dünya buğday üretiminin ortalama 706,74 milyon
ton olması bekleniyor. Bu rakam, bir önceki aya göre 3,11
milyon ton artış demek. Son iki aydaki artış ise 4,44 milyon
tona ulaştı. Geçen yılın toplam buğday rekolte ortalaması ise
656,7 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Yanı yıllık bazdaki artış yüzde 7,6 oldu. Bu ayki veriler baz alındığında ABD Tarım
Bakanlığı’nın, özellikle Kanada ve Avustralya kaynaklı artışa
dikkat çektiği görülüyor. IGC ve FAO tahminleri ise daha dengeli bir seyir izledi. Fakat üç kurumun da ortak olduğu nokta,
üretim miktarlarında artış beklentisidir. Bu nedenle geleceğe yönelik fiyat tahminlerinde çok fazla değişim olması beklenmiyor. Dikkat çeken bir ayrım ise dönem sonu stoklarında
IGC ve FAO’nun çok fazla değişim beklememesidir.

Russia and Ukraine. Thus; while the prices in the Black Sea Region increase, the difference of price margin between Black
Sea wheat and European wheat declined in December.
Even European wheat comes to the forefront in the wheat
purchases of North Africa. For that reason, it is known that
there is an increase in the wheat prices in France and there
are delays in the loadings due to the density in the ports.
While it is foreseen that high wheat production amounts
will be reached in Egypt and Morocco, a rapid decrease in
Tunis is projected. World wheat stocks are expected to be
171,8 million tons.

Consequently; when the estimation average of the three organizations that make global estimations in grain markets
is taken into account; world wheat production is estimated
to be 706,74 million tons averagely. This figure means a 3,11
million-ton increase compared to the previous month. The
increase in the last two months has reached 4,44 million
tons. Total wheat yield average was realized as 656,7 milOcak ayında açıklanacak olan üretim tahminlerine göre tep- lion tons in the last year.
Şikago Ticaret Borsası’nda Mart vadeli buğday fiyatı, yüksek
üretim tahminleri ile gerileyerek 650 cent/bushel seviyesinin altına geriledi. Bu seviyenin altında kalınması ile beraber
yeni bir düşüş trendi başlamış oldu. Özellikle yüksek üretim
tahminleri bu düşüşte etkili oluyor.
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In other words, the increase on yearly basis is 7,6%. When
the data of this month is taken as basis; it is seen that U.S.
Department of Agriculture pays attention to the increase
especially in Canada and Australia. The estimations of IGC
and FAO followed a more balanced course. However; the
common point of the three organizations is the expectation of increase in the production amounts. Thus, it is not
expected much change in the future price estimations. A
striking contrast is that IGC and FAO do not expect much
change in end-period stocks.
March futures wheat price in Chicago Mercantile Exchange
declined below 650 cent/bushel level by decreasing with
the high production estimations. Being below that level
caused a new downward trend. Especially high production
estimations are effective on that. Response purchases can
be seen according to the production estimations to be announced in January.
However; when the reports announced in December are
reviewed, there are positive expectations for the future in
general. In case of weather conditions that may affect the
wheat yield and loss of product, it is expected that the production estimations in the next months will be high.
ki alımları görülebilir. Fakat Aralık ayında açıklanan raporlar
incelendiğinde genel olarak gelecek sezona yönelik olumlu beklentiler bulunuyor. Buğday verimini etkileyecek hava
durumu ve ürün kaybı olmaması durumunda, gelecek aylardaki üretim tahminlerinin yüksek seyretmesi beklenmektedir. Vadeli işlemlerdeki satışlar esnasında işlem hacminin
artması da olumsuz bir tablo olarak görülüyor. ABD Merkez
Bankası’nın parasal genişlemeyi azaltacağını açıklaması ile
beraber buğday işlemlerindeki satışlar da hızlanmıştı. Likiditenin azalacağı beklentisi nedeniyle şimdiden pozisyonlarını
kapayan bazı fonlar etkili oldu. Ayrıca yeni yıl öncesi risk almak istemeyen yatırımcılar da satışa yönelmişti.
Ocak ayında yeni pozisyonların açılması ile beraber, dengeli bir piyasa izlenebilir. Fakat düşen bir trend içerisinde
olduğunun unutulmaması gerekiyor. Tahmin raporlarının
açıklandığı dönemlerde, tepki alımlarının arttığını görebiliriz. Üretim tarafında çok fazla değişiklik beklenmemesi nedeniyle, piyasa talep tarafına daha çok odaklanmış olacaktır.
Özellikle Kuzey Afrika kaynaklı alımların ve ABD buğday ihracatı rakamlarının daha fazla öne çıkması beklenebilir. Çin
tarafında ise hava durumu önem kazanıyor. Genel olarak
baktığımızda daha dengeli ve talep tarafına odaklanmış bir
piyasa bizi bekliyor. Yeni yılın ilk haftalarında pozisyon açacak olan fonlar ve yatırımcılar, buğday fiyatının yükselmesine yol açabilir. Fakat kalıcı bir yükseliş için üretim ve talep
kaynaklı gelişmeler izlenecektir.

The increase in transaction volume during the sales of futures transactions is seen as a negative picture. The sales
in wheat transactions accelerated with the announcement
that U.S. Central Bank will decrease monetary expansion.
Some funds that already closed their positions due to the
expectation of decrease in liquidity are effective now. Furthermore, the investors that wouldn’t like take a risk before
the new year turned to sales.
A balanced market can be seen with the opening of the
new positions in January. However; it shouldn’t be forgotten that it is in a downward trend. We can see response
purchases in the periods when the estimation reports are
announced. As it is not expected much change on the production side, the market will be focused on the demand
side. Especially it can be expected that the purchases to
be made from North Africa and the wheat export figures of
USA become prominent.
Weather conditions gain importance on China’s side. When
we review in general; a market that is more balanced and
focused on the demand side waits for us. The funds and investors that will open positions in the first weeks of the new
year may cause an increase in the wheat prices. However;
production and demand-driven developments will be followed for a permanent rise.
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Makarna üretim sanayinin ana hammaddesi olan ve aynı zamanda bulgur üretiminde de kullanılan durum buğdayı, özellikle makarnaya olan talebin artmasıyla birlikte dünya pazarında gittikçe daha önemli bir tahıl ürünü haline gelmektedir. 2012/13 sezonunda 35,4 milyon ton olduğu
tahmin edilen dünya durum buğdayı üretiminde; AB ülkeleri, özellikle de makarna denilince ilk
akla gelen ülke olan İtalya, ilk sırada yer almaktadır.
Durum wheat which is the main raw material of the pasta production industry and used in the
bulgur production at the same time has become a more significant cereal product in the world
market together with the increase in the demand for pasta. European countries, especially Italy
that comes to mind when the subject is pasta, are placed on the top in the production of durum
wheat which is estimated to be 35,4 million in 2012/13 season.
Triticum durum olarak bilinen ve ağırlıkla makarna ve
bulgur üretiminde kullanılan bir buğday türü olan durum
buğdayı, ekmeklik buğdaydan farklı bir tür olup genellikle
sert tane yapısı, amber tane rengi ve öğütüldüğünde sarı
irmik vermesi ile karakterize edilmektedir. Durum buğdayının ekmek üretiminde tercih edilmeyip de makarna endüstrisinde kullanılmasının esas sebebi olarak da, protein
ve gluten içeriklerinin ekmeklik buğday ile aynı olmasına
rağmen bu glutenin yeterli elastik kuvvete sahip olmayışı
gösterilmektedir.
Bugün buğdaydan yapılan sanayi ürünleri içerisinde tüketim
miktarı ve beslenmedeki önemi bakımından ekmekten sonra gelen makarna, yapısında bulunan kompleks karbonhidratların hızlı bir şekilde parçalanıp enerjiye dönüşebilmesi,
mineral ve vitamin açısından oldukça zengin olması yüzünden önemli bir besin kaynağı olarak tanımlanmaktadır.
Makarna üretim teknolojisinin ekmek üretim teknolojisine
benzer bir yapıya sahip olması, makarnanın uygun ambalajlama ve uygun saklama koşulları altında uzun süre dayanabilen bir ürün olması nedeniyle, buğdayın makarna şeklinde
tüketimi, ekmek şeklinde tüketimine oranla son yıllarda tüm
dünyada artış göstermektedir.
Buna bağlı olarak durum buğdayına olan talep ve durum
buğdayının dünya pazarındaki önemi artmaktadır. Bunun
yanı sıra anavatanı Türkiye olan bulgurun da dünya pazarında tanınmaya başlanması, durum buğdayıyla ilgili talebin
daha da artacağına işaret ediyor.

Durum wheat which is also called as tritium and heavily
used in the production of pasta and bulgur is a different
type than the bread wheat and generally characterized
with solid grain structure, amber grain color and yellow
semolina when grinded. The main reason that the durum
wheat is not preferred in bread production but used in the
pasta industry is that although it has the same contents
with bread wheat in terms of protein and gluten, this gluten
type does not have sufficient elastic strength.
Today, pasta which is ranked after bread in terms of consumption rate and the importance in nutrition among the
industrial products made of wheat is defined as an important source of food as the complex carbohydrates in its
structure can quickly convert into energy by degrading and
it is very rich in mineral and vitamins.
As the pasta production technology has a similar structure
with the bread production technology and pasta has a long
physical life under suitable packaging and storage conditions, consumption of wheat in form of pasta has been increasing recently all around the world when compared to
consumption in the form of bread.
Therefore, demand for the durum wheat and the importance
of durum wheat in the world market are also increasing. In
addition to this, it seems that the demand for durum wheat
will further increase with the start of recognition of the durum
wheat, homeland of which is Turkey, in the world market.

DÜNYA DURUM BUĞDAYI ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ

WORLD DURUM WHEAT PRODUCTION
AND CONSUMPTION

Dünya durum buğdayı ekim alanın yaklaşık 17,5 milyon
hektar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyanın en
büyük durum buğdayı üreticisi AB (27)’dir ve ekim alanı yaklaşık 3 milyon hektardır. AB (27) ülkeleri içinde de İtalya, üretimin yaklaşık yarısını gerçekleştirmektedir.

It is estimated that the cultivation area of durum wheat in
the world is nearly 17.5 hectares. The biggest durum wheat
producer in the world is EU (27) and the cultivation area is
approximately 3 million hectares. Among the EU (27) countries, Italy makes half of the production.
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2012/13 sezonunda AB’nin makarnalık buğday üretiminin 8
milyon ton ve dünya toplam üretiminin 34,5 olduğu tahmin
edilmektedir. Durum buğdayı üretiminde, 2010 yılı verilerine göre; AB ülkelerini sırasıyla Kanada, Türkiye, ABD ve Meksika takip etmektedir.

It is estimated that the production of pasta wheat in EU (27)
in 2012/13 season was 8 million ton and the total production in the world was 34,5 ton. According to the data of
2010, EU is followed by Canada, Turkey, USA and Mexico in
durum wheat production.

Dünya durum buğdayı üretiminin 2012/13 sezonunda, 35,4
milyon ton; tüketiminin ise 35,6 milyon ton olduğu tahmin
edilmektedir. Bu üretimin 8 milyon tonunu AB ülkeleri gerçekleştirmektedir. AB ülkelerini 4,6 milyon tonla Kanada, 5.3
milyon tonla Türkiye ve Suriye (ikisinin toplam üretimi), 2,2
milyon tonla ABD ve Meksika takip etmektedir. Kuzey Afrika ülkelerinin toplam durum buğdayı üretimi ise 4,6 milyon
tondur.

It is estimated that in 2012/13 season, world durum wheat
production is 35,4 million tons and the consumption is 35,6
million tons. 8 million tons of this production is realized
by EU countries. Canada with 4,6 million tons, Turkey and
Syria with 5.3 million tons (total production of these two
countries), U.S. and Mexico with 2,2 million tons follow EU
countries. Total durum wheat production of North African
countries is 4,6 million tons.

