NEWS • HABER

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

June • Haziran 2014

1

NEWS • HABER

2

June • Haziran 2014

MILLER MAGAZINE

NEWS • HABER

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

June • Haziran 2014

3

NEWS • HABER

4

June • Haziran 2014

MILLER MAGAZINE

EdItOr
EDİTÖR

World wheat production
opened the new season
Dear readers,
We have left behind another season in the grain industry
as of June. This month is seen as the one especially when
the wheat prices are shaped. Important institutions making
global estimations on the grain industry have already started
to announce their forecast reports for 2014/15 season. According to the projections; the effect of the tension between
Ukraine and Russia, rainfall deficit and drought in some
regions will be the decisive factors in the world market. It
is possible that Turkish wheat market would experience
a changeable season due to its geopolitical closeness to
Ukraine and the production decrease caused by the rainfall
deficit in the autumn and winter seasons. Despite all of these
negative factors and decrease expectations, the production
projections for 2014/15 season remain at higher levels compared to the previous seasons.
According to U.S. Department of Agriculture USDA; world
wheat production will decrease to 697,04 million tons with a
drop of 16,96 million tons in 2014/15 season compared to the
previous season. However; despite this decrease, the amount
to be obtained is expected to be significantly high compare to
the previous seasons and be effective on the increase of the
stocks. The highest decrease in the production is expected to
be realized in Canada with 9 million tons. Stocks are forecast
to increase to 187,42 million tons with an increase of 890 thousand tons. The greatest factor on this increase is the 4 millionton increase in China’s end period stocks.
Wheat production forecasts of International Grains Council IGC shows a decrease trend. Estimated being realized as
709 million tons in 2013/14 season, world wheat production
is projected to decrease to 694 million tons in 2014/15 season. The wheat amount to be subjected to the world trade is
forecast to decrease to 145 million tons with a drop of 6 million tons. The decrease in the production and trade doesn’t
prevent the increase in the consumption. The consumption
is expected to increase to 698 million from 690 million tons
in the new season.
In order to take steady steps in the grain and especially
wheat industries, it has become necessary to follow these
projections carefully. However, having knowledge on the
commodity exchanges besides these projections also provides very important information. Besides the new season
projections, we tried to give detailed information about the
world commodity exchanges with the interviews we made
with the world’s important grain exchanges.

Dünya buğday üretiminde yeni
sezon açıldı
Değerli okurlar,
Haziran ayı itibariyle tahıl sektöründe bir sezonu daha
geride bıraktık. Bu ay özellikle buğday fiyatlarının şekillendiği ay olarak görülüyor. Tahıl sektörü ile ilgili küresel
tahminde bulunan önemli kuruluşlar 2014/15 sezonu üretim tahmini raporlarını açıklamaya başladı bile. Tahminlere
göre; Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik, bazı bölgelerdeki yağış eksikliği ve kuraklığın etkisi, dünya piyasasındaki belirleyici unsurlar olacak. Türkiye buğday piyasasının ise gerek Ukrayna’ya olan jeopolitik yakınlığı gerekse
sonbahar ve kış mevsimlerindeki yağış azlığının yol açtığı
üretim düşüşü nedeniyle hareketli bir sezon yaşaması söz
konusu. Tüm bu olumsuz etkenlere ve düşüş beklentilerine rağmen, 2014/15 sezonuna yönelik üretim öngörüleri,
önceki sezonlara kıyasla hala yüksek seviyelerde kalıyor.
ABD Tarım Bakanlığı USDA’ya göre; dünya buğday üretimi 2014/15 sezonunda, bir önceki sezona kıyasla 16,96
milyon tonluk düşüşle 697,04 milyon tona gerileyecek.
Fakat bu düşüşe rağmen elde edilecek miktarın, önceki
sezonlara oranla oldukça yüksek olacağı ve stokların artışında etkili olacağı öngörülüyor. Üretimdeki en yüksek
düşüşün 9 milyon tonla Kanada’da yaşanması bekleniyor.
Stokların ise, 890 binlik artışla 187,42 milyon tona yükseleceği öngörülüyor. Bu artıştaki en büyük unsur ise Çin’in
dönem sonu stoklarındaki 4 milyon tonluk artış.
Uluslararası Tahıl Konseyi IGC’nin de buğday üretim
tahminleri düşüş eğilimi gösteriyor. 2013/14 sezonunda
709 milyon ton olarak gerçekleştiği tahmin edilen dünya
buğday üretiminin, 2014/15 sezonunda 694 milyon tona
gerileyeceği öngörülüyor. Dünya ticaretine konu olacak
buğday miktarının da 6 milyon tonluk düşüşle 145 milyon
tona gerileyeceği öngörülüyor. Üretim ve ticaretteki düşüş,
tüketimdeki artışı engellemiyor. Yeni sezonda tüketimin
690 milyon tondan 698 milyon tona çıkması bekleniyor.
Tahıl ve özellikle buğdayla ilişkili endüstrisinde sağlam
adımlar atabilmek için bu tahminlerin dikkatlice izlenmesi
bir gereklilik haline geldi. Fakat tahminlerin yanı sıra emtia
borsaları hakkında bilgi sahibi olmak da piyasalar hakkında
çok önemli bilgiler sunuyor. Bu sayımızda, yeni sezon üretim tahminlerinin yanı sıra dünyanın önemli emtia borsaları
ile yaptığımız röportajlarla, dünya tahıl borsaları hakkında
detaylı bilgiler aktarmaya çalıştık.
Saygılarımla….

Derya GÜLSOY

Best regards…
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Story of the wheat grain
on the chess board
Satranç tahtasındaki buğdayın hikayesi
Dear friends,
I would like to share a story about the invention of chess with you
on this month’s column. According to a rumor; a Brahman priest in
India wanted to give a lesson to the Shah. He wanted to say, “No
matter how important person you are, you are useless without your
viziers and soldiers.” Seeming to be pleased with this situation, the
Shah said, “Well, I like your game and lesson. Make your wish.” The
priest thought that the Shah did not learn his lesson and he said,
“I want some wheat”. He continued as, “For the first square of this
game I invented for you, I require a wheat grain. I want two grains
for the second square, four grains for the third square. I mean on
each square I want double grains of the wheat I get on the previous
square. That is all…” The Shah got angry with the modesty that is
almost arrogance as the priest required only three or five grains from
a mighty and powerful shah like him. The Shah said, “Calculate the
grains and do not give him one more than the amount he deserves.”
Shah’s soldiers started to calculate. The calculations were easy at
the first squares. One grain was put on the 1st square, two grains on
the 2nd square, four grains on the 3rd square… When the soldiers
came to the 10th square, they reached a handful of wheat grains being equal to 1023 grains. Shah’s soldiers thought that the calculation
would continue like that and they would give only a little amount of
wheat. However, when they came to the 31st square, they started
to understand that it is not a joke as the wheat amount they had
to give on the 31st square was 92 tons. On the 49th square, the
amount reached to 24 million tons. This is more than one-year wheat
production of Turkey. On the 54th square, the amount they had to
give to the priest reached to 771 million tons. This is approximately
70 million tons more than world’s current one-year wheat production.
When they came to the 64th square as the last one on the chess
board, the amount reached to the levels corresponding to the 1500year wheat production of the world.
The reason why I am telling this story is that;
As it is known that we have closed 2013/14 season and opened
the new one in June. Therefore, production expectations about the
new season are discussed in Turkey just like in the entire world. The
insufficient rainfall in the autumn and winter months in our country hit
the wheat production. Situations like that are the possible nature-induced risks that we can encounter. However the world’s population
increases day by day. In parallel with that, food need also increases
even though it is not as high and fast as the increase of the wheat
grain amount in this story.
This means that agricultural production should be increased in
the entire world including Turkey. If the agricultural production is not
increased, we may encounter more serious food crises (an amount
of wheat that we cannot meet) than the ones we experienced from
time to time. Thus, it would be good for our country and world if
we determine our future moves in advance by taking the risks into
consideration in order for increasing the production in agricultural
products and especially of wheat.
				
Kind regards...
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Değerli dostlar,
Bu ayki köşemde sizlerle satrancın icadıyla ilgili çok hoşuma giden bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Rivayete göre
Hindistan’da bir Brahman rahibi, Şah’a bir ders vermek istemiş.
“Sen ne kadar önemli bir insan olursan ol, adamların, vezirlerin, askerlerin olmadan hiçbir işe yaramazsın” demek istemiş.
Şah bu durumdan memnun görünerek, “Peki, oyunu ve dersini
beğendim. Dile benden ne dilersen” demiş. Rahip bu olay üzerine Şah’ın alması gereken dersi hala almadığını düşünerek “Bir
miktar buğday istiyorum” demiş. “Sana bulduğum bu oyunun
birinci karesi için bir buğday istiyorum. İkinci karesi için iki buğday, üçüncü karesi için dört buğday istiyorum. Yani her karede,
bir önceki karede aldığımın iki misli buğday istiyorum. Sadece bu
kadarcık…” demiş. Şah, kendisi gibi yüce ve kudretli bir şahtan
isteye isteye üç beş tane buğday isteyen bu rahibin, küstahlığa varan alçakgönüllülüğüne sinirlenmiş ve ona bir ders vermek
istemiş. “Hesaplayın. Hak ettiğinden bir tane fazla buğday vermeyin” demiş.
Şah’ın adamları hesaplamaya koyulmuş. Hesaplamada ilk kareler kolay gitmiş. 1. kareye bir buğday, 2. kareye iki buğday, 3.
kareye dört buğday... 10. kareye gelindiğinde, bir avuca tekabül
eden 1023 buğday tanesine ulaşılmış. Şah’ın adamları hesabın
hep böyle gideceğini, rahibe üç beş buğday tanesi vereceklerini
zannederler. Ancak 31. kareye gelindiğinde bu işin şakası olmadığını anlamaya başlarlar çünkü vermeleri gereken buğday 31.
karede 92 tonmuş. 49. karede ise miktar 24 milyon tona ulaşmış.
Bu ise Türkiye’nin bir yıllık buğday üretiminden fazladır. 54. kareye
geldiklerinde rahibe vermeleri gereken buğday 771 milyon tona
ulaşmış. Bu da dünyamızın bugünkü ölçülere göre bir yıllık buğday üretiminden yaklaşık 70 milyon ton daha fazladır. Ve satranç
tahtasındaki son kareye, yani 64. kareye gelindiğinde, ortaya çıkan rakam dünyanın 1500 yıllık buğday üretimine tekabül edecek
seviyelere ulaşmıştır.
Bu hikayeyi neden anlattığıma gelince; Malum Haziran ayında,
2013/14 sezonunu kapatıp yeni sezonun açılışını yaptık. Dolayısıyla şu sıralar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni sezonla ilgili üretim beklentileri konuşuluyor. Ülkemizde sonbahar ve
kış aylarının yağışsız geçmesi, buğday üretimine önemli bir darbe
vurdu. Bu gibi durumlar, karşılaşabileceğimiz olası doğa kaynaklı
riskler. Ancak dünya nüfusu her geçen gün artıyor. Bununla paralel olarak, bu hikayedeki kadar yüksek ve hızlı olmasa da, gıda
ihtiyacı da artıyor.
Bu da, Türkiye dahil tüm dünyada, tarımsal üretimin arttırılması
gerektiği anlamına geliyor. Tarımsal üretim arttırılmadığı taktirde,
ileriki yıllarda, dönem dönem yaşadıklarımızdan çok daha ciddi
gıda krizleriyle (karşılaşamayacağımız bir buğday miktarıyla) karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden başta buğday olmak üzere, tüm
tarımsal ürünlerde üretimin arttırılması için riskleri göz önünde
bulundurarak gelecek hamlelerimizi şimdiden belirlememiz, hem
ülkemizin hem de dünyamızın yararına olacaktır.
Saygılarımla...
MILLER MAGAZINE
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U.S.’s largest mill is now
Ardent Mills
.....................................................................