Büyük üreticiler Kanada, ABD ve AB’de durum buğdayı üre- The durum wheat production in Canada, U.S. and EU as
timi, bir önceki sezona kıyasla 2012/13 sezonunda yüzde 9,6 large producers increased 9,6% in 2012/13 season comartış göstermiştir. Sadece Kanada’daki artış oranı yüzde 9,2’dir. pared to the previous season. The increase rate only in
Canada was 9,2%.
2013/14 sezonuna ilişkin öngörülerde ise dünya üretiminin
35,1 milyon tona düşeceği, tüketimin ise 35,8 civarında ger- It is estimated by the projections for 2013/14 season that
çekleşeceği tahmin edilmektedir. 2013/14 sezonunda, bü- the world production will decrease to 35,1 million tons and
yük üreticiler arasında yer alan Kanada ve ABD’de üretimin the consumption will be around 35,8 million tons. It is esti2012/13 sezonuna kıyasla yüzde 3,3 düşüş göstereceği ön- mated that the production in Canada and U.S. as large producers will decrease 3,3% in 2013/14 season compared to
görülmektedir.
the 2012/13 season.
Türkiye ve Meksika için de düşüş öngörülmektedir. Buna
göre; 2013/14 sezonunda AB ülkeleri 8,1 milyon ton, Kana- A decrease also for Turkey and Mexico is projected. Accordda 4,5 milyon ton, Türkiye ve Suriye toplam 4,1 milyon ton, ing to that; EU countries will realize 8,1 million tons of duABD ve Meksika ise 1,5 milyon ton durum buğdayı üretimi rum wheat, Canada will 4,5 million tons, Turkey and Syria
will totally 4,1 million tons, U.S. and Mexico will 1,5 million
gerçekleştirecek.
tons in 2013/14 season.
Dünya durum buğdayı tüketimi ise makarna tüketimiyle
doğru orantılıdır. Dünyada makarna tüketimi, dolayısıyla da World durum wheat consumption is in direct proportion
makarnaya olan talep hızla artmaktadır. Yüksek besin değe- to pasta consumption. World pasta consumption and thus

82

ri, ucuz fiyatı, kolay depolanabilmesi ve hazırlanması, üretiminde kullanılan modern teknoloji, kolay bulunabilmesi, ilave soslarla besin değerinin ve lezzetinin artırılabilmesi gibi
özellikler söz konusu artışın temel nedenleridir. Makarnanın
özellikle değişik malzemelerle hazırlanabilmesi, farklı yemek
kültürü bulunan toplumlar arasında kabul görmektedir çünkü her toplum makarnayı kendi zevkine göre pişirebilmektedir. 2001 yılında 9.3 milyon ton olan makarna üretiminin
2003 yılında 10 milyon 446 bin tona ve 2013 yılında da yaklaşık 13.5 milyon tona çıkması, dünyada makarnaya olan talep
artışının en önemli göstergesidir.
IPO’nun 2013 yılına dair verilerine bakıldığında; dünyada
kişi başına makarna tüketiminin en yoğun olduğu ülke, 2010
yılında da olduğu gibi 26 kilogramla İtalya’dır. Üretimde olduğu gibi tüketimde de ilk sırada yer alan İtalya’yı, 13.2 kilogramla Venezüella, 11.9 kilogramla Tunus, 10.6 kilogramla
Yunanistan, 9.2 kilogramla İsviçre ve 9 kilogramla İsveç takip
etmektedir. Bu ülkelerin 2010 yılı kişi başı tüketim miktarlarına bakıldığında, en büyük artışın 1.3 kilogram Venezüella’da
gerçekleştiği görülmektedir (2010 yılında İtalya’yı, 12 kilogramla Venezüella, 11.7 kilogramla Tunus, 10.4 kilogramla
Yunanistan, 9.7 kilogramla İsviçre ve 9 kilogramla ABD takip
etmektedir).

the demand for pasta increase rapidly. Properties such as
having high nutritious value, being sold for a cheap price,
being easily stored and prepared, the modern technology
used in its production, being available easily, the feature of
increasable in nutritional value and taste with additional
sauces are the main reasons of the increase. Since it can
be prepared with many different ingredients, it is accepted by different societies with different food cultures. Each
of these societies can cook pasta according to their own
unique taste.
The increase of pasta production, which was 9.3 million
tons in 2001, to 10 million 446 thousand tons in 2003 and
approximately 13.5 million tons in 2013 is the most important indicator of the demand increase in pasta throughout
the world.
When the data of IPO on 2013 is reviewed; the country with
highest pasta consumption per capita in the world is Italy
with 26 kilograms just like in 2010. Venezuela with 13.2 kilograms, Tunisia with 11.9 kilograms, Greece with 10.6 kilograms, Switzerland with 9.2 kilograms and Sweden with 9
kilograms follow Italy that ranks first in consumption just
like in production. When 2010 per capita consumption
amounts of these countries are reviewed; it is seen that the
highest increase is realized in Venezuela (Venezuela with
12 kilograms, Tunisia with 11.7 kilograms, Greece with 10.4
kilograms, Switzerland with 9.7 kilograms and USA with 9
kilograms followed Italy in 2010).

Türkiye’nin kişi başına makarna tüketimi ise 6.6 kilogramdır
(2010 yılında 6 kg). Türkiye’de tüketimin yeterince artmamasında sos kalitesinin gelişmemiş olmasının, makarnanın
pişirilmesi konusunda yeterince bilgi sahibi olunmamasının,
üretimde çeşitliliğin yeni yeni başlamasının ve makarnanın
besleyici değerinin bilinmemesinin etkili olduğu düşünül- Turkey’s pasta consumption per person is 6.6 kilograms
mektedir. Ayrıca Türkiye’de, geleneksel olarak evde yapılan (6 kg in 2010). The reasons behind this insufficient rise in
eriştenin kayıtlara geçmediği düşünüldüğünde, kişi başına pasta consumption of Turkish can be counted as undevel-
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düşen makarna tüketiminin kayıtlardaki rakamlardan daha oped sauce quality, lack of knowledge about pasta cooking
methods, that variety in production just began, and unayüksek olduğu belirtilmektedir.
wareness about the nutritious value of pasta.
Dolayısıyla dünyada kişi başı makarna tüketiminde 28 kg
ile ilk sırada yer alan İtalya, aynı zamanda en önemli durum Also; when we consider the fact that traditionally homebuğdayı kullanıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. İtalya’yı 13 made noodle in Turkey is not recorded, it can be easily conkg ile Venezuela ve 11.7 kg ile Tunus izlemektedir. Türkiye’nin cluded that pasta consumption per person is much higher
than this figure in the records.
kişi başına makarna tüketimi ise 6 kg’dır.

DÜNYA DURUM BUĞDAYI TİCARETİ

WORLD DURUM WHEAT TRADE

2009/10 sezonunda 7,6 milyon ton olan dünya durum buğ- World durum wheat trade, which was 7,6 million tons in
dayı ticareti, 2011/12 sezonunda 7,5 milyon tona gerilemiştir. 2009/10 season, decreased to 7,5 million tons in 2011/12
Durum buğdayı ticaretinin, 2012/13 sezonunda da, bir önceki season. It is estimated that durum wheat trade declined to
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sezona kıyasla 400 bin ton düşüş göstererek 7,1 milyon tona 7,1 million tons in 2012/13 season by decreasing 400 thougerilediği tahmin edilmektedir. 2013/14 sezonunda da yine sand tons compared to the previous season. It is projected
7,1 milyon tonda kalacağı öngörülmektedir. En önemli durum that it will remain at 7,1 million tons in 2013/14 season.
buğdayı ithalatçısı ülkeler Cezayir ve AB (27)’dir.
The most important durum wheat importers are Algeria and
Durum buğdayı ithalatının yaklaşık yüzde 50’si bu ülkeler EU (27). Nearly 50% of durum wheat import is performed by
tarafından gerçekleştirilmektedir. Cezayir’in 2010/11 döne- these countries. It is estimated that the import of Algeria in
minde yaptığı ithalatın, yüksek rekolte nedeniyle önceki yıla 2010/11 season decreased by 550,000 ton because of high
göre 550 bin ton düşerek 1 milyon ton olduğu ve AB (27)’nin yield when compared to the previous year and reached to 1
2010/11 döneminde yaptığı ithalatın artarak 2,2 milyon tona million ton and the import of EU (27) reached to 2.2 million
ton by increasing in 2010/11 season.
ulaştığı tahmin edilmektedir.
Dünyadaki en büyük durum buğdayı ihracatçısı ülkeler ise Kanada, AB (27) ve ABD’dir. Kanada dünya durum buğdayı ihracatında yüzde 50’den fazla paya sahiptir. Durum buğdayı ihracatında bu üç ülkeyi Meksika ve Avustralya takip etmektedir.

Major durum wheat exporter countries in the world are
Canada, EU (27) and USA. Canada has a share of more than
50% in the world durum wheat export. These three countries are followed by Mexico and Australia.

TÜRKİYE’DE DURUM BUĞDAYI ÜRETİMİ

DURUM WHEAT PRODUCTION IN TURKEY

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye durum
buğdayı ekim alanı 13 milyon dekar civarındadır. Dekar başına verimin 2006-2012 yılları arasında ortalama 255 kilogram olduğu Türkiye’de, 2012 yılında üretilen durum buğdayı
miktarı ise 3 milyon 300 bin tondur. Bu miktar, bir önceki yıl
3 milyon 850 bin ton olan üretimin, 2012 yılında 550 bin ton
düştüğünü göstermektedir.

According to the data of Turkish Statistical Institute, cultivation area of durum wheat in Turkey is nearly 13 million decares. In Turkey where the average yield per decare was 255
kg in 2006-2011 seasons, durum wheat amount produced
in 2012 was 3 million 300 thousand tons. This amount
shows that the production in the previous year, which was
3 million 850 thousand tons, decreased by 550 thousand
tons in 2012.

2011’deki üretim miktarı aynı zamanda son 6 yılın en yüksek
durum buğdayı üretim miktarını temsil ediyor. Türkiye’de,
durum buğdayı üretimi yeterli olmakla birlikte, kalite konusunda yaşanan sıkıntılar zaman zaman ithalatı zorunlu hale
getirmektedir.

Production rate in 2011 also represents the highest durum
wheat production rate in the last 6 years. Durum wheat production is sufficient in Turkey; on the other hand problems
faced in the quality sometimes make it compulsory to import from other countries.

TÜRKİYE’DE MAKARNA SANAYİ
Türk gıda sanayinin öncü sektörlerinden biri olan makarna PASTA INDUSTRY IN TURKEY
sanayinin temelleri, Türkiye’de Cumhuriyetin ilk döneminde The foundations of the pasta industry that is one of the
atılmıştır. Önceleri tamamı ev yapımı olarak “Erişte” adı altın- leading sectors of Turkish food industry, were laid in first
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da tüketilen makarnanın sanayi olarak Türkiye’ye giriş tarihi
1922 yılıdır. Türkiye’deki ilk makarna tesisi de 1922 yılında
İzmir’de kurulmuştur. 1950’li yıllara kadar makarna üretimi
küçük imalathanelerde gerçekleştirilmiş, büyük fabrikaların
kurulmasına ancak bu yıllarda başlanmıştır. 1960 yılından
sonraki 10 yılda Türkiye’deki makarna fabrikası sayısı ve üretim kapasitesi, 3 kat artmıştır. 1970’li yıllara gelindiğinde
küçük tesisler yerini modern teknoloji kullanan büyük kapasiteli fabrikalara bırakmıştır.

period of the Republic in Turkey. The industrialization of
production of pasta, which was consumed only as homemade “noodle” previously, took place back in 1922. While
pasta was continued to be produced in small facilities until 1950s, large plants were only began to be established
in these years. After 1960s, the number of pasta plants in
Turkey and production capacity tripled. In 1970s, the small
facilities left their places to large capacity plants using advanced technologies.

1962 yılında 33 bin ton/yıl ton olan Türkiye’deki kurulu kapasite, 1970’li yıllarda büyük fabrikaların açılmaya başlamasıyla 100
bin ton/yıla, 1980 yılında 250 bin ton/yıla ve yeni fabrikaların
kurulmasıyla birlikte diğer fabrikaların da kurulu kapasitelerini
arttırmaları sonucu 1993 yılında 530 bin ton/yıla ulaşmıştır.

The installed capacity of Turkey which was 33 thousand
tons/year in 1962 increased to 100 thousand tons/year in
1970s with the establishment of large plants, to 250 thousand tons/year in 1980 and to 530 thousand tons/year in
1993 with the increase in the installed capacities of old
plants besides the establishment of the new ones.