ABD’nin en büyük değirmeni
artık Ardent Mills
The merger of Cargill, CHS and ConAgra milling
businesses under Ardent Mills is completed. 4
flour mills were sold for the merger pursuant to
the antitrust laws.
Cargill, CHS ve ConAgra değirmencilik işletmelerinin Ardent Mills adı altında birleşmesi tamamlandı. Birleşme için antitröst kanunları gereği, 4 un değirmeni satıldı.
The merger of Cargill, CHS and ConAgra milling businesses as the leading representatives of grain-based
production and trade industry under Ardent Mills is completed. Ardent Mills became the largest flour mill of U.S.
with the merger.
U.S. Justice Department previously announced that
the companies can realize the agreements including
merger of the flour operations by selling 4 of 44 flour
mills. While Horizon Milling as the subsidiary of CargillCHS sold its Los Angeles flour mill; ConAgra sold mills
in Oakland, Calif.; Saginaw, Texas, and New Prague in
Minneapolis. The four mills under the management of
Cargill, CHS and ConAgra were sold for $215 million to
Bloomington-based Miller Milling, a subsidiary of Japanese flour giant Nisshin Seifun.
After the sales transactions had been completed, all
the necessary transactions for Ardent Mills as the largest flour mill of U.S. were completed. Previously serving as the chairman of Horizon Milling as the subsidiary
of Cargill-CHS joint venture and now the CEO of Ardent
Mills, Dan Dye said the following for the completion of
the merger: “This is a proud day for our employees and
customers who have supported Ardent Mills during every step in this process as we begin a new era in grain,”
Dye said. “Today is about many parts coming together to
make a new and stronger whole. It’s about a collective
strength, history and ability to deliver quality and nutritious ingredients and carry that legacy into the future.”
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Tahıl bazlı üretim ve ticaret sektörünün dünyadaki önde
gelen temsilcilerinden Cargill, CHS ve ConAgra, değirmencilik işletmelerini Ardent Mills adı altında birleştirme işlemini
tamamladı. Birleşmeyle birlikte Ardent Mills ABD’nin en büyük un değirmeni haline geldi.
Daha önce ABD Adalet Bakanlığı, firmaların, un operasyonlarını birleştirmelerini içeren anlaşmalarını ancak 44 değirmenden dördünü satarak gerçekleştirebileceğini bildirmişti. Cargill-CHS iştiraki olan Horizon Milling, Los Angeles
nu değirmenini satarken; ConAgra ise Kaliforniya’da bulunan Oakland, Teksas’ta bulunan Saginaw ve Minneapolis’te
bulunan New Prague değirmenlerini satışa sundu. Cargill,
CHS ve ConAgra yönetimindeki dört değirmen, Japon un
devi Nisshin Seifun iştiraki olan Bloomington merkezli Miller Milling firmasına 215 milyon Dolar karşılığında satıldı.
Satış işlemleri yapıldıktan sonra ABD’nin en büyük un
değirmeni tesisi olan Ardent Mills için gerekli işlemler tamamlandı. Daha öncesinde Cargill-CHS ortaklığı olan Horizon Milling Başkanı olarak görev yapmış ve şimdi de Ardent CEO’su olan Dan Dye, birleşmenin tamamlanması ile
ilgili şunları söyledi: “Tahıl grubunda yeni bir çağa girdiğimiz
bugün, bu sürecin her bir adımında Ardent Mills’i destekleyen çalışanlarımız ve müşterilerimiz için gurur günüdür.
Bugün, birçok parçanın yeni ve daha güçlü bir bütün oluşturmak için bir araya geldiği gündür. Bu birleşme; kolektif
gücümüz, tarihimiz, kaliteli ve besleyici gıda maddelerini
sunma yetimiz ve mirasımızı geleceğe taşımamızın yansımasıdır.”

MILLER MAGAZINE

NEWS • HABER

Nisshin acquired the 4 flour mills in U.S.
............................................................................................................................

ABD’deki 4 değirmeni Japon Nisshin Flour Milling aldı
As subsidiary of Japan-based Nisshin Flour Milling Company, Miller Milling Company acquired
four flour mills in the U.S. and became the fourth
largest flour milling company in the U.S.

Japonya merkezli Nisshin Flour Milling firmasının iştiraki olan Miller Milling Company, ABD’de
satışa çıkarılan dört un değirmenini alarak bölgedeki dördüncü en büyük un değirmeni oldu.

Put on sale for the merger of Cargill, CHS and
ConAgra in U.S., 4 flour mills was acquired by Miller
Milling as the subsidiary of Japan-based Nisshin Flour
Milling company. With the purchased in return of 215
million dollars, Miller Milling got the title of being the
fourth largest flour mill in U.S. and Nisshin’s overseas
milling capacity is increased to approximately 50% of
its worldwide capacity.
The subsidiary of Japan-based Nisshin Flour Milling
Company, Miller Milling purchased the Los Angeles Mill
with 780 tons/day capacity from Cargill and Horizon Milling with 880 tons/day capacity, the Oakland Mill with 880
tons/day capacity, the Saginaw Mill with 880 tons/day
capacity and the New Prague Mill with 1,120 tons/day
capacity from ConAgra Foods Inc. The acquired mills
have a total daily capacity of 3,660 tons.
Key customers of these mills include bakeries, confectionery manufacturers, noodle manufacturers, tortilla
manufacturers and other food manufacturers.

ABD’de Cargill, CHC ve ConAgra birleşmesi için satışa çıkarılan 4 un değirmenini, Japonya merkezli Nisshin
Flour Milling firmasının iştiraki olan Miller Milling satın aldı.
215 milyon Dolar karşılığında satın alınan 4 değirmenle
birlikte Miller Milling, ABD’deki dördüncü büyük un değirmeni olma unvanını elde etti ve Nisshin Flour Milling’in
yurtdışında bulunan değirmencilik kapasitesi yaklaşık
yüzde 50 oranında arttı.
Japonya merkezli Nisshin Flour Milling firmasının iştiraki
olan Miller Milling; Cargill ve Horizon’dan 780 ton/gün kapasiteye sahip Los Angeles değirmenini ve ConAgra’dan
da 880 ton/gün kapasiteye sahip Oakland değirmenini,
880 ton/gün kapasiteye sahip Saginaw değirmenini ve
1,120 ton/gün kapasiteye sahip New Prague değirmenini
satın aldı. Satın alınan değirmenler günlük toplam 3,660
tonluk kapasiteye sahip.
Bu değirmenlerin önemli müşterileri arasında pastaneler, şekerleme üreticileri, şehriye üreticileri, tortilla üreticileri ve diğer gıda üreticileri bulunmaktadır.

New soy flour plant
from
CHS
........................................................................
CHS’den yeni soya unu tesisi
With 30 million-dollar investment, CHS Inc. installed a new soy flour plant on East Howard
Street in Creston which creates new jobs.
CHS Inc., 30 milyon Dolarlık yatırımla Creston
Iowa’da iş fırsatları yaratan yeni bir soya unu tesisi açtı.
CHS Inc. installed a new soy flour plant in Iowa with 30
million-dollar investment. According to the news by Kyle
Wilson from Creston News Advertiser; CHS top executives
Carl Casale and Tom Malecha organized a tour for the governor Terry Branstad in new facilities. The executives told
Branstad the flour mill facility should be fully operational by
mid-summer and will produce 30-35 jobs in Creston.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

CHS Inc., Iowa’da 30 milyon Dolarlık yatırımla yeni bir
soya unu tesisi açtı. Creston New Advertiser’dan Kyle
Wilson’un haberine göre; CHS üst düzey yöneticileri Carl
Casale ve Tom Malecha, yeni tesislerinde bölge valisi
Terry Branstad için bir tur düzenledi. Yöneticiler, valiye tesisin yaz ortasında tamamen faaliyette olacağını ve 30-35
kişiye iş fırsatı sunacağını aktardı.
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As the executive director of Union County Development
Association Wayne Pantini said the following on the subject: “When you have one of the largest soy flour plants in
North America, which that is what this plant in Creston is, it
provides an opportunity in our local ag industry to capitalize
on new jobs and new investments in the community”.
The mill will be capable of producing 200,000 tons of soy
products per year, when fully operational.
Malecha said that the soy flour will be made from whole
soybeans produced by farmers in the nine counties surrounding Creston and the soy flour produced here is used
in doughnuts, breads and cookies.

Union County Kalkınma Derneği Genel Müdürü Wayne
Pantini, konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Creston’daki tesis gibi Kuzey Amerika’daki en büyük soya unu tesislerine sahip olduğunuzda, bu durum yeni iş fırsatları ve yeni
yatırım olanakları sunulması için yerel tarım endüstrinize
destek anlamına geliyor.”
Tesis tamamen faaliyete geçtiğinde yıllık 200,000 ton
soya ürünü üretebilecek. Yöneticilerden Malecha, tesiste
üretimi yapılacak soya ununun Creston’ı çevreleyen dokuz bölgedeki çiftçiler tarafından üretilen tüm ürünlerden
elde edileceğini ve bu unun çörek, ekmek ve kurabiye
yapımında kullanılacağını aktardı.

Warning from flour millers
for Punjab government
........................................................................

Un değirmencilerinden Pencap
hükümetine uyarı
The Khyber-Pakhtunkhwa (K-P) Flour Mill Association claimed that Punjab government’s decision of banning wheat shipment to the other
regions of the country has brought 300 mills on
the brink of closure.
Khyber-Pakhtunkhwa (K-P) Un Değirmencileri Derneği, Pencap hükümetinin ülkenin diğer
bölgelerine buğday nakliyesini yasaklama kararının, 300 değirmeni kapanma aşamasına getirdiği iddia etti.
The Khyber-Pakhtunkhwa (K-P) Flour Mill Association
made the warning that it would block the route through
K-P which was used to export flour from Punjab if the ban
on inter-provincial wheat movement is not lifted.
According to the Express Tribune news; Punjab government banned wheat shipments to the other regions of
the country during April. Association members believe that
this is against Article 151 of the Constitution and can result in the closure of 300 flour mills in K-P.
The provincial flour association’s chairman Anis Ashraf
held a news conference at the Peshawar Press Club to
which dozens of flour mill owners attended. He expressed
his thoughts about the subject as follows: “Nearly 300 mills
in K-P region are near closure due to the non-availability of
wheat from Punjab. The mills of Punjab are now directly exporting the flour to Afghanistan instead of routing the wheat
through K-P’s mills. We will challenge this illegal and unconstitutional step taken by Punjab’s government.”
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Khyber-Pakhtunkhwa (K-P) Un Değirmencileri Derneği,
Pencap hükümetinin eyaletler arası buğday nakliyesi yasağını kaldırmaması durumunda, Pencap’tan un ihracatı
yapılan K-P rotasının engelleneceği uyarısında bulundu.
The Express Tribune haberine göre; Pencap hükümeti Nisan ayı boyunca ülkenin diğer bölgelerine buğday
nakliyesini yasakladı. Dernek üyelerine göre bu durum
Anayasa’nın 151. Maddesine aykırı ve K-P bölgesinde
300’e yakın un değirmeninin kapanması söz konusu.
Eyalete ait un değirmeninin başkanı Anis Ashraf, Peshawar Basın Kulübü’nde onlarca un değirmeni sahibinin katıldığı bir basın toplantısı düzenledi ve düşüncelerini şöyle
dile getirdi: “Pencap’tan buğday alamadıklarından dolayı
K-P bölgesinden neredeyse 300 değirmen kapatılmanın
eşiğinde. Pencap’ta bulunan değirmenciler buğdayı K-P
değirmenlerine yönlendirmektense doğrudan Afganistan’a
ihraç ediyor. Pencap hükümeti tarafından atılan bu illegal
ve anayasaya aykırı adımla başa çıkacağız.”
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Dangote Flour Mills pushes Tiger Brands
................................................................................................................

Dangote Flour Mills, Tiger Brands’ı zorluyor
Reaching satisfying results in general in the fourst
half of the current fiscal year, Tiger Brands is going
through a challenging competition process for its
subsidiary DFM (Dangote Flour Mills) in Nigeria.

Cari mali yılın ilk yarısında genel itibariyle tatmin
edici sonuçlara ulaşan Tiger Brands, Nijerya’daki iştiraki DFM (Dangote Flour Mills) konusunda
ise zorlu bir rekabet sürecinden geçiyor.

Tiger
Brands
reached
satisfying results in the
half of the current fiscal year.
The export and
international businesses including
in Nigeria grew
their turnover by
20% to 3.7 billion.
Although the sales
volumes
were
strong, this was
offset by the pressure on volumes
at DFM (Dangote
Flour Mills) primarily due to intense
competitor activities.
The export and international businesses outside Nigeria continues grow strong. However, trading conditions in Nigeria remain challenging and DFM (Dangote
Flour Mills) has continued to sustain operating losses,
primarily because of on-going top-line pressures.
CEO of the Group Peter Matlare said the following
on the subject: “The turnaround in the performance of
DFM over the medium terms remains a key objective.
We are currently implementing short to medium action
plans which include reducing DFM’s fixed cost base,
mothballing of mills where appropriate and rebuilding
the brand equity of its product basket.
The successful implementation of these initiatives will
improve the overall outlook for the business in the longer term”.
Due to the current underperformance of DFM and the
excess milling capacity that continues to increase in the
Nigerian flour market, the Board has impaired, in full,
the carrying value of the goodwill and intangible assets
relating to the Company’s investment in DFM. The value
of this impairment amounts to 849 million South African
Rand (around 80 million US$).

Tiger Brands,
özellikle cari mali
yılın ilk yarısında tatmin edici
sonuçlara ulaştı.
Nijerya’da bulunanlar da dahil olmak üzere ihracat
ve uluslararası işletmeler, cirolarını
yüzde 20 oranında arttırarak 3.7
milyara
çıkarttı.
Satış
hacimleri
yüksek olmasına
rağmen, özellikle
yoğun rakip faaliyetlerinden dolayı DFM (Dangote
Flour Mills) hacimlerindeki baskı, yüksek satışların dengelenmesine yol
açtı.
Nijerya dışında bulunan ihracat ve uluslararası işletmeler, güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyor. Fakat
Nijerya’daki ticaret şartları hala zorlu. DFM (Dangote
Flour Mills) de özellikle devam eden yüksek tavanlı baskılardan dolayı işletim kaybı yaşamaya devam ediyor.
Grubun CEO’su Peter Matlare konu ile ilgili şunları
söyledi: “DFM’nin performansında ki toparlanma, orta
vadede hala önemli bir hedef olmaya devam ediyor. Şu
anda DFM’nin sabit esas maliyetlerini kısma, uygun bölgelerde değirmenlerin kısa süreli kapatılması (rafa kaldırılması) ve ürün sepeti marka değerinin yeniden oluşturulması gibi kısa ve uzun eylem planları uygulamaktayız.
Bu girişimlerin başarılı bir şekilde uygulanması, uzun vadede işletmenin genel görünümünü geliştirecektir.”
DFM’nin mevcut düşük performansı ve Nijerya un pazarında büyümeye devam eden aşırı öğütme kapasitesi
göz önüne alındığında; Yönetim Kurulu, firmanın DFM’ye
olan yatırımları ile ilgili tüm firma değeri ve maddi olmayan varlıklarının defter değerini azaltmıştır. Bu azaltmanın değeri 849 milyon Güney Afrika Randına (80 milyon
ABD $ civarında) denk geliyor.
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20 million-dollar
investment form Cargill to
its feed facility in Vietnam

..........................................................................

Cargill’den
Vietnam’daki yem tesisine
20 milyon dolarlık yatırım
Cargill made 20 million-dollar expansion investment to its feed facility in Dinh region of Vietnam.
Cargill, Vietnam’ın Dinh bölgesindeki yem tesisine 20 milyon dolarlık genişletme yatırımı yaptı.
Cargill’s animal nutrition business completed its 20
million-dollar animal feed mill expansion in Vietnam’s Binh
Dinh province. The company made 20 million-dollar investment to the facility as one of the eight compound feed
mills in Vietnam. The expanded facility will support Cargill
to meet growing demand for high-performing feed from its
customers in the region.
The expansion increases the plant’s capacity by four times,
from 60,000 tons per year to 240,000 tons per year. the project also incorporates Cargill’s uncompromising approach to
feed safety, ingredient quality and product integrity.

Cargill’in hayvan besleme birimi, Vietnam’ın Binh Dinh
eyaletinde bulunan hayvan yemi değirmenine yönelik genişletme projesini tamamladı. Şirket, Vietnam’daki sekiz
karma yem değirmeninden birisi olan tesise 20 milyon dolar değerinde yatırım yaptı. Bu genişleme projesi, Cargill’in
bölgedeki müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek
performanslı yem üretimini destekleyecek.
Yıllık 60,000 ton olan tesisin kapasitesi, yeni genişletme
yatırımıyla birlikte 4 kat artarak 240,000 tona çıkacak. Yapılan yatırım ayrıca Cargill’in yem güvenliği, malzeme kalitesi ve ürün bütünlüğü yaklaşımına da uygunluk gösteriyor.

Storage investment from Saudi Arabia
.........................................................................................................

Suudi Arabistan’dan depolama yatırımı
Saudi Arabia's Grain Silos and Flour Mills Organization announced that it will put 60 thousand-ton wheat storing plant project in Al-Ahsa
region that is in the east of the Kingdom into
operation at the third quarter of 2015.

Suudi Arabistan Tahıl Siloları ve Un Değirmenleri Örgütü, Krallığın doğusunda yer alan Al-Ahsa
bölgesindeki 60 bin tonluk buğday depolama
tesisi projesini, 2015’in üçüncü çeyreğinde faaliyete geçireceğini duyurdu.