Sonraki yıllarda Türkiye’de makarna üretimi ve kalitesi de artarak
uluslararası pazarlarda rekabet edebilir hale gelmiş ve fabrika
sayısı 26’ya ulaşmıştır. Bu fabrikalardan Nuh’un günlük kapasitesi 680 ton civarında olduğu; Durum (Arbel), Beşler ve Barilla’nın
her birinin günlük kapasitelerinin 300 tonun üzerinde; Tat, Piyale,
Doğa, Kombassan, Selva ve Mutlu’nun günlük kapasitesinin ise
200 tonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.
1990’lı yılların başlarından itibaren ülke çapında ihracata yönelik sanayileşme stratejisinin ağırlıklı olarak uygulanmasıyla
birlikte Türkiye’nin makarna ihracatında görülen canlanma,
iç talepteki eş zamanlı büyüme ile paralel gelişince, makarna
sektöründe faaliyette bulunan büyük fabrikalar kapasitelerini
artırma yoluna gitmişlerdir. Türkiye makarna ihracatının en

In Turkey, the production and the quality of pasta improved,
the market began to compete with international markets
and the number of plants increased to 26. The daily capacity of Nuh, one of these plants, is around 680 tons. And while
the daily capacities of Durum (Arbel), Besler and Barilla are
over 300 tons each; the daily capacities of Tat, Piyale, Doga,
Kombassan, Selva and Mutlu are over 200 tons each.
With the adoption of export-oriented industrialization
strategy at the beginning of 1990s, a recovery had been
observed in the pasta export of Turkey along with the synchronous growth in the domestic demand. Thus the large
plants in Turkey began to increase their capacities. As a
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yüksek seviyelerinden birinin yakalandığı 1997 yılında, toplam kurulu kapasite 710 bin ton/yıl seviyesine çıkmıştır. Türkiye, 2010 yılı itibariyle 1 milyon 300 bin tonu aşan kurulu kapasite ile dünyanın en büyük makarna üreticisi ülkelerinden
biridir. Ancak özellikle son yıllarda firmaların yaptığı fabrika
ve teknoloji yatırımlarıyla birlikte bu kapasitenin 1 milyon 700
bin ton civarına ulaştığı tahmin edilmektedir.

result, the total installed capacity reached the level 710
thousand tons/year in 1997 that Turkey achieved the highest level of pasta export. And as of 2010, Turkey is one of
the largest pasta producer countries of the world with its
installed capacity over 1 million 300 tons. However this capacity is estimated to increase up to 1 million 700 tons especially with the plant and technology investments of the
companies in the recent years.

Türkiye’de makarnanın hammaddesi olan durum buğdayı,
ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve Batı Durum wheat, which is the raw material of pasta, is proAnadolu’da üretilmektedir. Bu yüzdende Türkiye’de makarna duced in Southeastern Anatolia, Central Anatolia and Westüreten fabrikalar da daha çok bu bölgelerde yoğunlaşmışlardır. ern Anatolia. Thus the plants producing pasta in Turkey are
generally located in these regions.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi; başta Gaziantep ili olmak üzere yüzde 35’le ilk sırayı alırken, bu bölgeyi başta Ankara ili While Southeastern Region takes the first place with 35 perolmak üzere Orta Anadolu (%40) ve başta İzmir ili olmak cent with the highest contribution from Gaziantep, this reüzere de Ege Bölgesi (%25) takip etmektedir. Sektörde faali- gion is followed by Central Anatolia (40%) with the highest
yet gösteren ve her birinin kurulu kapasitesi 170 ton/gün’ün contribution from Ankara and Western Europe (25%) with
üzerinde olan 7 büyük firma, sektörün kapasitesinin yarısın- the highest contribution from Izmir. 7 large companies,
each with 170 tons/day installed capacity, supply more
dan fazlasını oluşturmaktadır.
than half of the sector’s total capacity.
Bugün Türk makarna sanayi içerisinde; bölgesel talebi karşılamaya yönelik çalışan tesislerin yanı sıra teknolojik açıdan Today, there are 22 factories in the Turkish pasta industry
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gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek düzeyde gelmiş, üreti- including large integrated facilities that can compete with
minin önemli bir bölümünü ihracata yönlendirmiş 22 fabrika the technologically developed countries by directing a significant part of their production to export, besides facilities
faaliyet göstermektedir.
that operate to fulfill regional demand.
Türkiye’deki tüm makarna fabrikaları, üretimleri için gerekli olan
irmiği kendileri üretmektedir. Oysa bu durum Avrupa ve A.B.D. All pasta factories in Turkey produce the semolina required
üreticilerinde fazlaca yaygın olmayan bir sistem olup, Türk üreti- for their production in their own facilities. However, this is
cilerine öncelikle düşük maliyet, standardizasyon, araştırma-ge- a system not widely seen among European and American
producers, and it provides advantages such as low cost,
liştirme ve yüksek kalite gibi avantajlar sağlamaktadır.
standardization, research and development and high quality to Turkish producers.
TÜRKİYE’NİN DURUM BUĞDAYI DIŞ TİCARETİ
Türkiye’nin 2000 yılından 2010 yılına kadar yaptığı makarnalık
buğday ithalat ve ihracat verileri aşağıdaki tabloda belirtil- FOREIGN TRADE OF DURUM WHEAT IN TURKEY
miştir. Buna göre; en yüksek makarnalık buğday ithalatı 2008 Pasta wheat import and export data of Turkey from 2000 to
yılında 151 bin 554 ton olarak gerçekleşmiş ve 2010 yılında 2010 are given in the following table. Accordingly, the highise yüzde 46 azalarak 80 bin 632 tona düşmüştür. Makarnalık est pasta wheat import was in 2008 with 151,554 ton and
buğday ihracatı ise en yüksek 2000 yılında 817 bin 160 ton in 2010 it became to 80,628 with a decrease by 46%. Pasta
olarak gerçekleşmiş, 2010 yılında ise yüzde 57 azalışla 348 wheat export was highest in 2000 with 817,610 ton and it
bin 372 tona düşmüştür. Üretim maliyetlerinin yüksek olması became 348,372 ton in 2010 with a decrease of nearly 57%.
nedeniyle Türkiye’nin buğday ihracatında, dünya fiyatlarıyla
rekabet etme şansı son derece azdır. Bu nedenle hammad- As the production costs are high, the possibility of Turkey
de olarak buğday ihracatı yerine işlenerek; yani un, makarna, to compete with world prices in wheat export is very low.
bulgur, bisküvi ve diğer mamul maddeler halinde ihraç edil- For this reason, instead of in the form of raw material, the
mektedir. Bu bağlamda durum buğdayı ihracatından ziyade wheat is processed and exported as flour, pasta, bulgur,
Türkiye’nin makarna ihracatına bakmakta yarar vardır.
biscuit and other products. In this context, it is better to
look at the pasta export of Turkey rather than wheat exTürkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Türkiye 2006 yılın- port rates.
da 160 bin ton (67 milyon 223 bin dolar değerinde), 2007 yılında 177 bin ton (204 milyon 242 bin dolar değerinde), 2008 According to the data of Turkish Statistical Institute, Turkey
yılında 172 bin ton (170 milyon 656 bin dolar değerinde) ve exported 160,000 ton pasta (67,230,000 Dollar) in 2006;
2009 yılında da 213 bin ton (149 milyon 429 bin dolar) ma- 177,000 ton (204,242,000 Dollar) in 2007; 172,000 ton
karna ihraç etmiştir. 2010 yılında gerçekleştirilen makarna (170,656,000 Dollar) in 2008 and 213,000 ton (149,429,000
ihracatı miktarı ise 297 bin tondur. Bu miktarın değer olarak Dollar) in 2009. Pasta export rate in 2010 is 297,000 ton. The
karşılığı ise 185 milyon 964 bin dolar.
return of this amount is 185,964,000 Dollar.
Türkiye bu oranlarla, dünya makarna ihracatındaki ilk 5 ülke Turkey is ranked among the first 5 countries in the world
arasında yer almaktadır.
pasta export with these rates.

Kaynaklar - References:
1. World durum outlook, Canadian Wheat Board, Chris Gillen, Manager – Marketing & Sales Europe, Middle East and Africa, Latin America, Lisbon, June 2013
2. Toprak Mahsulleri Ofisi, 2010 Yılı Hububat Raporu, Ağustos 2011
3. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Makarna Sektör Raporu, Temmuz 2010
4. İstanbul Ticaret Odası, Makarna Sektör Profil Araştırması, 2002
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ULUSLARARASI ALANDA ÖNERİLEN
GIDA HİJYENİ UYGULAMASININ
GENEL İLKELERİ-3
RECOMMENDED INTERNETIONAL CODE OF
PRATICE GENERAL PRINCIPLES OF FOOD
HYGIENE-3

AMAÇ: Aşağıdaki koşulları sağlayarak güvenli ve insan tüketimine uygun gıda üretimi gerçekleştirmek:
• Belirli gıda maddelerinin üretiminde ve taşınmasında karşılanması gereken hammadde, kompozisyon, işleme, dağıtım
ve tüketici kullanımına ilişkin tasarım gereksinimlerini kesin
ve açık olarak belirtme
• Etkili kontrol sistemlerini tasarlama, uygulama, görüntüleme ve gözden geçirme.

OBJECTIVE: To produce food which is safe and suitable for
human consumption by:
• Frmulating design requirements with respect to raw
materials, composition, processing, distribution, and consumer use to be met in the manufacture and handling of
specific food items; and
• Designing, implementing, monitoring and reviewing effective control systems.

GEREKÇE: Gıdayı tehdit eden tehlikeleri kontrol ederek işlem sırasında, uygun aşamada gıda güvenliğini ve uygunluğunu sağlama adına önleyici tedbirlerin alınması ile güvenilir olmayan gıda riskini azaltmak.

RATIONALE:
To reduce the risk of unsafe food by taking preventive measures to assure the safety and suitability of food at an appropriate stage in the operation by controlling food hazards.
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5.1 GIDAYI TEHDİT EDEN TEHLİKELERİN KONTROLÜ

5.1 CONTROL OF FOOD HAZARDS

Gıda işletmecileri, HACCP gibi sistemler aracılığı ile gıdayı Food business operators should control food hazards
tehdit eden tehlikeleri kontrol etmelidir.
through the use of systems such as HACCP.
İşletmeciler aşağıdaki şartları yerine getirmeli:
• İşlemler sırasında gıda güvenliği için önemli aşamaların
belirlenmesi;
• Bu aşamalarda etkili kontrol prosedürlerinin uygulanması;
• Devamlı etkinliklerinin sağlanması için kontrol prosedürlerinin görüntülenmesi;
• Periyodik olarak veya işlemler değiştirildiğinde, kontrol
prosedürlerinin gözden geçirilmesi.
Uygun ürün ve süreç tasarımı aracılığıyla, ürünün raf ömrü
süresince gıda hijyenini kontrol edebilmek için bu sistemler
gıda zinciri boyunca uygulanmalı.

They should:
• Identify any steps in their operations which are critical to
the safety of food;
• Implement effective control procedures at those steps;
• Monitor control procedures to ensure their continuing effectiveness; and
• Review control procedures periodically, and whenever
the operations change.
These systems should be applied throughout the food
chain to control food hygiene throughout the shelf-life of
the product through proper product and process design.

Kontrol prosedürleri; stok rotasyonu kalibre ekipmanının
denetimi ya da soğutmalı teşhir ünitelerinin doğru bir şekilde yüklenmesi gibi basit işlemlerden de oluşabiliyor. Bazı
durumlarda sistem, uzman tavsiyesine de bağlı olabilir ve
gerekiyorsa belge içerir. Bu tarz bir gıda güvenliği sistemi
modeli, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP)
Sistemi ve Uygulama Kılavuzu’nda tanımlanmıştır.

Control procedures may be simple, such as checking stock
rotation calibrating equipment, or correctly loading refrigerated display units. In some cases a system based on expert advice, and involving documentation, may be appropriate. A model of such a food safety system is described
in Hazard Analysis and Critical Control (HACCP) System and
Guidelines for its Application.

5.2 HİJYEN KONTROL SİSTEMLERİNİN
ÖNEMLİ NOKTALARI

5.2 KEY ASPECTS OF HYGIENE CONTROL SYSTEMS
5.2.1 Time and temperature control
Inadequate food temperature control is one of the most
common causes of foodborne illness or food spoilage. Such
controls include time and temperature of cooking, cooling,
processing and storage. Systems should be in place to ensure that temperature is controlled effectively where it is
critical to the safety and suitability of food.