Saudi Arabia continues its activities for increasing the
grain storing capacity in the country. Saudi Arabia's Grain
Silos and Flour Mills Organization stated that new wheat
silos with a storage capacity of 60,000 tons would be
operational by the third quarter of 2015 in Al-Ahsa region
in the eastern part of the Kingdom. In his statement to
Saudi state news agency SPA, Director General Waleed
Elkhereiji told that Al-Ahsa silos project cost over SR297
million ($79.2 million), Saudi state news agency SPA.
The new silos are part of a wider plan to add around
790,000 tons of Saudi storage capacity. Other projects
include the regions of Makkah, Qassim and Jazan and
Asir.

Suudi Arabistan, ülkedeki tahıl depolama kapasitesini
arttırmak için çalışmalarına devam ediyor. Suudi Arabistan
Tahıl Siloları ve Un Değirmenleri Örgütü, Krallığın doğusunda yer alan Al-Ahsa bölgesinde yürütülen 60 bin tonluk
buğday depolama kapasitesi projesinin, 2015’in üçüncü
çeyreğinde faaliyete geçeceğini belirtti. Örgüt Genel Müdürü Waleed Elkhereiji, devlet haber ajansı SPA’ya verdiği
demeçte, Al-Ahsa silo projesinin toplam maliyetinin 297
milyon Riyal (79.2 milyon Dolar) olduğunu söyledi.
Yeni silolar, Suudi Arabistan’ın depolama kapasitesini yaklaşık 790 bin ton arttırma planının bir parçası. Plan
dahilindeki diğer projeler Mekke, El Kasım, Cizan ve Asir
bölgelerini kapsıyor.
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Elkhereiji added that the
Al-Ahsa project also includes a flour mill with a capacity of 600 tons a day at
the cost of 200 million Saudi
Riyal. Giving the information
that the flour mill come on
stream at the same time
with the silos, Elkhereiji stated that the Kingdom aims
to raise its milling capacity
from 11,430 tons a day to
15,180 tons a day in three years.
Apart from the Al-Ahsa flour mill, new mill installations
are planned in the regions of Jazan, Al Kharj and AlJamoum.

Elkhereiji, açıklamasına;
Al-Ahsa projesi kapsamında, 200 milyon Riyale mal
olacak olan günlük 600
tonluk üretim kapasitesine
sahip bir un değirmeni kurulumu gerçekleştirileceğini
de ekledi. Un değirmeninin
silolarla aynı zamanda tamamlanacağı bilgisin veren
Elkhereiji, Krallığın üç yıl içerisinde değirmencilik kapasitesini günlük 11 bin 430 tondan 15 bin 180 tona çıkarmayı
hedeflediğini belirtti. Al-Ahsa un değirmeninin dışında; Jazan, Al Kharj ve Al-Jamoum bölgelerinde de yeni değirmen
kurulumları planlanıyor.

Flour industrialists evaluated wheat production

..................................................................................................................................

Un sanayicileri buğday üretimini değerlendirdi
Meeting at Gaziantep Commodity Exchange
(GTB), Turkish flour industrialists evaluated new
season wheat production. Chairman of GTB Ahmet Tiryakioglu expressed that they do not forecast any problem about the availability of wheat
in the market in the new season.

Gaziantep Ticaret Borsası’nda buluşan Türkiye un sanayicileri, yeni sezon buğday üretimini
değerlendirdi. GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu,
yeni sezonda buğdayın piyasalarda bulunabilirliğine dair bir sıkıntı ön görmediklerini ifade
etti.

Turkish flour industrialists met at Gaziantep Commodity
Exchange (GTB) for “Flour Industrialists Professional Group
Meeting”. Turkish Flour Industrialists' Federation (TUSAF)
Chairman Ozmen and industry representatives attended to
the meeting that was held under the chairmanship of GTB
Chairman Ahmet Tiryakioglu. Speaking at the meeting in
which the possible effects of the drought in Turkey on the
flour industry were discussed, GTB Chairman Ahmet Tiryakioglu expressed that they do not forecast any problem about
the availability of wheat in the market in the new season.
Stating that the effects of the drought are felt especially in
the Central Anatolian Region, Tiryakioglu said that the situation may cause yield loss with certain proportions in wheat
like in many other products but there is no need to express
speculative statements about drought. Tiryakioglu added the
following on the subject: “As one of the rare countries that
are self-sufficient in wheat production, Turkey has the necessary knowledge and experience to overcome this situation.
The government takes the necessary precautions in order to
prevent possible problems about the subject. TMO also has
some activities on this issue. We do not think that there will
be a significant market shrinking in wheat.”
TUSAF Chairman Erhan Ozmen told that TUSAF’s projection for Turkey’s wheat harvest in 2013/2014 season is around
15 million tons and said, “16-17 million-ton wheat yield is already a remarkably sufficient amount for our country.”

Türkiye un sanayicileri, “Un Sanayicileri Meslek Grup
Toplantısı” için Gaziantep Ticaret Borsası’nda (GTB)
buluştu. GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında
düzenlenen toplantıya, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Özmen ile sektör temsilcileri katıldı. Türkiye’de yaşanan kuraklığın un sektörüne olası
etkilerinin konuşulduğu toplantıda söz alan GTB Başkanı
Ahmet Tiryakioğlu, yeni sezonda buğdayın piyasalarda
bulunabilirliğine dair bir sıkıntı ön görmediklerini ifade etti.
Kuraklığın etkilerinin özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde kendini hissettirdiğini ifade eden Tiryakioğlu, durumun birçok
üründe olduğu gibi buğdayda da belli oranda rekolte kaybına neden olabileceğini, ancak kuraklıkla ilgili spekülatif
söylemler dile getirmeye gerek olmadığını söyledi.
Tiryakioğlu, konuyla ilgili şunları ekledi: “Buğday üretiminde kendi kendine yeten nadir ülkelerden biri olan
Türkiye, bu durumun üstesinden gelecek bilgi ve deneyime sahiptir. Bu konuyla ilgili olası bir sorun yaşanılmaması için gerekli tedbirleri devlet alıyor. TMO'nun da
bu konuda çalışmaları bulunmakta. Buğday da önemli
bir pazar daralması olmayacağını düşünüyoruz.” TUSAF
Başkanı Erhan Özmen ise TUSAF’ın Türkiye’nin 2013/14
sezonuna yönelik buğday hasadı öngörüsünün 15 milyon ton civarında olduğunu söyledi ve “Ülkemiz için
16-17 milyon ton buğday rekoltesi de zaten fevkalade
yeterli bir rakam.” dedi.
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Minister Eker blamed
speculators
.............................................................

Bakan Eker, spekülatörleri
suçladı
Evaluating the claims of that drought in Turkey
and political crisis between Russia and Ukraine
may cause problems in staple food products;
Food, Agriculture and Livestock Minister M.
Mehdi EKER stated that there won’t be problems in staple food products and blamed speculators.
Türkiye’deki kuraklığın ve Rusya-Ukrayna arasındaki siyasi krizin temel gıda ürünlerinde sorun yaratabileceğine dair iddiaları değerlendiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi
EKER, temel gıda ürünlerinde sorun olmayacağını belirtti ve spekülatörleri suçladı.
Food, Agriculture and Livestock Minister M. Mehdi EKER
evaluated the claims of that there may be problems in the
staple food products on the newspaper Star. Expressing in
his evaluation that they do not expect a significant change
in the yield of Turkey this year, Minister Eker said that food
speculators emerged at the market due to the drought and
Russia-Ukraine tension. Stating that they will give no respite
to these speculators with the precautions taken by them,
Minister Eker continued his speech as follows: “Record of
the republic history was reached in 2013. There was 22
million-ton production. Turkey’s need is 18 million tons including feed, flour and pasta. The winter and autumn rainfall was low in some regions this year. However, agricultural
drought was relieved by spring precipitation. If the rainfall
continues like this, we do not expect a significant change.
Despite all of these, we have already taken precautions.”
Stating that they have given some authorities to Turkish
Grain Board (TMO) in order to avoid experiencing any problems, Eker said; “The
authorities have been
given to TMO in order
for precluding speculations and regulating the
market.” Eker pointed
out that Turkey has not
been affected from these
fluctuations for 7-8 years
even though some similar problems were experienced periodically in rice
and lentil in the past.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi EKER,
temel gıdada sorun yaşanabileceğine yönelik iddiaları
Star’a değerlendirdi. Değerlendirmesinde Türkiye’nin rekoltesinde bu yıl önemli değişim beklemediklerini ifade
eden Bakan Eker, kuraklık ve Rusya-Ukrayna gerginliği
nedeniyle gıda spekülatörlerinin piyasaya çıktığını söyledi. Aldıkları tedbirlerle bu spekülatörlere göz açtırmayacaklarını belirten Bakan Eker, açıklamasını şöyle sürdürdü: “2013’te buğdayda Cumhuriyet tarihinin rekoruna
ulaşıldı. 22 milyon ton üretim vardı.
Türkiye’nin ihtiyacı yem, un ve makarna da dahil edildiğinde 18 milyon ton. Bu yıl kış ve sonbahar yağışları
bazı bölgelerde az oldu. Ancak tarımsal kuraklık ilkbahar yağışları ile giderildi. Yağışlar da bu şekilde sürerse
biz zaten önemli bir düşüş beklemiyoruz. Bütün bunlara
rağmen tedbirimizi aldık.”
Herhangi bir sorun yaşanmasını önlemek amacıyla
Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) bazı yetkiler verildiğini
belirten Eker “TMO’ya
verilen yetki spekülasyonlara
meydan
vermemesi, piyasayı
regüle etmesi yönünde” dedi. Eker, geçmiş yıllarda pirinç ve
mercimekte dönemsel
olarak bazı sorunlar
yaşansa da Türkiye’nin
bu dalgalanmalardan
7-8 yıldır etkilenmediğine dikkat çekti.
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Russia seized 48 tons
of rice

....................................................................