5.2.1 Zaman ve sıcaklık kontrolü
Yetersiz gıda sıcaklığı kontrolü, gıda kaynaklı hastalıkların ya
da gıda bozulmasının en sık rastlanan nedenlerinden birisidir. Bu tarz kontroller; pişirme, soğutma, işleme ve depolama işlemlerinin zamanlamasını ve sıcaklığını içermektedir.
Gıda güvenliği ve uygunluğu için önemli olan noktalarda,
sıcaklığın etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlayabilecek
sistemler kurulmalıdır.
Temperature control systems should take into account:
• The nature of the food, e.g. its water activity, pH, and likely
Sıcaklık kontrol sistemlerinde aşağıdaki noktalar dikkate initial level and types of microorganisms;
almalıdır:
• The intended shelf-life of the product;
• Su aktivitesi, pH değeri, mikroorganizmaların başlangıç se- • The method of packaging and processing; and
viyesi ve türleri gibi gıdanın doğasında bulunan özellikler;
• How the product is intended to be used, e.g. further cook• Ürünün amaçlanan raf ömrü;
ing/processing or ready-to-eat.
• Ambalajlama ve işleme metotları;
Such systems should also specify tolerable limits for time
• Gıdanın ne amaçla kullanılacağı (örneğin ekstra pişirme/ and temperature variations. Temperature recording devices
işlem uygulanması ya da yemeye hazır halde olması).
should be checked at regular intervals and tested for acBu tarz sistemler, zaman ve sıcaklık değişimleri için tolere curacy.
sınırlarını da belirlemelidir. Sıcaklığı kaydeden cihazlar, düzenli aralıklarla kontrol edilmeli ve doğruluğu test edilme- 5.2.2 Specific process steps
lidir.
Other steps which contribute to food hygiene may include,
for example:
5.2.2 Belirli işlem basamakları
• Chilling
Gıda hijyenine katkıda bulunan diğer basamaklar şunları • Thermal processing
içerebilir:
• Irradiation
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• Soğutma
• Termal işleme
• Işınlama
• Kurutma
• Kimyasal koruma/saklama
• Vakumlu veya değiştirilmiş atmosferik ambalajlama.

• Drying
• Chemical preservation
• Vacuum or modified atmospheric packaging
5.2.3 Microbiological and other specifications
Management systems described in paragraph 5.1 offer an
effective way of ensuring the safety and suitability of food.
Where microbiological, chemical or physical specifications
are used in any food control system, such specifications
should be based on sound scientific principles and state,
where appropriate, monitoring procedures, analytical
methods and action limits.

5.2.3 Mikrobiyolojik ve diğer özellikleri
Bölüm 5.1’de tanımlanan yönetim sistemleri, gıda güvenliği
ve uygunluğunu sağlamada etkili bir yol öneriyor. Mikrobiyolojik, kimyasal ya da fiziksel özelliklerin kullanıldığı gıda
kontrolü sistemlerinde; bu özellikler bilimsel ilkelere, uygun
olan yerlerde görüntüleme prosedürlerine, analitik metotla5.2.4 Microbiological cross-contamination
ra ve işlem limitlerine dayanmalıdır.
Pathogens can be transferred from one food to another, either by direct contact or by food handlers, contact surfaces
5.2.4 Mikrobiyolojik çapraz – kontaminasyon
Patojenler, yüzeylerle veya havayla direkt ya da gıda taşıyıcıları or the air. Raw, unprocessed food should be effectively
aracılığıyla diğer gıdaya taşınabilir. Çiğ ve işlenmemiş gıdalar, separated, either physically or by time, from ready-to-eat
hazır gıdalardan etkin ara temizlik yöntemi veya uygun olan foods, with effective intermediate cleaning and where apyerlerde dezenfeksiyon yöntemiyle ya fiziksel olarak ya da za- propriate disinfection.
manla etkin bir şekilde ayırılmalı. İşleme alanlarında giriş ya
kısıtlanmalı ya da kontrol edilmelidir. Özellikle risklerin yüksek Access to processing areas may need to be restricted or conolduğu yerlerde, işleme alanlarına giriş sadece servis değişi- trolled. Where risks are particularly high, access to processing
miyle sağlanmalı. Personel ayakkabı da dahil olmak üzere ko- areas should be only via a changing facility. Personnel may
ruyucu kıyafetler giymeli ve girmeden önce ellerini yıkamalıdır. need to be required to put on clean protective clothing including footwear and wash their hands before entering.
Çiğ gıda ve özellikle et ve kümes hayvanları, taşındıktan
veya işlendikten sonra yüzeyler, mutfak eşyaları, ekipman- Surfaces, utensils, equipment, fixtures and fittings should be thorlar, döşeme ve demirbaşlar iyice temizlenmeli ve gerektiği oughly cleaned and where necessary disinfected after raw food,
particularly meat and poultry, has been handled or processed.
yerde dezenfekte edilmelidir.
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5.2.5 Fiziksel ve kimyasal kontaminasyon
Sistemler; makinelerden cam ve metal parçaları, toz, zararlı duman ve istenmeyen kimyasallar gibi yabancı cisimlerle gıda kontaminasyonunu engelleyecek şekilde kurulmalı.
Üretim ve işleme süreçlerinde uygun belirleme ve görüntüleme cihazları, uygun olan yerlerde kullanılmalıdır.

5.2.5 Physical and chemical contamination
Systems should be in place to prevent contamination of
foods by foreign bodies such as glass or metal shards from
machinery, dust, harmful fumes and unwanted chemicals.
In manufacturing and processing, suitable detection or
screening devices should be used where necessary.

5.3 GELEN MALZEME GEREKSİNİMLERİ

5.3 INCOMING MATERIAL REQUIREMENTS

Normal ayıklama ve/veya işleme yöntemiyle kabul edilebilir
seviyeye indirilemeyen parazit, istenmeyen mikroorganizma,
pestisit, veteriner ilaçları, çürümüş veya yabancı maddeler
içerdiği bilinen hiçbir hammadde ya da malzeme, işletme tarafından kabul edilmemelidir. Gerektiği yerlerde hammaddeler için gerekli şartlar tanımlanmalı ve uygulanmalıdır.

No raw material or ingredient should be accepted by an
establishment if it is known to contain parasites, undesirable micro-organisms, pesticides, veterinary drugs or toxic,
decomposed or extraneous substances which would not
be reduced to an acceptable level by normal sorting and/or
processing. Where appropriate, specifications for raw materials should be identified and applied.

Hammaddeler veya malzemeler, işleme aşamasından önce
uygun yerlerde incelenmeli ve ayıklanmalıdır. Gerekli görülen yerlerde kullanıma uygunluğu oluşturmak için laboratuvar testleri yapılmalıdır. Sadece güvenilir ve uygun olan
hammadde ve malzemeler kullanılmalıdır.

Raw materials or ingredients should, where appropriate, be inspected and sorted before processing. Where necessary, laboratory tests should be made to establish fitness for use. Only
sound, suitable raw materials or ingredients should be used.

Hammadde ve malzeme stokları, etkili stok rotasyonuna Stocks of raw materials and ingredients should be subject
to effective stock rotation.
tabi tutulmalıdır.

5.4 AMBALAJLAMA

5.4 PACKAGING

Ambalaj tasarımı ve malzemeleri; kontaminasyonu minimize etmek, hasarı önlemek için ürünlere yeterli seviyede
uygun koruma sağlamalı ve uygun etiket yerleştirme gereksinimini karşılamalıdır. Kullanılan ambalajlama malzemeleri
ve gazlar, toksik olmayan bir yapıda olmalıdır ve belirtilen
depolama ve kullanım koşulları altında gıda güvenliğine ve
uygunluğuna tehdit oluşturmamalıdır. Uygun olan yerlerde
tekrar kullanılabilir ambalaj; uygun şekilde dayanıklı, kolay
temizlenebilir ve gerekli durumlarda dezenfekte olmalıdır.

Packaging design and materials should provide adequate
protection for products to minimize contamination, prevent damage, and accommodate proper labelling. Packaging materials or gases where used must be non-toxic and
not pose a threat to the safety and suitability of food under
the specified conditions of storage and use. Where appropriate, reusable packaging should be suitably durable, easy
to clean and, where necessary, disinfect.

5.5 SU

5.5.1 In contact with food
Only potable water, should be used in food handling and
processing, with the following exceptions:
• For steam production, fire control and other similar purposes not connected with food; and
• In certain food processes, e.g. chilling, and in food handling
areas, provided this does not constitute a hazard to the safety
and suitability of food (e.g. the use of clean sea water).

5.5.1 Gıda ile teması
Aşağıdaki durumlar haricinde, gıda taşıma ve işleme esnasında sadece içilebilir su kullanılmalıdır:
• Gıda ile teması olmayan buhar üretimi, yangın kontrolü ve
benzeri diğer amaçlarda;
• Belirli gıda işlemlerinde, örneğin soğutma ve gıda işleme
alanlarında, gıda güvenliğine karşı tehlike oluşturmadığı
ispatlanması halinde (örneğin, temiz deniz suyu kullanımı).
Yeniden kullanım için devri daim yaptırılan su, gıda güvenliği ve uygunluğu açısından hiçbir risk taşımayacak şekilde
işlemden geçirilmeli ve muhafaza edilmelidir. İşlemden geçirme süreci, etkin bir şekilde görüntülenmelidir. İşlemden
geçirilmeden devri daim yaptırılan su veya gıdadan buharlaştırma ya da kurutma işlemleri ile geri kazanılan su, gıda

5.5 WATER

Water recirculated for reuse should be treated and maintained
in such a condition that no risk to the safety and suitability
of food results from its use. The treatment process should be
effectively monitored. Recirculated water which has received
no further treatment and water recovered from processing of
food by evaporation or drying may be used, provided its use
does not constitute a risk to the safety and suitability of food.
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güvenliği ve uygunluğuna karşı risk oluşturmayacağı ispat- 5.5.2 As an ingredient
landıktan sonra kullanılabilir.
Potable water should be used wherever necessary to avoid
food contamination.
5.5.2 Bir bileşim maddesi olarak
Gıda kontaminasyonundan kaçınmak için gerekli durumlar- 5.5.3 Ice and steam
da içme suyu kullanılmalıdır.
Ice should be made from water that complies with section 4.4.1. Ice and steam should be produced, handled and
5.5.3 Buz ve buhar
stored to protect them from contamination.
Kullanılacak olan buz, Bölüm 4.4.1’deki açıklamalara uyan
sudan elde edilmelidir. Buz ve buhar; kontaminasyondan Steam used in direct contact with food or food contact surkorunacak şekilde üretilmeli, işlenmeli ve depolanmalıdır.
faces should not constitute a threat to the safety and suitability of food.
Gıda ile direkt teması olan ya da yüzeylerle temas eden gıdalarda kullanılan buhar, gıda güvenliği ve uygunluğuna 5.6 MANAGEMENT AND SUPERVISION
tehdit oluşturmamalıdır.
The type of control and supervision needed will depend on

5.6 YÖNETİM VE DENETİM

the size of the business, the nature of its activities and the
types of food involved. Managers and supervisors should
have enough knowledge of food hygiene principles and
practices to be able to judge potential risks, take appropriate preventive and corrective action, and ensure that effective monitoring and supervision takes place.

Kontrol ve denetim tipi; işletmenin büyüklüğüne, faaliyetinin niteliğine ve işlenen gıda türüne göre değişiklik göstermektedir. Yöneticiler ve denetçiler; potansiyel riskleri
yönetebilmeleri, uygun önleyici ve düzeltici eylemde bulunabilmeleri ve etkin görüntüleme ve denetimin sağlandığını garanti edebilmeleri için gıda hijyen ilkeleri ve uygulama- 5.7 DOCUMENTATION AND RECORDS
ları hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır.
Where necessary, appropriate records of processing, production and distribution should be kept and retained for a
5.7 DOKÜMANTASYON VE KAYITLAR
period that exceeds the shelf-life of the product. DocumenGerekli göründüğünde işleme, üretim ve dağıtım kayıtları tation can enhance the credibility and effectiveness of the
tutulmalı ve ürünün raf ömrünü aşan bir süre boyunca sak- food safety control system.
lanmalıdır. Dokümantasyon, gıda güvenliği kontrol sisteminin güvenilirliği ve etkinliğini arttırabilir.
5.8 RECALL PROCEDURES

5.8 İPTAL PROSEDÜRLERİ

Managers should ensure effective procedures are in place to
deal with any food safety hazard and to enable the complete,
rapid recall of any implicated lot of the finished food from the
market. Where a product has been withdrawn because of an
immediate health hazard, other products which are produced
under similar conditions, and which may present a similar hazard to public health, should be evaluated for safety and may
need to be withdrawn. The need for public warnings should
be considered.

Yöneticiler; herhangi bir gıda güvenliği tehlikesinin üstesinden gelmek ve pazardan herhangi karışmış nihai ürün
grubunun hızlı iptalini tamamlamak için etkili prosedürlerin
olduğundan emin olmalıdır. Acil bir sağlık tehlikesinden dolayı herhangi bir ürünün pazardan çekilmesi halinde, aynı
koşullarda üretilen ve kamu sağlığına karşı benzer bir tehlike arz edebilecek diğer ürünler de güvenlik için değerlendirmeye alınmalı ve geri çekilmelidir. Bu tarz durumlarda,
kamu uyarıları dikkate alınmalıdır.
Recalled products should be held under supervision until
they are destroyed, used for purposes other than human
İptal edilen ürünler ortadan kaldırılana, insan tüketimi ha- consumption, determined to be safe for human consumpricindeki amaçlarla kullanılana, insan tüketimi için güvenilir tion, or reprocessed in a manner to ensure their safety.
olduğu belirtilene ya da güvenliklerini sağlayabilecek şekilde yeniden işlenene kadar denetim altında bulundurulma- ESTABLISHMENT: MAINTENANCE AND SANITATION
lıdır.
OBJECTIVE: To establish effective systems to:

TESİS: BAKIM VE SANİTASYON
AMAÇ: Yeterli ve uygun bakım ve temizliği sağlamak;
• Haşereleri kontrol etmek;

− ensure adequate and appropriate maintenance and
cleaning;
− control pests;
− manage waste; and
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• Atık kontrolünü sağlamak;
• Bakım ve sanitasyon prosedürlerinin etkinliğini kontrol etmek için etkili sistemlerin kurulması.
GEREKÇE: Gıdaya bulaşabilecek gıda tehlikeleri, haşereler
ve diğer maddelerin etkili kontrolünün devamlılığını kolaylaştırmak.

6.1 BAKIM VE TEMİZLİK
6.1.1 Genel
Tesisler ve malzemeler aşağıdaki durumları gerçekleştirebilmek için uygun ve bakımlı olarak tutulmalı:
• Tüm sanitasyon prosedürleri kolaylaştırmak;
• Özellikle kritik noktalarda istendiği gibi fonksiyon sağlamak (bölüm 5,1’i inceleyiniz);
• Metal parçaları, sıva pullanması, moloz ve kimyasallar gibi gıda
kontaminasyonuna yol açılabilecek durumlardan korumak.
Temizlik işlemleri kontaminasyona neden olabilecek gıda
kalıntılarını ve kiri tamamen temizlemeli. Gerekli temizlik
yöntemleri ve malzemeleri gıda işletmesinin niteliğine bağ- − monitor effectiveness of maintenance and sanitation
procedures.
lıdır. Temizlikten sonra dezenfeksiyon gerekebilir.
Temizlikte kullanılan kimyasallar üreticinin talimatına uygun
olarak dikkatlice taşınmalı ve kullanılmalıdır ve ayrıca gıda
kontaminasyonu riskinden kaçınmak için açıkça tanımlanmış konteynerlerde, gerekli durumlarda gıdadan ayrı olarak
depolanmalıdır.

RATIONALE: To facilitate the continuing effective control of food
hazards, pests, and other agents likely to contaminate food.

6.1 MAINTENANCE AND CLEANING

6.1.1 General
Establishments and equipment should be kept in an appropriate state of repair and condition to:
6.1.2 Temizlik prosedürleri ve yöntemleri
Temizlik; ısı, ovma, türbülanslı akış, vakumlu temizleme ve • facilitate all sanitation procedures;
su kullanımından kaçınıldığı diğer yöntemlerin ayrı ayrı ya • function as intended, particularly at critical steps (see parda birlikte kullanımı ve deterjan, alkali ve asit kullanılan kim- agraph 5.1);
• prevent contamination of food, e.g. from metal shards,
yasal metotlarla gerçekleştirilebilmelidir.
flaking plaster, debris and chemicals.
Gerekli durumlarda temizlik prosedürleri aşağıdaki süreçleri içermelidir:
• Yüzeylerden büyük kir ve kalıntıları temizleme
• Toprağı ve bakteriyel filmi yumuşatmak için ve deterjan solüsyonu uygulama ve solüsyon içinde bekletip asma;
• Yumuşatılmış toprağı ve deterjan kalıntılarını temizlemek
için bölüm 4 ile de uyumlu olan su ile durulama prosedürü;
• Kalıntıları ve kiri temizlemek için kuru temizleme ya da diğer uygun yöntemler;
• Gerekli yerlerde, üreticinin talimatları su ile durulmanın
bilimsel açıdan uygun olmadığını belirtmediği durumlarda
müteakip durulama.

Cleaning should remove food residues and dirt which may
be a source of contamination. The necessary cleaning methods and materials will depend on the nature of the food
business. Disinfection may be necessary after cleaning.
Cleaning chemicals should be handled and used carefully
and in accordance with manufacturers’ instructions and
stored, where necessary, separated from food, in clearly
identified containers to avoid the risk of contaminating food.

6.1.2 Cleaning procedures and methods
Cleaning can be carried out by the separate or the combined use of physical methods, such as heat, scrubbing, tur6.2 TEMİZLEME PROGRAMLARI
Temizleme ve dezenfeksiyon programları; tesisin tüm bö- bulent flow, vacuum cleaning or other methods that avoid
lümlerinin uygun şekilde temiz olmasını sağlamalı ve temiz- the use of water, and chemical methods using detergents,
alkalis or acids.
lik ekipmanının da temizliğini içermeli.
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Cleaning procedures will involve, where appropriate:
• removing gross debris from surfaces;
• applying a detergent solution to loosen soil and bacterial
film and hold them in solution or suspension;
• rinsing with water which complies with section 4, to remove loosened soil and residues of detergent;
• dry cleaning or other appropriate methods for removing
and collecting residues and debris; and
• where necessary, disinfection with subsequent rinsing unless the manufacturers’ instructions indicate on scientific
basis that rinsing is not required.

6.2 CLEANING PROGRAMMES
Cleaning and disinfection programmes should ensure that
all parts of the establishment are appropriately clean, and
should include the cleaning of cleaning equipment. Cleaning and disinfection programmes should be continually
and effectively monitored for their suitability and effectiveness and where necessary, documented.
Temizleme ve dezenfeksiyon programları; uygunlukları için
sürekli olarak etkin bir şekilde görüntülenmeli ve gerekli Where written cleaning programmes are used, they should
yerlerde etkinlikleri belgelendirilmeli.
specify:
• areas, items of equipment and utensils to be cleaned;
Yazılı temizlik programlarının kullanıldığı yerlerde;
• responsibility for particular tasks;
• Temizlenecek olan bölge, ekipman ve mutfak eşyaları,
• method and frequency of cleaning; and
• Temizliğin yöntemi ve sıklığı,
• monitoring arrangements.
• Denetleme düzenlemeleri açıkça belirtilmelidir.
Uygun olan yerlerde; programlar, ilgili uzman danışmanlar Where appropriate, programmes should be drawn up in
ile istişare içinde hazırlanmalıdır.
consultation with relevant specialist expert advisors.

6.3 HAŞERE KONTROL SİSTEMLERİ

6.3 PEST CONTROL SYSTEMS

6.3.1 Genel
Haşereler, gıda güvenliği ve uygunluğuna karşı büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Haşere istilası, üreme alanlarında ve gıda
temininin yapıldığı yerlerde meydana gelebilir. Haşerelere
uygun ortam yaratmaktan kaçınarak iyi hijyen uygulamaları
kullanılmalıdır. İyi sanitasyon, gelen malzemelerin denetimi
ve iyi bir denetleme sistemi haşere istilasını ve böylelikle de
haşere ilaçlarına olan ihtiyacı minimize edebilir.

6.3.1 General
Pests pose a major threat to the safety and suitability of
food. Pest infestations can occur where there are breeding
sites and a supply of food. Good hygiene practices should
be employed to avoid creating an environment conducive
to pests. Good sanitation, inspection of incoming materials
and good monitoring can minimize the likelihood of infestation and thereby limit the need for pesticides.

6.3.2 Ulaşımı önlemek
Binalar, haşere girişini engellemek ve potansiyel üreme
alanlarını yok etmek için iyi durumda ve bakımı yapılmış olmalıdır. Haşerelerin girebileceği delikler, drenajlar ve diğer
yerler kapalı tutulmalıdır. Açık pencerelere, kapılara ve havalandırmalara takılan tel örgülü sineklikler haşere girişini
azaltabilir. Eğer mümkünse hayvanlar, fabrikaların ve gıda
işleme tesislerinin çevresinden uzaklaştırılmalıdır.
6.3.3 Barınma ve istila
Gıda ve suyun varlığı haşere barınmasını ve istilasını teşvik
etmektedir. Potansiyel gıda kaynakları, haşere geçirmeyen

6.3.2 Preventing access
Buildings should be kept in good repair and condition to prevent pest access and to eliminate potential breeding sites.
Holes, drains and other places where pests are likely to gain access should be kept sealed. Wire mesh screens, for example on
open windows, doors and ventilators, will reduce the problem
of pest entry. Animals should, wherever possible, be excluded
from the grounds of factories and food processing plants.
6.3.3 Harbourage and infestation
The availability of food and water encourages pest harbourage and infestation. Potential food sources should be
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konteyner ve/veya yerden yüksek ve duvarlardan uzak olan
yığınlarda depolanmalıdır. Gıda işletmelerinin iç ve dış bölümleri temiz tutulmalıdır. Uygun olan yerlerde atıklar kapalı
ve haşere geçirmeyen konteynerlerde depolanmalıdır.

stored in pest-proof containers and/or stacked above the
ground and away from walls. Areas both inside and outside
food premises should be kept clean. Where appropriate,
refuse should be stored in covered, pest-proof containers.

6.3.4 Denetleme ve tespit
6.3.4 Monitoring and detection
Tesisler ve tesislerin çevresi, haşere istilasına karşı düzenli Establishments and surrounding areas should be regularly
olarak incelenmelidir.
examined for evidence of infestation.
6.5.3 İmha
Haşere istilaları anında ve gıda güvenliği ve uygunluğunu
olumsuz olarak etkilemeyecek şekilde kontrol altına alınmalıdır. Kimyasal, fiziksel ya da biyolojik maddeler ile yapılan
bakım gıda güvenliği ve uygunluğuna tehdit oluşturmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

6.3.5 Eradication
Pest infestations should be dealt with immediately and
without adversely affecting food safety or suitability. Treatment with chemical, physical or biological agents should be
carried out without posing a threat to the safety or suitability of food.

6.4 ATIK YÖNETİMİ

6.4 WASTE MANAGEMENT

Atıkların yok edilmesi ve depolanması için uygun şartlar
sağlanmalıdır. İşletmenin doğru bir şekilde işleyebilmesi
için kaçınılmaz olan yerler dışında gıda taşıma, depolama ve
diğer çalışma alanları ile bu alanlarla bitişik bölgelerde atık
birikimine izin verilmemelidir.
Atık depoları uygun bir şekilde temiz tutulmalıdır.

Suitable provision must be made for the removal and storage of waste. Waste must not be allowed to accumulate in
food handling, food storage, and other working areas and
the adjoining environment except so far as is unavoidable
for the proper functioning of the business. Waste stores
must be kept appropriately clean.

6.5 DENETLEME ETKİNLİĞİ

6.5 MONITORING EFFECTIVENESS

Sanitasyon sistemleri ve etkinlikleri; işletme öncesi denetleme incelemeleri ve uygun olan yerlerde çevre ve gıda ile temas eden yüzeylerin mikrobiyolojik numuneleri yöntemleri
ile periyodik olarak denetlenmelidir; düzenli olarak incelenmeli ve değişen durumları yansıtacak şekilde yenilenmelidir.

Sanitation systems should be monitored for effectiveness,
periodically verified by means such as audit pre-operational
inspections or, where appropriate, microbiological sampling
of environment and food contact surfaces and regularly reviewed and adapted to reflect changed circumstances.

96

97

98

Buğday ve arpa başta olmak üzere dünyanın sayılı tahıl üreticileri arasında yer alan Avustralya,
özellikle tarımsal ürün ihracatında kendisinden söz ettirmektedir. Ülkede üretilen tahıl ürünlerinin çok büyük bir kısmı iç tüketimden ziyade ihracatta değerlendirilmektedir. Özellikle buğday
ve arpa ihracatında dünyanın ilk 3 ülkesi arasında yer alan Avustralya’da 30 civarında un değirmeni bulunmaktadır. Bunların üçü, Avustralya un değirmenciliği piyasanın yüzde 80’ini elinde
bulundurmaktadır.
Being one of the important grain producers of the world, especially wheat and barley, Australia
is popular especially for its agricultural product export. A great part of the grain products produced in the country is used for export rather than domestic consumption. Being especially
among the top 3 countries in world wheat and barley export, Australia has approximately 30
flour mills. Three of them have 80% of the Australian flour milling market.
Doğal kaynaklar yönünden zengin bir ülke olan Avustralya,
maden, metal ve doğal gazın yanı sıra buğday başta olmak
üzere önemli bir tarımsal ürün ihracatçısıdır. Tarım sektörünün gayrisafi milli hâsılaya katkısı, son yıllarda ortalama yüzde 3 civarındadır.

Being a country rich in natural sources; Australia is an important agricultural product and majorly wheat exporter as
well as mining, metals and natural gas. The contribution of
agriculture sector to the gross national product has been
around 3% in the recent years.