Rusya 48 ton pirince el koydu
Exported to Russia from Turkey, 48-ton basmati
was seized in St. Petersburg for missing documents.
Türkiye’den Rusya’ya ihraç edilen 48 ton Hint pirincine, eksik evrak gerekçesiyle St. Petersburg
kentinde el konuldu.
At the port of St. Petersburg that is in the north of Russia, Federal Plant Protection and Quarantine Service (Rosselhoznadzor) authorities seized total 48 tons of basmati
imported from Turkey for missing documents.
Making a statement to Cihan Haber Ajansi on the subject; Press Officer of Rosselhoznadzor Aleksey Alekseyenko said: “It was seen in the examination that necessary
information about the production of the rice wasn’t on the
certificate. This is violation of international regulations. While
investigation has been started for the buyer company and
owner of the rice, we decided to seize 48 tons of rice.”

Rusya’nın kuzeyinde St. Petersburg limanında, Federal
Bitki Koruma ve Karantina Servisi (Rosselhoznadzor) yetkilileri Türkiye’den ithal edilen toplam 48 ton Hint pirincine
eksik evrak gerekçesiyle el koydu.
Konuyla ilgili Cihan Haber Ajansı'na açıklamada bulunan Rosselhoznadzor Basın Sözcüsü Aleksey Alekseyenko, “Yapılan incelemede, sertifikada pirincin üretimiyle
ilgili gerekli bilgilerin olmadığı görüldü. Bu durum, uluslararası mevzuata aykırı. Alıcı şirket ve malın sahibine karşı
inceleme başlatılırken, 48 ton pirince el konulmasına karar verdik.” dedi.

TMO continues barley and corn sales

........................................................................................................

TMO, arpa ve mısır satışına devam ediyor
In the public statement, Turkish Grain Board (TMO) announced that the sales of barley and corn in their own stocks
continue between 01 and
30 June 2014. TMO will
continue to sell barley in
the port branches only for
the users in return for advance payment with a price
of 649 TL/Ton; to sell corn
only to feed, corn flour, corn
semolina plants, breeders
and growers that produce
their own feed and the ones
engaged in poultry breeding
and farming in return for advance payment with a price
of 735 TL/Ton.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yaptığı kamuoyu açıklamasında, 01-30 Haziran 2014 tarihleri arasında stoklarında bulunan arpa ve mısırın satışlarının devam ettiğini
açıkladı. TMO, liman şubelerindeki arpayı sadece kullanıcılarına yönelik olarak 649 TL/
Ton fiyatla peşin bedel karşılığında; mısırı ise sadece yem,
mısır unu, mısır irmiği fabrikalarına, kendi yemini imal
eden besici ve yetiştiriciler
ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği
ve besiciliği yapanlara yönelik
olarak 735 TL/Ton fiyatla peşin bedel karşılığında satmaya
devam edecek.
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Roeber OptoSelector
OS900 from Petkus
.................................................

Petkus’tan Roeber
OptoSelector OS900
German equipment expert Petkus Technology
GmbH’s new sorting technology ROEBER OptoSelector draws attention of the grain processing and flour milling industry with its sensitivity.
Alman ekiman uzmanı Petkus Technology
GmbH’in yeni sınıflandırma teknolojisi ROEBER
OptoSelector, hassasiyeti ile tahıl işleme ve un
değirmenciliği sektörünün ilgisini çekiyor.
It’s not often that completely new concepts and technologies enter the traditional world of grain processing
and flour milling, so when the German equipment specialists PETKUS Technology
GmbH launched their ROEBER OptoSelector at the
Agritechnica tradeshow in November it’s no wonder it
created quite a stir.
ROEBER’s new OptoSelector uses an intuitive system
called ‘TeachNSort’ to self-learn the full RGB color range
of the good material. When setting the machine for the
first time, the operator simply feeds in a sample of around
20kg (44 lbs) of good grain. Within a second or two, the
color profile is automatically generated. Material that
does not match this good color profile is rejected. Those
familiar with optical sorting will realize the key point of
difference here. Conventional sorting relies on setting the
parameters of the material to be rejected. OptoSelector recognizes the good material and rejects the rest. A
practical example of the benefits of this would be comparing what happens when a monochromatic machine
set to remove dark black and brown defects encounters a piece of orange plastic. It would be unlikely for the
plastic to be recognized and therefore it would not be
rejected. OptoSelector’s software knows that the orange
plastic is not good grain and will reject it also.
Next appears another sophisticated feature of the OptoSelector. Each individual grain is recognized, whether it
is good or bad, allowing a complete geometric analysis to
be made. The parameters of area, length, width, stretch,
compactness and symmetry can be checked and values
for acceptance or rejection of the material configured.
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Tamamen yeni konsept ve teknolojilerin, geleneksel tahıl işleme ve un değirmenciliği dünyasına girmesi çok sık
rastlanan bir durum değil. Bu sebeple; Alman ekipman
uzmanı Petkus Technology GmbH’in Roeber OptoSelector adını verdiği yeni tahıl sınıflandırma teknolojisi, sektörde ilgi uyandırdı.
Roeber’in yeni OptoSelector adlı ürünü, iyi malzemeden tam RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) renk yelpazesini kendi
kendine öğrenen ‘TeachNSort’ sezgisel sistemini kullanıyor. Operatör, ilk kurulduğunda makineyi iyi tahıldan alınan yaklaşık 20 kilogramlık (44 lbs) numuneyle besliyor.
Makine, bir veya iki saniye içerisinde renk profilini otomatik olarak oluşturuyor ve bu en iyi renk profiline uymayan
malzeme, geri çevriliyor. Optik ayıklamaya aşina olanlar,
buradaki önemli farkı anlayacaktır. Geleneksel ayıklama,
geri çevrilecek malzemeyi ayarlanan parametreleri baz
alarak belirlerken, OptoSelector en iyi malzemeyi tanıyarak buna uymayanları geri çeviriyor. Bu faydaların pratik bir örneği, koyu siyah ve kahverengi kusurları ortadan
kaldırmak için ayarlanmış monokromatik bir makinenin,
turuncu bir plastikle karşılaştığında ne olacağını karşılaştırmak olurdu. Plastiğin tanınması ihtimal dahilinde olmadığı için geri çevrilmeyecektir. OptoSelector’un yazılımı,
turuncu plastiğin iyi tahıl olmadığını bilir ve geri çevirir.
OptoSelector’un bir sonraki gelişmiş özelliği ise her bir
taneyi iyi ya da kötü olarak tanımlamaktadır. Böylece eksiksiz bir geometrik analiz yapılabilir. Alan, uzunluk, genişlik, esneme, sıklık ve simetri parametreleri kontrol edilebilmekte ve malzemenin kabulü ya da reddi için oluşan
değerler yapılandırılabilmektedir. Şekil özelliklerine göre
ayıklama, değirmen eleme odalarındaki dişli silindirleri atıl
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Sorting based on shape characteristics allows oats and
barley to be removed from wheat, strengthening the case
for making indented cylinders redundant in mill screenrooms.
The recognition of each grain, allows accurate data
acquisition and statistical reporting of both good grain
and contamination levels. The cumulative area measurements can be used to make an accurate estimation of
flow rates and capacities.
Illumination systems have significantly advanced in the
last ten years. The florescent tubes normally used to illuminate the product viewing area are being replaced
with LED systems. The problem with fluorescent tubes
is their change in lighting qualities after around 2,500
hours of use and differences caused by high and low
temperatures. Whilst not always significant in expense
terms, regular replacement of fluorescent tubes is a necessary maintenance task on older style machines. LED’s
provide almost limitless life and lower power consumption. However, not all LED systems are the same. OptoSelector uses a specially developed ultra-high density
LED array and diffuser system for very even illumination.
It’s noticeable that some standard systems entering the
market have their LED’s spaced a distance apart. This
offers cheaper construction costs, but can cause sorting problems due to varying light intensities across the
scanning line.

kılma durumunu güçlendirerek arpa ve yulafın buğdaydan
ayrılmasına olanak tanır.
Her bir tanenin tanınması hem doğru veri alımını hem
de iyi tane ve kirlilik seviyelerinin istatistiksel olarak raporlanmasına izin verir. Kümülatif alan ölçümleri, akış oranlarının ve kapasitenin doğru tahminini gerçekleştirmek için
kullanılabilmektedir.
Aydınlatma sistemleri, son on yıl içerisinde önemli derecede gelişme gösterdi. LED sistemleri, normalde ürün
izleme alanını aydınlatmak için kullanılan floresan tüplerin
yerini aldı. Floresan tüplerle ilgili sorun, yaklaşık 2,500 saatlik kullanımdan sonra aydınlatma kalitelerinde değişiklik
ve yüksek ve düşük sıcaklıkların neden olduğu farklardır.
Gider açısından her zaman önemli olmamasına rağmen,
floresan tüplerin düzenli aralıklarla değiştirilmesi, eski tip
makinelerde gerekli bir bakım görevidir. LED’ler neredeyse sınırsız kullanım ömrü ve daha düşük güç tüketimi
sağlar. Fakat tüm LED sistemleri aynı değildir. OptoSelector, daha fazla aydınlatma için özel olarak geliştirilmiş
ultra-yüksek yoğunluklu LED dizisi ve difüzör sistemini
kullanmaktadır. Piyasaya giren bazı standart sistemlerin
LED’lerini ayrı bir mesafeye yerleştirdikleri göze çarpmaktadır. Bu özellik daha ucuz yapım maliyetleri sunsa
da tarama hattı boyunca değişen ışık yoğunluklarından
kaynaklanan ayıklama problemlerine yol açabilmektedir.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