Son 20 yıldır sürekli büyüyen bir ekonomiye sahip olan
Avustralya, bu olumlu ekonomisini sağlam bir mali yapısına
borçludur. Avustralya’nın bağımsız Merkez Bankası (Reserve
Bank of Australia-RBA) ülkenin para politikası ile ilgili kamu
kurumu olup, tüketici fiyat enflasyonunu yıllık ortalama %
2-3 arasında tutmayı hedeflemektedir.

Having a constantly growing economy in the last 20 years,
Australia owes this positive economy to its solid financial
structure. Country’s independent Reserve Bank of AustraliaRBA is the public institution of the country for money policies and aims to keep consumer price inflation averagely
between 2 and 3% annually.

Avustralya’nın geleceği, yüksek beceri, yüksek ücretli ülke
olarak öngörülmektedir. Avustralya’nın Asya ve Afrika’nın
düşük ücretli ülkeleri ile rekabet içinde olmadığı; düşük ücretli, düşük değerli mal ve hizmet üreten ülkelerin ihracat ve
ithalatına karşı bir yarış içinde olmadığı kaydedilmektedir.

The future of Australia is projected as the country with high
talent and high income. It is stated that Australia does not
compete with the low-income countries of Asia and Africa
and also is not in the race with the countries producing
low-value good and service for their export and imports.

Avustralya, yenilikçi ve girişimci bir yönetim anlayışı ile
maden, mineral, enerji ve tarım kaynakları ve ileri teknolojili modern ekipmanları kullanan yüksek verimlilik sağlayan
sektörlerde rekabetçi olabilmeyi hedeflemektedir. Avustralya, ilk kez üç derecelendirme kuruluşları tarafından AAA alan
bir ekonomi, uzun vadeli yabancı yatırım için ve kısa vadeli
uluslararası sermaye akımları için tercih edilen bir ülke olarak değerlendirilmektedir.

With an innovative and enterprising management understanding; Australia aims to be competitive in the sectors
that provide high productivity and use mining, mineral,
energy, agricultural sources and modern equipment with
advanced technology. Australia is considered as the first
country that got AAA for its economy from three rating
agencies and a country preferred for short-term international capital flows for foreign investment.

Yakın dönemde Avustralya’nın ekonomik büyümesindeki en
önemli risk küresel ekonomideki belirsizliktir. Gelişmiş ülkelerin resesyona girmesi durumunda Avustralya’nın ihracatı
da sekteye uğrayacaktır. Avustralya’nın Çin ile olan yoğun
ekonomik ilişkileri dolayısıyla, Çin ekonomisinde ortaya çıkabilecek bir yavaşlamanın Avustralya ekonomisinde yansımalarının görülmesi kaçınılmazdır.

The most important risk for the economic growth of Australia in the recent period is the uncertainty in the global
economy. The recession in developed countries would
probably bring Australia’s export to a standstill position. It
is inevitable for Australian economy to have reflections of a
possible slowdown in Chinese economy due to the intense
economic relations between Australia and China.
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AUSTRALIAN AGRICULTURAL SECTOR
Australia has a large agricultural sector that meets a great
part of the domestic demand and makes a significant contribution to the country export. Agriculture and livestock
are the two basic premises of Australian export. Wheat,
sugar, rice, meat, wool and cotton constitute the important
export items. Among these products, sugar is the second
most important exported product after wheat. Agricultural
products that are grown mostly after wheat and sugar beet
in Australia are barley, canola, sorghum and cotton seed respectively.
The direct contribution of agricultural industry to GNP has
been averagely around 3% in the last 10 years. This situation
arises basically from the growth in the share of service industry in GNP. On the other hand; the contribution of agricultural sector to the country export in the last 5 years has been
35% and 30,8 billion dollar annually. Besides, agricultural
sector employed 358.700 people directly in 2009. Livestock
industry is one of the important sectors with its averagely 14
billion Australian dollar export contribution annually.

AVUSTRALYA TARIM SEKTÖRÜ

GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION

Avustralya, iç talebin büyük bir bölümünü karşılayan ve ülke
ihracatına önemli oranda katkı sağlayan büyük bir tarım sektörüne sahiptir. Avustralya ihracatının iki temel dayanağından biri tarım ve hayvancılıktır. Buğday, şeker, pirinç, et, yün,
pamuk önemli ihraç kalemlerini oluşturmaktadır. Söz konusu ürünlerden şeker, Avustralya’nın buğdaydan sonra ihraç
ettiği en önemli ikinci ürünüdür. Avustralya’da buğday ve
şeker kamışından sonra en fazla yetiştirilen tarımsal ürünler
sırasıyla arpa, kanola, süpürge darısı ve pamuk çekirdeğidir.

Being one of the important countries in world wheat trade;
Australia ranks 8th in world wheat production, 4th in barley
production, 9th in sorghum production and 4th in oat production according to the data of 2012/13 season. According to U.S. Department of Agriculture Foreign Agricultural
Service (USDA FAS) data; Australia realized 3,3% of world
wheat production with its 22,4 million-ton wheat production in 2012/13 season.

Tarım sektörünün GSMH’ye doğrudan katkısı son 10 yılda ortalama yüzde 3 civarında kalmıştır. Bu da temelde hizmet sektörünün GSMH’deki payının büyümesinden kaynaklanmaktadır.
Diğer taraftan, tarım sektörünün son 5 yılda, ülke ihracatına
katkısı yüzde 35 oranında olup, yılda ortalama 30,8 milyar dolardır. Tarım sektörü ayrıca 2009 yılında 358.700 kişiye doğrudan istihdam sağlamıştır. Hayvancılık sektörü ise Avustralya
ekonomisine yıllık ortalama 14 milyar Avustralya doları ihracat
katkısı ile önemli sektörlerin başında gelmektedir.

When the data of country’s wheat production is reviewed
by years, it is seen that the production is between 20 and
30 million. Australia’s wheat production, which was 21,4
million tons in 2008/09 season, reached 27,4 million tons
in 2010/11 season and 29,9 million tons in 2011/12 season.

Declining to 22,4 million tons in 2012/13 season, Australian
wheat production is projected to reach 26,5 million tons in
2013/14 season. When the last 10-year period is reviewed,
it is seen that the country has recorded an increase over
100%. An important part of the wheat production in the
HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
country is exported and the amount around 6-7 million
Dünya buğday ticaretinde sayılı ülkeler arasında yer Avustralya, tons is used for domestic consumption.
2012/13 sezonu verilerine göre dünya buğday üretiminde 8.,
arpa üretiminde 4., sorgum üretiminde 9., yulaf üretiminde ise When the domestic consumption data is reviewed; it is
4. sırada yer almaktadır. Amerika Tarım Bakanlığı Dış Tarım Ser- seen that the consumption, which was 6,1 million tons in
visi (USDA FAS) verilerine göre; Avustralya, 2012/13 sezonunda 2002/03 season, reached to the top level with 7,4 million
gerçekleştirdiği 22,4 milyon tonluk buğday üretimiyle dünya tons in 2008/09 season and remained around at 6 million
buğday üretiminin yüzde 3,3’lük kısmını gerçekleştirmiştir.
tons in the following years.
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Yıllar itibariyle ülkenin buğday üretimine bakıldığında üretimin 20 ile 30 milyon arasında seyrettiği görülmektedir.
2008/09 sezonunda 21,4 milyon ton olan Avustralya’nın buğday üretimi 2010/11 sezonunda 27,4 milyon tona, 2011/12
sezonunda ise 29,9 milyon tona ulaşmıştır.

Rice and corn production in Australia is less than other
grain products. Australian rice production, which was 313
thousand tons in 2002/03 season, reached 840 thousand
tons in 2012/13 season. It is projected that the rice production will decrease to 680 thousand tons in 2013/14 season.

2012/13 sezonunda 22,4 milyon tona gerileyen Avustralya
buğday üretiminin, 2013/14 sezonunda 26,5 milyon tona
ulaşacağı öngörülüyor. Son 10 yıllık süreç değerlendirildiğinde, ülkenin buğday üretiminin yüzde 100’ün üzerinde bir
atış kaydettiği görülmektedir. Ülkedeki buğday üretiminin
önemli bir kısmı ihraç edilmekte, 6-7 milyon tonuna yakını
ise iç tüketimde değerlendirilmektedir.

When it comes to corn, there hasn’t been an important increase in the last 10 years. Australian corn production, which
was 316 thousand tons in 2002/03 season, reached to the
top level with 451 thousand tons in 2011/12 season. Declining to 445 thousand tons in 2012/13 season, the production
is foreseen to decrease to 380 thousand tons level in 2013/14
season. The country is used a great part of its rice and corn
production for its own domestic consumption.

İç tüketim verilerine bakıldığında 2002/03 sezonunda 6,1
milyon olan tüketimin, 2008/09 sezonunda 7,4 milyon tonla As world’s fourth largest barley producer, Australia inen üst seviyeye ulaştığı, sonraki yıllarda ise 6 milyon tonlar creased its barley production to 8,2 million tons in 2011/12
season; that amount was 3,8 million tons in 2002/03 season.
civarında kaldığı görülmektedir.
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Declining to 7,4 million tons in 2012/13 season, country’s
barley production is projected to reach 8, 6 million tons in
2013/14 season. While Australia uses almost 50% of barley
production for its own domestic consumption, the country
exports the rest of the production. Taking place near the
top in world oat and sorghum production, Australia realMısır üretiminde ise son 10 yılda önemli bir artış kaydedil- ized 1,1 million tons oat and 2 million tons sorghum in
memiştir. 2002/03 sezonunda 316 bin ton olan Avustralya 2012/13 season.
mısır üretimi en yükse seviyeye 2011/12 sezonunda ulaşmış
ve üretim 451 bin tona ulaşmıştır. 2012/13 sezonunda 445 FOREIGN TRADE IN AUSTRALIA
bin tona gerileyen üretimin 2013/14 sezonunda da 380 bin Australia reached a foreign trade volume at 513,6 billion
ton seviyesine gerileyeceği öngörülmektedir. Ülke pirinç ve dollars with 262,5 billion-dollar export and 251,1 billionmısır üretiminin önemli bir bölümünü kendi iç tüketimi için dollar import values in 2012. Australia had a foreign trade
değerlendirmektedir.
surplus of 11,3 billion dollars as of 2012. Major products
in the export of the country as of 2012 are iron ores and
Dünyanın dördüncü büyük arpa üreticisi olan Avustral- concentrates, coal, gold, oil gas and crude oil. Major import
ya, 2002/03 sezonunda 3,8 milyon ton olan arpa üretimini items are petroleum oils, private cars, and vehicles for the
2011/12 sezonunda 8,2 milyon tona çıkarmıştır. 2012/13 transport of goods and dosed drugs.
sezonunda 7,4 milyon tona gerileyen ülkenin arpa üretiminin, 2013/14 sezonunda 8,6 milyon tona ulaşacağı öngörül- China, Japan, Korea, India, U.S., Taiwan and New Zealand
mektedir. Avustralya, arpa üretiminin yüzde 50’ye yakın bir are major export markets of Australia. The import is made
kısmını kendi iç tüketimi için değerlendirirken, üretimin geri mainly from China, U.S., Japan, Singapore, Germany, Thaikalanını ihraç etmektedir. Dünya yulaf ve sorgum üretimin- land and Korea.
de de ilk sıralarda yer alan Avustralya, 2012/13 sezonunda
1,1 milyon ton yulaf ve 2 milyon ton sorgum üretimi gerçek- THE PLACE OF GRAINS IN FOREIGN TRADE
leştirmiştir.
Being one of the leading countries of the world in grainbased agricultural product export, Australia ranks 3rd in
world wheat export, 2nd in barley export, 3rd in sorghum
AVUSTRALYA’DA DIŞ TİCARET
Avustralya, 2012 yılında 262,5 milyar dolarlık ihracat ve 251,1 export and 2nd in oat export according to 2012/13 season
milyar dolarlık ithalat değeri ile 513,6 milyar dolar seviye- data. According to the data of USDA; exporting 21,2 million
tons of wheat in 2012/13 season, Australia
realized 14,3% of world wheat export that
was 147,6 million tons.
Avustralya’da pirinç ve mısır üretimi, diğer tahıl ürünlerine
göre çok daha azdır. 2002/03 sezonunda 313 bin ton olan
Avustralya pirinç üretimi 2012/13 sezonunda 840 bin tona
ulaşmıştır. Öngörüler pirinç üretiminin 2013/14 sezonunda
680 bin tona gerileyeceği yönündedir.

When the country’s wheat export is reviewed by years; it is seen that the export,
which was 9,1 million tons in 2002/03 sea-
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sinde bir dış ticaret hacmine ulaşmıştır. Avustralya 2012 yılı
itibariyle 11,3 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası vermiştir.
2012 yılı itibarıyla ülkenin ihracatındaki başlıca ürünler demir
cevherleri ve konsantreleri, taşkömürü, altın, petrol gazları ve
ham petroldür. Başlıca ithal kalemleri ise petrol yağları, binek
otomobilleri, eşya taşımaya mahsus taşıtlar ve dozlandırılmış
ilaçlardır. Avustralya’nın başlıca ihraç pazarları arasında Çin,
Japonya, Kore, Hindistan, ABD, Tayvan ve Yeni Zelanda bulunmaktadır. İthalat ise ağırlıkla Çin, ABD, Japonya, Singapur,
Almanya, Tayland ve Kore’den yapılmaktadır.

son, has recorded an increase over 100% in the last 10 years.
Reaching to the highest export amount in 2011/12 season
with 24,6 million tons, Australia could realize 18,6 millionton export in 2012/13 season. Australian wheat export is
projected to reach 19,5 million tons in 2013/14 season.
Making so little export of rice and corn that cannot be compared with large exporter countries, Australia is the second
largest exporter of barley after European Union countries.
It is the world’s largest barley exporter when the barley export is reviewed by countries alone.

DIŞ TİCARETTE HUBUBATIN YERİ
Tahıl bazlı tarımsal ürün ihracatında dünyanın lider ülkeleri
arasında yer alan Avustralya, 2012/13 verilerine göre dünya
buğday ihracatında 3., arpa ihracatında 2., sorgum ihracatında 3., yulaf ihracatında ise 2. sırada yer almaktadır. USDA
verilerine göre; 2012/13 sezonunda 21,2 milyon ton buğday
ihraç eden Avustralya, bu ihracat miktarıyla 147,6 milyon ton
olan dünya buğday ihracatının yüzde 14,3’ünü tek başına
gerçekleştirmiştir.

When the barley export of Australia is reviewed by years; it is
seen that the export, which was 1,9 million tons in 2002/03
season, reached to the highest level of last 10 years with 6,3
million tons in 2003/04 season. Declining a little in the following years, Australia’s barley export reached 5,3 million tons in
2011/12 season in 2011/12 season but decreased to 4,8 million tons in 2012/13 season. Australia is projected to realize
around 4,5 million tons of barley export in 2013/14 season.

Ülkenin yıllar itibariyle buğday ihracatına bakıldığında;
2002/03 sezonunda 9,1 milyon ton olan ihracatın son 10 yılda yüzde 100’ün üzerinde bir artış kaydettiği görülmektedir.
En yüksek ihracat miktarına 24,6 milyon tonla 2011/12 sezonunda ulaşan Avustralya, 2012/13 sezonunda ise 18,6 milyon tonluk ihracat gerçekleştirebilmiştir. Avustralya buğday
ihracatının 2013/14 sezonunda da 19,5 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir.

Ranking third in sorghum export after Argentina and
U.S., Australia realized 1,4 million tons sorghum export in
2012/13 season. When it is taken into consideration that
world sorghum export is 7,2 million tons, it is seen that
Australia realized 19,6% of world sorghum export by itself.
Another product for which Australia becomes prominent
is oat. Ranking second in world oat export after Brazil; in
2012/13 season, Australia realized 225 thousand-ton (12%)
part of world oat export that was 1,8 million tons.

Pirinç ve mısır ihracatında, büyük ihracatçı ülkelerle kıyaslanamayacak oranda ihracat gerçekleştiren Avustralya, arpa MILLING AND GRAIN PROCESSING INDUSTRY
ihracatında ise Avrupa Birliği ülkelerinden sonra dünyanın The Australian flour mill product manufacturing industry is
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ikinci büyük ihracatçısıdır. Tek başına ülke olarak ele alındığında ise dünyanın en büyük arpa ihracatçısıdır.
Yıllar itibariyle Avustralya’nın arpa ihracatına bakıldığında;
2002/03 sezonunda 1,9 milyon ton olan ihracatın 2003/04
sezonunda son 10 yılın en yükse seviyesi olan 6,3 milyon
tona ulaştığı görülmektedir. Sonraki yıllarda bir miktar düşüş gösteren Avustralya arpa ihracatı, 2011/12 sezonunda
5,3 milyon tona ulaşmış, ancak 2012/13 sezonunda 4,8 milyon tona gerilemiştir. Avustralya’nın 2013/14 sezonunda da
4,5 milyon ton civarında arpa ihracatı gerçekleştireceği öngörülmektedir.
Sorgum ihracatında Arjantin ve ABD’de sonra üçüncü sırada
yer alan Avustralya, 2012/13 sezonunda 1,4 milyon ton sorgum ihracatı gerçekleştirmiştir. Dünya sorgum ihracatının
7,2 milyon ton olduğu göz önüne alındığında Avustralya’nın
tek başında dünya sorgum ihracatının yüzde 19,6’sını gerçekleştirdiği görülmektedir. Avustralya’nın ihracatta öne çıktığı bir diğer ürün yulaf. Dünya yulaf ihracatında Brezilya’dan
sonra ikinci sırada yer alan Avustralya, 2012/13 sezonunda
1,8 milyon ton olan dünya yulaf ihracatının 225 bin tonluk highly concentrated and it is estimated that the industry’s
kısmını (%12) gerçekleştirmiştir.
top four players capture over 80 per cent of the market. Rationalization is expected to continue and fewer mills will
DEĞİRMENCİLİK VE TAHIL İŞLEME SEKTÖRÜ
service larger geographic areas.
Avustralya un değirmenciliği endüstrisi, son derece konsantre bir yapıya sahiptir ve endüstrideki en büyük dört oyuncu, Nationally, flour mills tend to be located in metropolitan
pazarın yüzde 80’ini elinde bulundurmaktadır. Değirmenlerin areas. The mills in the Eastern States accounted for 95 per
kapasitelerini arttırmaya devam etmeleri ve daha az değirme- cent of industry turnover in 2008.
nin daha geniş coğrafyalara hizmet sunması beklenmektedir.
The numbers of mills in Australia have been declining over
Ülkedeki un değirmenleri büyük şehirlerin etrafında kurul- the years, while capacity utilization and output is increasmuştur. 2008 yılında Doğu Eyaletleri endüstri sermayesinin ing. There are currently 32 flour mills nationally, with an avyüzde 95’ini oluşturmaktaydı.
erage capacity of 10.5 tons per hour. The trend is towards
larger scale, automated operations. Capacity utilization avKapasite ve kullanım artmasına rağmen, Avustralya’da bulu- eraged 83 per cent in 2007/08.
nan değirmenlerin sayısı yıllar boyunca düşüş göstermiştir.
Günümüzde sayısı 32’yi bulan un değirmenlerinin saat başı In Western Australia there are three major millers, Weston
ortalama 10.5 tonluk üretim kapasitesi bulunmaktadır. De- Milling located in Northam, Allied Mills located in the west
ğirmenler gittikçe daha büyük ve otomatik operasyonlara Perth metropolitan area Millers Foods located in Byford
yönelmektedir. 2007/08 sezonunda kapasite kullanımının (south east Perth metropolitan area). In terms of output, it
ortalama yüzde 83 civarında olduğu belirtilmektedir.
is estimated that these mills account for 60%, 30% and less
than 10% of Western Australian production respectively.
Batı Avustralya’da üç adet önemli değirmen bulunmaktadır. There is also Westcoast Milling which has a relatively small
Bunlar Northam’da bulunan Weston Milling, batı Perth met- capacity but does supply a number of smaller bakeries.
ropolitan bölgesinde yer alan Allied Mills ve Byfrod’da (gü- Western Australian milling capacity is about 3 000 tons per
neydoğu Perth metropolitan bölgesi) kurulan Miller Foods week and current utilization is about 67 per cent.
firmalarıdır. Üretim açısından incelendiğinde bu üç değirmenin Batı Avustralya üretiminin sırasıyla yüzde 60, yüzde Key Players in Australian Flour Milling Industry
30 ve yüzde 10’undan azını oluşturduğu tahmin edilmekte- Manildra is the biggest player in the Australian wheat flour
dir. Ayrıca oldukça küçük kapasiteye sahip olmasına rağmen market with approximately 35 per cent market share, fol-
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lowed by George Weston Foods (Food Investments Pty Ltd)
with 30 per cent market share and Allied Mills with 15 per
cent market share.
Manildra Milling Pty Ltd: Established in 1952, Manildra is
an Australian, family owned business. The company is now
the largest user of wheat for industrial purposes in Australia
processing some 1 million tons of wheat per annum. Over
the last 50 years, Manildra has vertically integrated and as
a result diversified the product range to include flour, premixes and products derived from flour such as modified
starches, glucose syrups, maltodextrine, gluten, specialty
protein products and ethanol. For the domestic market the
Manildra mill packs forty−two different products.
The mills export flour to eighteen different countries including Vietnam, Thailand, Taiwan, New Zealand, Indonesia,
Tonga, Samoa and the Pacific Islands. Baker’s flour, noodle
flour, cake flour, biscuit flour and a range of variations are
among the exported products.
George Weston Foods Limited (GWF): GWF is a wholly
owned subsidiary of Associated British Foods Plc, one of
the world’s leading food companies. GWF is one of the
largest food manufacturers in Australia supplying breads,
crumpets, pikelets, cakes, cereal products (including flour
and bread mixes), ham, bacon, salami and other processed
Avustralya Un Değirmenciliği Endüstrisindeki
meat to the Australian market as well as exporting flour and
Önemli Oyuncular
%35’lik pazar payı ile Manildra, Avustralya buğday unu pa- frozen baked products to the Asian region.
zarının en büyük oyuncusudur. Manildra’yı %30’luk pazar
payıyla George Weston Foods (Food Investments Pty Ltd) ve The Weston Milling subsidiary, is the second largest flour
miller in Australia processing 370 000 tons of flour annually.
%15’lik Pazar payı ile Allied Mills takip etmektedir.
Weston Milling products are primarily distributed to the
Manildra Milling Pty Ltd: 1952’de aile şirketi olarak kurulan wholesale flour sector. Weston Cereal Industries manufacManildra, günümüzde Avustralya’nın en büyük endüstriyel ture, distribute and sell a complete range of flours, bread
amaçlı buğday kullanım oranına sahip firmasıdır. Firmanın mixes and bread ingredients, cake and pastry mixes. Weston
işlediği yıllık buğday miktarı 1 milyon ton civarındadır. Son Cereal Industries also distribute a range of dry and chilled
50 yılda Manildra ürün yelpazesini geniş ölçüde geliştirerek ingredients to the small bakery and patisserie market.
unun dışında, ön karışımlar ve değiştirilmiş nişasta, glikoz
şurubu, maltodekstrin, glüten, özel proteinli ürünler ve eta- Allied Mills Pty Ltd: Allied Mills was purchased from Goodman Fielder in 2002 through a joint venture between Grainnol gibi undan elde edilen ürünler de üretmektedir.
Corp (60%) and Cargill Australia (40%). According to comManildra ürettiği un ve kırk iki çeşit ürünü iç piyasaya sun- pany reports it is currently the largest producer of flour for
maktadır. Bunun yanı sıra firmanın sahip olduğu değirmen- human consumption in Australia, processing approximately
ler; aralarında Vietnam, Tayland, Tayvan, Yeni Zelenda, Endo- one (1) million tons of wheat each year through its 12 mills
nezya, Tonga, Samoa ve Pasifik Adalarının da bulunduğu on across Australia. Allied Mills has a wide range of products
sekiz ülkeye ihraç gerçekleştirmektedir. İhraç edilen ürünler including special flour types and brands.
arasında ekmeklik un, erişte unu, kek/pasta unu, bisküvi unu
Laucke Flour Mills: Located in Strathalbyn, Laucke producve buna benzer ürünler yer almaktadır.
es a variety of organic wheat and rye flours and pre-mixes
George Weston Foods Limited (GWF): GWF, dünyanın önde (certified organic and halal). Laucke exports to South East
çok sayıda küçük fırına tedarik sağlayan Westcoast Milling
firması da sektörde varlık göstermektedir. Batı Avustralya’nın
öğütme kapasitesi haftada 3 bin ton civarındadır ve mevcut
kapasite kullanım oranı yüzde 67’lerdedir.
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gelen gıda firmalarından olan Associated British Foods
Plc’nin iştirakidir. Asya pazarına un ve dondurulmuş unlu
mamul ihraç etmesinin yanı sıra GWF Avustralya’da ekmek,
hamburger ekmeği, pide, kek/pasta ve kahvaltılık gevrek (un
ve ekmek karışımları da dahil) tedarik eden en büyük gıda
üreticilerinden bir tanesidir.

Asia, North East Asia, North America, Singapore, Hong Long
and the USA.
Tasmanian Flour Mills: It is the only flour mill in Tasmania
and produces flour and pre-mix flours for commercial and
domestic use under the brand name Tas Taste Flour.