June • Haziran 2014

37

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

38

June • Haziran 2014

MILLER MAGAZINE

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

World Grain Exchanges
and Stock Market
Transactions

Dünya Tahıl Borsaları ve
Borsa İşlemlerİ
Started to be used much more effectively in Turkey especially in the recent
years, commodity exchanges provide significant contributions both to the
country economy and industries related with the commodities traded in
the exchanges. Trading the commodities via commodity exchanges allows
the formation of the market prices, ensuring price stability, reducing the
uncertainties in the market, distribution and sharing of the risks.
Türkiye’de özellikle son yıllarda daha etkili bir şekilde kullanılmaya başlanan ticaret borsaları, hem ülke ekonomisine hem de borsada işlem gören
emtia ile bağlantılı endüstrilere çok önemli katkılar sunmaktadır. Emtiaların ticaret borsaları üzerinden işlem görmesi, piyasa fiyatlarının oluşmasına, fiyat istikrarının sağlanmasına, piyasadaki belirsizliklerin azaltılmasına, risklerin dağıtılmasına ve paylaşılmasına olanak tanır.
The major representatives of the world grain
markets are commodity exchanges. A great
part of the wheat trade in the developed
countries is realized via these exchanges today. Thus, the representatives related with
the grain do not stop following the major
commodity exchanges of the world. Commodity exchanges whose importance has
been understood well in our country especially in the recent years and that have
started to be preferred more commodity
exchanges provide important contributions
both to the economy and grain markets.
As it is known; these exchanges are a market in which producers can supply their
products to lots of buyers and thus sell them
safely with actual prices under the current
conditions. This is the most important advantage of the commodity exchanges for
the consumer. Businessmen eliminate the
risk of both product search and price by purchasing the product they need in advance
with a fixed price. Producers making export
get the opportunity to fulfil their export commitments on time with the desired quality
and price by making futures contracts.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Dünya tahıl piyasasının en önemli temsilcileri ticaret borsalarıdır. Günümüzde gelişmiş
ülkelerde buğday ticaretinin önemli bir kısmı, bu borsalar üzerinden gerçekleşmektedir. Bu yüzden tahılla ilişkili endüstrilerdeki
temsilciler, dünyanın belli başlı tahıl borsalarını takip etmekten vazgeçmez. Ülkemizde de özellikle son yıllarda önemi daha
çok anlaşılan ve daha çok tercih edilmeye
başlanan ticaret borsaları, hem ekonomiye
hem de tahıl piyasalarına önemli katkılar
sunmaktadır.
Bilindiği gibi bu borsalar; üreticilerin,
ürünlerini çok miktarda alıcı karşısında arz edebildikleri, böylece o günkü
şartlar içinde güvenle ve gerçek fiyatla
satabildikleri bir piyasadır. Bu da ticaret borsalarının üreticiye sağladığı en
önemli avantajdır. İşadamları ise ihtiyaç
duyduğu ürünü, sabit bir fiyatla önceden alarak hem ürün bulma hem de fiyat riskini ortadan kaldırır. İhracat yapan
üreticiler de, vadeli alım sözleşmeleri
yaparak ihracat taahhütlerini zamanında
ve istenilen kalite ve fiyatta yerine getirme imkanı bulur.
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MGEX Secretary General
Layne G. CARLSON:

“THE WORLD USES MGEX
FOR HEDGING HRSW”
...................................................................................

MGEX Genel Sekreteri
Layne G. CARLSON:

“DÜNYA HRSW FİYATLARINDA
GÜVENCE İÇİN MGEX’İ
KULLANIYOR”
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“An end user such as a flour mill or bread
maker needs to plan its input costs months,
even years in advance. A merchandiser must
be able to buy grain and sell it later, and an
exporter must be able to enter into contracts
to sell wheat before it has the grain in its
possession. The HRSW contract can provide each of these groups the opportunity to
mitigate the future price risks.”
“Un değirmeni ya da ekmek üreticisi gibi bir
nihai kullanıcı, daha aylar hatta yıllar öncesinden girdi maliyetlerini planlamak zorundadır.
Bir tüccar buğdayı alıp daha sonrasında aldığını satabilmeli; bir ihracatçı ise daha buğdayı
almadan satış sözleşmelerini gerçekleştirmek
zorundadır. HRSW sözleşmesi, bu grupların
her birine gelecekteki fiyat riskleri azaltma fırsatını sunmaktadır.”
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Minneapolis Grain Exchange (MGEX) is one of the exchanges where the wheat is traded at most in the world. In
MGEX where especially Hard Red Spring Wheat (HRSW)
is demanded at most, the record volume in a fiscal year is
over 2 million contracts. MGEX Secretary General Layne
G. CARLSON with whom we made an interview on Minneapolis Grain Exchange and stock market transactions
in there said, “End users, merchandisers and exporters
similarly have a need to hedge HRSW.” and adds: “An
end user such as a flour mill or bread maker needs to
plan its input costs months, even years in advance. A
merchandiser must be able to buy grain and sell it later,
and an exporter must be able to enter into contracts to
sell wheat before it has the grain in its possession. The
HRSW contract can provide each of these groups the
opportunity to mitigate the future price risks.”
We got the details about the subject from Secretary
General CARLSON.
Mr. CARLSON, could you please firstly give us information on Minneapolis Grain Exchange (MGEX)?
MGEX is both a Designated Contract Market (DCM)
and a Derivatives Clearing Organization (DCO). These
are terms and labels defined by the Commodity Futures
Trading Commission (CFTC) which is the federal government regulatory agency that is charged with overseeing
the commodity markets. Being a DCM means MGEX can
offer futures and options products for trading by market
participants who want to trade those products. Being a
DCO means MGEX can act as a clearing house taking
on the responsibility of guaranteeing performance of the
futures or options contract.
Market participants, particularly those that need to
hedge the price of a physical product like Hard Red
Spring Wheat (HRSW), use futures and options to protect
against volatile price swings in the cash market. Other
market participants such as day traders and speculators
are essential for price discovery, meaning they help determine how much a commodity such as wheat might
be worth in the futures market. MGEX brings the different market participants together via a trading platform to
accomplish mutually beneficial goals: risk mitigation and
transparent price discovery.
MGEX only offers derivative products for trading and only
clears its own products. MGEX is not a stock exchange or
market; we are not involved with equity products.
What are the risks that buyers and sellers are encountering especially in the wheat and grain markets
and what is the role of the stock markets on minimizing these risks?
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Minneapolis Tahıl Borsası (MGEX), Dünya’da buğdayın en
çok işlem gördüğü borsalardan biri. Özellikle Sert Kırmızı İlkbahar Buğdayının (HRSW) talep gördüğü MGEX’te, bir mali
yıl içerisindeki rekor hacim, 2 milyon sözleşmenin üzerindedir. Minneapolis Tahıl Borsası ve buradaki borsa işlemleri
hakkında bir söyleşi yaptığımız MGEX Genel Sekreteri Layne G. CARLSON, “Nihai kullanıcılar, tüccarlar ve ihracatçılar
HRSW fiyatını korumak gibi ortak bir ihtiyaca sahiptir.” diyor
ve şunları ekliyor: “Un değirmeni ya da ekmek üreticisi gibi
bir nihai kullanıcı, daha aylar hatta yıllar öncesinden girdi
maliyetlerini planlamak zorundadır. Bir tüccar buğdayı alıp
daha sonrasında aldığını satabilmeli; bir ihracatçı ise daha
buğdayı almadan satış sözleşmelerini gerçekleştirmek zorundadır. HRSW sözleşmesi, bu grupların her birine gelecekteki fiyat riskleri azaltma fırsatını sunmaktadır.”
Konuyla ilgili ayrıntıları Genel Sekreter CARLSON’dan alıyoruz.
Sayın CARLSON, öncelikle Minneapolis Tahıl Borsası
(MGEX) hakkında biraz bilgi verir misiniz?
MGEX, hem Özel Sözleşme Piyasası (DCM) hem de Türev Takas Organizasyonu’dur (DCO). Bu terimler ve etiketler; emtia piyasalarını denetlemekle görevli federal hükümet düzenleme ajansı olan Emtia Piyasası Vadeli İşlemler
Komisyonu (CFTC) tarafından belirlenmiştir. DCM olmak
demek; MGEX’in, belirli ürünlerini ticarete sunmak isteyen
katılımcılara, vadeli işlem ve opsiyon ürünleri sunabileceği
anlamına gelmektedir. DCO olmak ise; MGEX’in, vadeli işlemlerin ya da opsiyonlu sözleşmelerin sunulmasını garanti
etme sorumluluğunu alan bir takas kurumu olarak hareket
edebileceği anlamına gelmektedir.
Özellikle Sert Kırmızı İlkbahar Buğdayı (HRSW) gibi fiziksel ürünlerin vadeli işlemlerdeki fiyatına tedbir koymak
isteyen pazar katılımcıları, nakit pazarında dengesiz fiyat
değişimlerine karşı önlem alabilmek için vadeli işlemleri ve
opsiyonları kullanmaktadır. Günlük işlem yapan tüccarlar ve
spekülatörler gibi diğer pazar katılımcıları da fiyat keşfi için
oldukça önemlidirler. Fiyat keşfi, buğday gibi emtiaların değerinin vadeli işlemlerde ne kadar ettiğinin belirlenmesinde
yardımcı olmaktadır. MGEX; risk azaltma ve şeffaf fiyat keşfi
gibi ortak fayda sağlayan hedefleri gerçekleştirmek için bir
ticaret platformu aracılığıyla farklı pazar katılımcılarını bir araya getirmektedir.
MGEX sadece ticaret için türev ürünlerini piyasalara sunmakta ve sadece kendi ürünlerini takas etmektedir. MGEX
borsa veya pazar değildir; yani öz sermaye ürünleri ile ilgilenmiyoruz.
Başta buğday olmak üzere hububat piyasasında alıcı
ve satıcıların karşı karşıya olduğu riskler nelerdir ve borsaların bu riskleri minimize etmekteki rolü nedir?
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Producers of wheat, namely the farmers, face a multitude of risks: from weather to labor supply to input costs,
to transportation costs, etc.
The MGEX HRSW contract can help minimize at least
one very important risk factor. That is the cash price of
the commodity at a point in time in the future. Being able
to hedge or lock in a sales price of wheat at the time of
harvest or later allows the farmer to take the risk of planting the crop, and obtaining a loan if needed to plant the
crop.
End users, merchandisers and exporters similarly
have a need to hedge HRSW. An end user such as a
flour mill or bread maker needs to plan its input costs
months, even years in advance. A merchandiser must
be able to buy grain and sell it later, and an exporter
must be able to enter into contracts to sell wheat before
it has the grain in its possession. The HRSW contract
can provide each of these groups the opportunity to
mitigate the future price risks.
Speculators are traders who do not have a need to
hedge grain, but trade the contract in order to make a
profit from buying and selling. They are important to the
entire marketplace because they provide liquidity and
price discovery. Liquidity is essential for a hedger to enter into a futures trade and close out the futures position
quickly and efficiently.
Minneapolis Grain Exchange (MGEX) is one of the
world’s leading grain exchanges. What can you say
about your exchange and its position in the world
grain markets?
You are correct; MGEX is one of the world’s leading
grain exchanges. While we are not as large as some
derivatives contract markets in terms of the number of
products that can be traded, the world certainly uses
our market for hedging and trading HRSW. Market participants from North and South America, Europe, Asia,
Australia and even Africa trade HRSW because wheat is
a global and essential food staple. Any large end user
or merchandiser of wheat is likely to trade on the MGEX
futures market.

Özellikler çiftçiler gibi buğday üreticileri; hava durumundan, işgücü arzına, girdi ve nakliye maliyetlerine kadar çok
sayıda riskle karşı karşıya kalmaktadır. MGEX’in HRSW
sözleşmesi en azından bir risk faktörünü minimize etmeye
yardımcı olabilmektedir. Bu yardım, bir emtianın gelecekte
zaman içinde bir noktadaki peşin fiyatıdır. Hasat zamanında
ya da daha sonrasında buğday satış fiyatını korumak veya
sabitleyebilmek, çiftçilere o ürünü ekme riskini göze alma
ve ürünün ekiminde de ihtiyaç duyulursa kredi alma imkanı
sağlamaktadır.

MGEX also has a large cash market where companies
buy and sell the physical grain commodities. Not every
DCM has a cash market.

Nihai kullanıcılar, tüccarlar ve ihracatçılar HRSW fiyatını
korumak gibi ortak bir ihtiyaca sahiptir. Un değirmeni ya da
ekmek üreticisi gibi bir nihai kullanıcı, daha aylar hatta yıllar öncesinden girdi maliyetlerini planlamak zorundadır. Bir
tüccar buğdayı alıp daha sonrasında aldığını satabilmeli;
bir ihracatçı ise daha buğdayı almadan satış sözleşmelerini
gerçekleştirmek zorundadır. HRSW sözleşmesi, bu grupların her birine gelecekteki fiyat riskleri azaltma fırsatını sunmaktadır.

Which grain products are traded most in your exchange? Could you give information about the annual
transaction amounts, volumes of your exchange?
HRSW is the primary contract traded at MGEX. Volume in the contract along with open interest has been

Spekülatörler ise tahılı riskten koruma ihtiyacı duymayan,
alış ve satıştan kar kazanmak için sözleşme imzalayan tüccarlardır. Bu kişiler, likidite ve fiyat keşfi sağladığından dolayı
tüm pazar için oldukça önemlidir. Vadeli işlemler ticaretine
girmesi ve hızlı ve etkin bir şekilde vadeli işlemler pozisyo-
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nunu kapatması için güven sağlayıcılar açısından likidite son
derece önemlidir.
Minneapolis Grain Exchange (MGEX) dünyanın önde
gelen tahıl borsalarından biri. Borsanızın dünya tahıl piyasasındaki yeri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Haklısınız; MGEX dünyanın önde gelen tahıl borsalarından
biri. Ticarete konu olan ürün açısından bazı türev sözleşmesi
piyasaları kadar büyük olmasak da, kesinlikle dünya, HRSW
fiyatlarını güvenceye almak ve ürünleri ticarete sunmak
için bizim piyasalarımızı kullanmaktadır. Buğday küresel ve
önemli bir gıda maddesi olduğu için Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya, Avusturalya ve hatta Afrika’dan pazar katılımcıları HRSW ticareti yapmaktadır. Muhtemelen herhangi
büyük bir nihai buğday kullanıcısı ve tüccarı, MGEX vadeli
işlemler piyasasında işlem yapıyordur.
MGEX, firmaların fiziksel tahıl emtiaları alıp sattığı büyük
bir nakit piyasasına sahiptir. Bütün DCM’ler nakit piyasasına
sahip değildir.

setting a number of various daily and monthly records.
Trade volume and open interest is publicly reported on a
daily and monthly basis. The information is available on
the MGEX website.The record volume is over 2,000,000
contracts in a fiscal year.
What are the conditions and rules for trading in your
exchange? What should the companies, persons or
authorized government agencies do in order to supply any product physically through your exchange?
Trading MGEX contracts is governed by rules and
regulations which are publically available on our website, www.mgex.com. The rules identify a host of
items from contract specifications, such as size (5,000
bushels) and quality (US Grade #2 or better), to prohibited activity, such as price manipulation and wash
trading. Any individual or entity that wishes to trade
MGEX contracts at MGEX must follow these rules and
regulations. MGEX will enforce its rules and punish
violators accordingly.
What is the physical buying and storage capacity
of MGEX? Could you give information on physical delivery and shipping processes and the costs of these
processes?
MGEX itself does not buy or store any grain commodity.
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Borsalarınızda en fazla işlem gören hububat ürünleri
hangileridir? Borsanızın yıllık işlem miktarları, hacimleri
hakkında bilgi verir misiniz?
HRSW, MGEX’de en fazla işlem gören sözleşmedir. Açık
faizle birlikte sözleşmede hacim, günlük ve aylık çeşitli kayıtların bir dizi olarak ayarlanmıştır. Ticaret hacmi ve açık faiz,
günlük ve aylık olarak aleni şekilde raporlanmaktadır. Konu
ile ilgili bilgiler MGEX’in web sitesinden incelenebilmektedir.
Bir mali yıl içerisindeki rekor hacim ise 2 milyon sözleşmenin
üzerindedir.
Borsalarınızda işlem yapmanın koşulları, kuralları nelerdir? Herhangi bir ürünü fiziki olarak borsanız aracılığıyla temin etmek için firmaların, şahısların ya da bu
konuda görevlendirilmiş devlet kurumlarının neler yapması gerekiyor?
MGEX sözleşmeleri ile ticaret yapma, web sitemiz www.
mgex.com adresinde kamuya açık şekilde yer alan kurallar
ve düzenlemeler ile belirlenmiştir. Kurallar; miktar (5 bin bushel) ve kalite (ABD sınıfı # 2 veya daha iyisi) gibi sözleşme
spesifikasyonlarından, fiyat manipülasyonu ve wash trade
(yatırımcıların aynı finansal araçları aynı anda alıp sattığı bir
tür stok manipülasyonu) gibi yasaklanmış etkinlerden oluşan
bir dizi öğeyi tanımlamaktadır.
MGEX sözleşmeleri ile MGEX’de işlem yapmak isteyen
herhangi bir kişi ya da kuruluş, bu kural ve düzenlemelere
uymak zorundadır. MGEX kurallarını uygulayacak ve ihlalleri
buna göre cezalandıracaktır.
MGEX’in fiziki satın alma ve depolama kapasitesi
nedir? Fiziki teslimat ve nakliye süreçleri, bu süreçlerin
maliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?
MGEX’in kendisi herhangi bir tahıl emtiasını satın almaz
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However, if an open
HRSW futures contract is not closed
by futures trading,
it can be settled by
delivery of a warehouse receipt which
represents ownership of the grain
stored at a government licensed storage facility owned
by a financially capable company. The
owner of a warehouse receipt can
take that receipt to the storage facility and take delivery
of the actual wheat. MGEX rules and regulations describe the settlement and delivery process. MGEX rules
provide a maximum daily storage rate and load out rate
that a storage facility may charge to store or load out
wheat. All licensed storage facilities that can be permitted to issue warehouse receipts and store wheat for delivery against the HRSW futures contract are listed on the
MGEX website.

ya da depolamaz.
Bununla birlikte, eğer
açık bir HRSW vadeli sözleşmesi vadeli
işlem tarafından kapatılmadıysa, finansal
açıdan yeterli gücü
olan bir firma, sahil
olduğu depo makbuzunun teslimi yoluyla, hükümetin lisanslı
depolama tesislerinin
birinde
depolanmış
tahılın nakliyesini, sahibini temsilen gerçekleştirilebilir.
Bir
depo makbuzu sahibi, makbuzunu depolama tesisine teslim edip fiziksel olarak buğdayı teslim alabilir. MGEX kural
ve düzenlemeleri, anlaşmayı ve teslimat sürecini tanımlamaktadır. MGEX kuralları, bir depolama tesisinin buğday
depolama ve yükleme işlemleri için talep edebileceği maksimum günlük depolama ve yükleme ücret oranlarını belirlemektedir. HRSW vadeli sözleşmelerine karşılık teslimat
için buğday depolamaya ve depo makbuzu vermeye izin
verilen tüm lisanslı depolama tesisleri MGEX web sitesinde
listelenmiştir.

What are the minimum and maximum transaction
limits in your exchange in terms of grain products?
As noted above, rules governing MGEX contracts and
specifications of the contracts traded are posted on the
MGEX website. Minimum contract size is one – a single
contract. There is no maximum limit on the number of
contracts that can be traded. However, there are limits
on the number of open contracts a speculator may have
at one time. For HRSW, the open contract limits are 600
in the spot month, 12,000 in a single month, and 12,000
in all months combined.

Hububat ürünleri açısından borsalarınızdaki minimum
ve maksimum işlem limitleri nelerdir?
Yukarıda da belirtildiği üzere, MGEX sözleşmelerini ve
şartlarını belirleyen kurallar MGEX’in web sitesinde yayınlanmaktadır. Minimum sözleşme boyutu tekli sözleşmedir. İşlem
yapılabilecek sözleşmelerin sayısında maksimum bir limit
yoktur. Fakat bir spekülatörün aynı anda sahip olabileceği
açık sözleşme sayılarına bir sınırlama getirilmiştir. HRSW için
açık sözleşme limiti en yakın teslimat ayı için 600, tek bir ay
için 12 bin ve kombine tüm aylar için de 12 bin’dir.