Wholegrain Milling Company: It is a boutique flour miller
specializing in stone-ground organic flours. Their grain is
sourced from prime hard grain growing areas. Grains are
stone ground using imported European milestones.
Four Leaf Milling: It is located in Tarlee, South Australia and
Weston Cereal Industries un, ekmek karışımları ve bileşenleri is a specialist organic stoneground miller, supplying the doile kek ve börek karışımlarının üretimini, dağıtımını ve satı- mestic market and dealing with only certified organic and
şını gerçekleştirmektedir. Ayrıca küçük fırın ve pastanelere biodynamic grains.
kuru ve dondurulmuş gıda malzemeleri de dağıtmaktadır.
Suraj International Products (Australia) Pty Ltd: It is locatAllied Mills Pty Ltd: Allied Mills 2002 yılında GrainCorp ed in Thomastown, Victoria and its principle activities are
ve Cargill Australia’nın ortaklığında eski sahibi Goodman in the milling of flour, spices, rice and dry food ingredients.
Fielder’dan satın alınmıştır. Allied Mills tarafından yayınla- The mill produces specialty stone ground and polished
nan raporlara göre firma Avustralya’da bulunan 12 değirme- flours. Suraj currently manufactures around 19 flour varini ile yıllık yaklaşık 1 milyon tonluk buğday işleme kapasitesi eties. These include rice flour, barley flour, corn flour, rye
ile Avustralya’nın insan tüketimi için un üreten en büyük flour, lupine flour, maize flour and soya flour.
firmasıdır. Allied Mills firması, özel un tipleri ve markalarını
Cummins Milling Co Pty Ltd: It is flour, stock feed and abaiçeren geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.
lone feed manufacturer with a turnover of just over $1 milLaucke Flour Mills: Strathalbyn’de bulunan firma organik lion. It exports to Oceania and New Zealand. Products inbuğday, çavdar unu ve çeşitli karışım üretimi yapmaktadır clude bread flour, pre-mixes, whole meal and pelleted feed
(organik ve helal gıda sertifikalı). Laucke firması Güneydoğu for animals.
Asya, Kuzeydoğu Asya, Kuzey Amerika, Singapur, Hong Kong
Young Roller Flour Mill Co Ltd: It is an independently regionve ABD’ye ihracat gerçekleştirmektedir.
ally based flour and feed mill in Young, New South Wales.
Tasmanian Flour Mills: Tasmania’daki tek un değirmenidir
ve Tas Taste Flour markası altında ticari ve yerel kullanım için Clover Corporation: It is a food ingredients company and
has historically been a small player in the flour milling inun ve ön karışım unu üretmektedir.
dustry. The Clover Corporation opened a new flour milling
Wholegrain Milling Company: Taş değirmende organik un plant in Northern New South Wales in 2005 that produces
üretiminde uzmanlaşmış olan butik un değirmencisidir. Ta- soy flour under the ‘Nu-Soya’ brand.
hıllarını, yüksek kalite sert taneli ürün yetiştirilen bölgelerden almaktadır. Tahıllarını Avrupa’dan ithal edilmiş taş değir- Millers Foods (Byford Flour Mills): It is a 100% Australian
owned and operated flour mill servicing the needs of the
menlerde öğütmektedir.
baking industry in Western Australia. Products include flour,
Four Leaf Milling: Güney Avustralya Tarlee’de bulunan firma, meals and grains, bread premix, cake mix and ingredients.
organik taş değirmenciliğinde uzmanlaşmıştır ve yerel pazara
organik ve biodinamik tahıl sertifikalı ürünler tedarik etmektedir. Westcoast Milling: It is also located in Canning Vale in the
Perth Metropolitan area and a number of very small regionSuraj International Products (Australia) Pty Ltd: Thomas- al stone mills at Perenjori, New Norcia and Corrigin which
town Victoria’da bulunan firma, un değirmenciliği, baharat, produce low volumes in specialized areas.
pirinç ve kuru gıda malzemeleri üretimini yapmaktadır. Firma ayrıca özel taş değirmen unu ve parlak un üretmektedir. PASTA, PULSES AND BISCUIT MARKET IN AUSTRALIA
Üretimi yapılan 19 adet un çeşidinin arasında pirinç unu, Australia is an important lentil importer. Realizing 3,3 milYıllık 370,000 ton un ihraç eden iştiraki Weston Milling,
Avustralya’daki ikinci en büyük un değirmenciliği firmasıdır.
Firmanın ürünleri öncelikli olarak toptan satış ile un sektörüne dağıtılmaktadır.
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arpa unu, mısır unu, çavdar unu, acı bakla unu, darı unu ve
soya unu yer almaktadır.
Cummins Milling Co Pty Ltd: 1 milyon dolarlık ciroya sahip
firma; un, yem ve denizkulağı üreticisidir. Okyanusya ve Yeni
Zelenda’ya ihracat gerçekleştirmektedir. Ürün yelpazesinde
ekmeklik un, ön karışım, tam un ve hayvanlar için pelet yem
bulunmaktadır.
Young Roller Flour Mill Co Ltd: Yeni Güney Galler bölgesindeki Young’da kurulmuş bağımsız ve yerel bir un ve yem
değirmenidir.
Clover Corporation: Gıda malzemeleri firması olarak un değirmenciliği endüstrisinde küçük bir oyuncu olarak yer almaktadır. 2005 yılında Kuzey Yeni Güney Galler’de açtıkları 9
milyon Dolarlık soya unu tesisinde ‘Nu-Soya’ markası altında
üretim yapmaktadır.
Millers Foods (Byford Flour Mills): %100 Avustralya iştiraki
olan firma, Batı Avustralya’daki fırıncılık endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak için un üretimi gerçekleştirmektedir. Ürün yelpazesinde un, elenmiş kaba un ve tahıl, ekmek ön karışımı, kek
karışımı ve malzemeleri bulunmaktadır.
Westcoast Milling: Perth Metropolitan bölgesi Canning Vale’de
kurulmuş olan Westcoast Milling firması da; Perenorji, New
Norcia ve Corrigin’deki özel bölgelerde düşük hacimli üretim
yapan küçük, bölgesel taş değirmenlerden oluşmaktadır.

AVUSTRALYA’DA MAKARNA,
BAKLİYAT VE BİSKÜVİ PAZARI
Avustralya önemli bir mercimek ithalatçısıdır. 2011 yılı itibarıyla 3,3 milyon dolarlık mercimek ithalatı gerçekleştiren Avustralya, bunun 270 bin dolarlık kısmını Türkiye’den
gerçekleştirmiştir. Avustralya mercimek ithalatında Kanada
yüzde 38,2, Myanmar yüzde 34,6, Hindistan yüzde 5,1 ve Sri- lion-dollar lentil import as of 2011, Australia imported 270
lanka yüzde 2,9 paya sahiptir. Türkiye ise yüzde 8,3’lük payı thousand-dollar part of that amount from Turkey. In Ausile en önemli 3. tedarikçi konumundadır.
tralia’s lentil import; Canada has 38,2%, Myanmar 34,6%, India 5,1% and Sri Lanka 2,9% share. Turkey is the third most
Son yıllarda küresel ekonomik krizin etkisiyle aile ve arka- important supplier with its 8,3% share.
daşlarla evde yemek yeme trendi hızla artmıştır. Makarna da
kolay yapılan bir yemek olması nedeniyle bu trendden en In the recent years, the trend of eating at home with famfazla karlı çıkan ürün olmuştur. Avustralya piyasasında da ily members and friends has increased due to the effect of
çok sayıda makarna çeşidi bulunmakta olup, glutensiz, tam global economic crisis. As pasta is dish that is made easily,
buğday ve organik makarna bu çeşitler arasındadır. 2010- it has become the most profitable product with this trend.
2015 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, makarna sektörün- There are many pasta types in Australian market including
de fiyat rekabetinin artacağı öngörülmektedir.
gluten-free, whole wheat and organic pasta. It is foreseen
that price competition in pasta sector will increase in the
Özel markalı (private label) ürünler üretenlerin ve büyük fir- 5-year period between 2010 and 2015.
maların, katma değeri yüksek makarna üretimine yönelmelerinin bu rekabet ortamını destekleyeceği düşünülmektedir. It is considered that turning of large companies and the ones
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Firmaların piyasaya daha fazla glutensiz, organik, tam buğday
ve Premium gibi makarnaları sunacağı tahmin edilmektedir.
Sonuç olarak, orta fiyatlı markaların ve özel markalı ürünlerin, katma değeri yüksek makarnaların fiyatlarını düşürmesi
beklenmektedir. 2010-2015 döneminde makarna satışlarının,
2005-2010 yılına göre daha az bir artış göstereceği düşünülmektedir. Tüketiciler, yüksek lif oranına ve düşük glisemik indekse sahip tam buğday makarnası ve buğday dışındaki tahıllardan üretilmiş makarnalara talep göstermektedir.
Bisküvi açısından Avustralya pazarına bakıldığında; 2012 yılında bisküvi satışlarının yüzde 4 arttığı ve en büyük artışın
tuzlu bisküviler ve krakerlerde yaşandığı görülmektedir. Tatlı
bisküviler de ise sade olanlar ve çikolata kaplı olanlar, 2012
yılında en çok satışı yapılan ürünler olmuştur. Kurabiyeler ise
tüketicilerin bütçe kısıtlamasına gitmeleri nedeniyle son 10
yılda en hızlı büyüyen ürün olmuştur.
Kurabiye satışları, 2002 yılında toplam satışların yüzde 9’unu
oluştururken bu oran 2012 yılında yüzde 17’e ulaşmıştır. Çikolata dolgulu, çikolata parçalı kurabiyeler gibi yenilikler de tüketiciler tarafından beğeniyle karşılanmaktadır. Tatlı bisküviler toplam bisküvi satışlarının yaklaşık yüzde 60’ını, tuzlu bisküvi ve
krakerler ise yüzde 40’nı oluşturmaktadır. Pazardaki en önemli
firma, toplam satışlardan yaklaşık yüzde 70 pay alan Avustralyalı Arnott’s Biscuits’dir. Bisküvi satışlarının 2012-17 döneminde
yıllık ortalama yüzde 1 artacağı öngörülmektedir.
2012-2017 döneminde tüketicilerin bisküvileri tercih etme
nedenlerinde kayma olacağı tahmin ediliyor. Bisküviler, tüketiciler açısından öğleden sonraları çayın yanında tüketilen
bir atıştırmalıktan çok, yeterli zamanı olmayan ve sağlıkları
konusunda endişeleri olan tüketicilerin diyet ihtiyaçlarını karşılamak üzere tüketilen bir ürün haline gelmektedir. Sağlıklı
yaşam amacıyla üretilen zenginleştirilmiş/fonksiyonel yeni
ürünlerin piyasaya gireceği, özellikle glutensiz ürünler gibi
gıda intöleransı olan kişiler için üretilen ürünlere ve fındık,
fıstık benzeri alerjen maddeler kullanılmadan üretilen bisküvilere yönelik talebin artış göstereceği tahmin edilmektedir.

producing private label to the production of pasta with high
added-value would support this competition environment. The
companies are estimated to provide pasta like gluten-free, organic, whole wheat and Premium into the market. To conclude;
mid-priced brands and private label products are expected to
decrease the price of pasta with high added-value. It is considered that the pasta sales in 2010-2015 period will show a smaller
growth compared to the 2005-2010 period. Consumers demand
for whole wheat pasta with high fiber rate and low glycemic index and the ones produced from grains other than wheat.
When Australian market is reviewed in terms of biscuit; it is
seen that biscuit sales increased 4% in 2012 and the highest
increase was realized in savory biscuits and crackers. Plain
and chocolate covered ones are the mostly sold products in
sweet biscuit category in 2012.
As the consumers have limited their budgets, cookies have
been the fastest growing product in the last 10 years. While
cookie sales constituted 9% of total sales in 2002, this rate
increased 17% in 2012. Innovations such as chocolatefilled, chocolate chip cookies are well received by consumers. Sweet biscuits constitute 60%, savory biscuits and
crackers 40% of total biscuit sales. The most important
company in the market is Australian Arnott’s Biscuits with
approximately 70% share.
Biscuit sales are projected to increase averagely 1% annually
in 2012-17 period. It is estimated that there will be a change
on the reasons for the customers to choose biscuits in 201217 period. Biscuit has become a product that is consumed in
order to meet the diet needs of the consumers with health
concerns and without much time rather than a snack consumed with tea in the afternoon. It is estimated that fortified/functional new products produced for the purpose of
healthy living will put on the market and the demand for the
biscuits produced as gluten-free for the people with food
intolerance and the ones produced without using allergen
ingredients such as nuts and peanuts will increase.
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