Can any country representative or private company
supply product through your exchange providing to
fulfil every transaction procedures or rules? From
which countries you get demand most?
Any country or private company that has HRSW which
meets the contract specifications can potentially deliver
the wheat against the contract. However, there are only
two delivery locations: Duluth, MN/Superior, WI; or Minneapolis/St. Paul/Red Wing, MN.

Her ülke temsilcisi veya özel şirket, işlem koşullarını
veya kurallarını yerine getirmek koşuluyla borsalarınız
üzerinden ürün temin edebilir mi? Hangi ülkelerden
daha çok talep alıyorsunuz?
Sözleşme şartlarını yerine getiren ve HRSW’ye sahip
herhangi bir ülke ya da özel şirket, sözleşmeye karşılığında
potansiyel olarak buğday teslimatı yapabilmektedir. Fakat
sadece iki adet teslimat lokasyonu mevcuttur: Duluth, MN/
Superior, WI; ya da Minneapolis/St. Paul/Red Wing, MN.

It is much more likely that countries and companies
use the HRSW contract to hedge their price and obtain
the wheat locally or elsewhere. However, millions of
bushels of HRSW are shipped from the delivery locations
and exported from other US ports to approximately 45
countries each year.

Ülkeler ve firmalar HRSW sözleşmelerini daha çok fiyatlarını güvenceye almak ve buğdayı yerel olarak ya da başka
bir yerden satın almak için kullanmaktadırlar. Milyonlarca
bushel HRSW, teslimat lokasyonlarından sevk edilmekte
ve diğer ABD limanlarından her yıl yaklaşık 45 ülkeye ihraç
edilmektedir.
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Konya Commodity Exchange Chairman

Muhammet Uğur Kaleli:

“TURKEY CAN BE
THE KEY LOCATION
IN WHEAT TRADE”
...............................................................................

Konya Ticaret Borsası Başkanı

Muhammet Uğur Kalelİ:

“TÜRKİYE
BUĞDAY TİCARETİNDE
KİLİT NOKTA OLABİLİR”
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The Chairman of Konya Commodity Exchange as one of Turkey’s most important
grain exchanges, Muhammet Ugur Kaleli
said that Turkey can be the key location in
the international wheat trade due to its geopolitical position and its production potential
and for this; firstly necessary storage systems for the infrastructure should be applied
as soon as possible.
Türkiye’nin en önemli tahıl borsalarından biri
olan Konya Ticaret Borsası’nın Başkanı Muhammet Uğur Kaleli, Türkiye’nin bulunduğu
jeopolitik konum ve taşıdığı üretim potansiyeli
nedeniyle uluslararası buğday ticaretinde kilit
nokta olabileceğini; bunun için de öncelikle
alt yapı için gerekli depolama sitemlerinin bir
an önce oluşturulması gerektiğini söyledi.
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Regarded as the granary of Turkey, Konya achieves a
major success by spreading the strength it gets from production to all the industry branches related with the grain
industry. Providing significant contributions to the development of the grain industry in the province and offering
many innovations into the service of farmers and industrialists, Konya Commodity Exchange (KTB) is one of the
first exchanges of Anatolia. Leading to the establishment
of other exchanges in Turkey, KTB today has a service net
consisting of one headquarter and 11 registration offices.
Continuing to expand this service net day by day, Exchange
is carrying out serious work in order to bring international
standards to the commodity exchanges in Turkey and make
Turkey be one of the leading centers of world grain trade.

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya,
üretimden aldığı gücü hububat sektörüyle bağlantılı tüm
endüstri kollarına yayarak önemli bir başarıya imza atıyor. İlde hububat sektörünün gelişimine önemli katkılar
sağlayan ve birçok yeniliği çiftçi ve sanayicilerin hizmetine
sunan Konya Ticaret Borsası (KTB), Anadolu’nun ilk borsalarından biri. Türkiye’deki diğer borsaların kurulmasına
da öncülük eden KTB, bugün bir merkez ve 11 tescil bürosundan oluşan bir hizmet ağına sahip. Bu hizmet ağını
her geçen gün genişletmeye devam eden Borsa, özellikle
son yıllarda Türkiye’deki ticaret borsacılığının uluslararası standartlara kavuşturulması ve Türkiye’nin dünya tahıl
ticaretinde öne çıkan merkezlerden biri olması için ciddi
çalışmalar yürütüyor.

Saying, “Turkey has the potential of being the key location in the international wheat trade due to the geopolitical
location. For this, firstly necessary storage systems for the
infrastructure should be formed as soon as possible. Konya
Commodity Exchange pulls out all the stops regarding
this issue.” Konya Commodity Exchange Chairman of the
Board Muhammet Ugur KALELI answered our magazine’s
questions on commodity exchanges in Turkey, activities of
Konya Commodity Exchange and licensed warehousing.

“Türkiye’nin, bulunduğu jeopolitik konumu gereği uluslararası buğday ticaretinde kilit nokta olabilecek potansiyeli vardır. Bunun için, ülke çapında alt yapı için gerekli
depolama sistemlerinin bir an önce oluşturulması gerekmektedir. Konya Ticaret Borsası da bu düşünceyle imkanlarını bu konuda seferber etmiş durumda.” diyen Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet
Uğur KALELİ, dergimizin Türkiye’deki ticaret borsacılığı,
Konya Ticaret Borsası’nın çalışmaları ve lisanslı depoculukla ilgili sorularını yanıtladı.

Mr. Kaleli, firstly what is exchange market? Could you
give us information on the historical development of exchanges in the world and in Turkey?
We can define the Commodity Exchanges as the agricultural product markets where standardized or separated
products can be represented with samples and real market
rate is formed by supply and demand’s coming together
in a specific place and time within the competitive conditions. The products whose market prices are determined in
the Commodity Exchanges should be the ones which have
high trade potential, are resistant and suitable for being
stocked, whose supply and demand is changeable, whose
purchase and sale is free and made over a predetermined
minimum amount.
The history of exchanges dates back to the 14th century
but it goes back to 1200-1500 B.C. The fair realized by the
Romans and Phoenicians laid the foundations of the first
exchange. The invention and then use of bill in the 12th
and 13th centuries started a new age. The official usage of
the exchanges started in the fairs of Middle Ages. Purchase
and sale transactions that can be considered as the pioneer
of the modern exchange market technique were made in
Burges in the 15th century. As known one of the largest
exchanges of today, New York Stock Exchange maintains
its importance with its purchase and sale transactions.
Historical roots of the modern commodity exchanges in
our country dates back to the Ottoman Empire’s Tanzimat
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Sayın Kaleli, öncelikle borsacılık nedir? Bize
Dünya’da ve Türkiye’deki borsacılığın tarihsel gelişimi hakkında bilgi verir misiniz?
Ticaret Borsalarını, standardize edilen veya tiplere ayrılan ürünlerin numuneyle temsil edilebildiği, arz ve talebin rekabet şartları dahilinde belli bir yer ve zamanda bir
araya gelerek gerçek piyasa fiyatını oluşturduğu tarımsal
ürün piyasaları olarak tanımlayabiliriz. Ticaret Borsalarında piyasa fiyatının belirlendiği ürünlerin; ticari potansiyeli
yüksek, dayanıklı ve stoklamaya elverişli, arz ve talebi değişken, alım-satımı serbest olan ve önceden belirlenmiş
asgari miktarlar üzerinden yapılan ürünler olması gerekir.
Borsacılığın tarihi genel olarak 14. yüzyıla dayanmakla beraber, M.Ö. 1200-1500 yıllarına kadar gitmektedir.
Roma ve Finikelilerin gerçekleştirdikleri panayır, ilk borsacılığın temelini atmışlardır. 12. ve 13. yüzyıllarda senedin
bulunması ve kullanılmaya başlamasıyla yeni bir dönem
başlamıştır. Borsaların resmi hayatı ise Orta Çağ fuarlarında başlamaktadır. 15. yüzyılda Burges’da modern borsa
tekniğinin öncüsü sayılabilecek alım-satım işlemleri yapılmıştır. Günümüzde bilinen en büyük borsalardan birisi
olan New York Borsası, gerçekleştirdiği alış-satışla halen
önemini korumaktadır.
Ülkemizde modern ticaret borsalarının tarihsel kökleri,
Osmanlı İmparatorluğu’nun Tanzimat Dönemi’ne kadar
gitmektedir. Ticaret borsalarının kuruluş süreci, günü-
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Period. The establishment process of the commodity exchanges has the similar properties with today’s institutionalized structures within the chambers of commerce. Constituting the basis of our modern trade exchanges, Regulations for
Public Exchange (Umumi Borsalar Nizamnamesi) was made
in 1886. The first commodity exchange was established inn
Izmir on 14 December 1891 and Konya in 1901, Adana in
1913, Antalya in 1920, Edirne and Bursa in 1924 and Istanbul Trade and Grain Exchanges in 1025 followed it.
Enacted in 1950, the law numbered as 5590 for the
commodity exchanges gave its place to The Law of
the Union of Chambers and Commodity Exchanges of
Turkey and the Chambers and Commodity Exchanges
numbered as 5174 that was accepted on 18 May 2014.
There are currently total 113 commodity exchanges in
our country as of June 2014 58 of which are in provincial
centers and 55 of which are in the district centers. The
duties of commodity exchanges determined pursuant to
the Law numbered as 5174 are regulating and registering the purchase and sale of the materials included in the
exchange, determining and announcing the daily prices
of the materials included in the exchanges, determining
the responsibilities of the buyer and the seller in terms of
receipt and delivery and payment terms, determining the
general rules valid in the exchange transactions, arbitrating disputes, making price communication by following
the domestic and international commodity exchanges
and markets, establishing laboratories and technical offices in order to determine the types and properties of
the materials included in the exchanges, determining and
announcing the customs and manners of the exchanges.
The persons dealing with the purchase and sale of the
materials included in the Commodity Exchanges have
to register to the exchange. Commodity exchanges are
site managed public organizations pursuant to the democratic principles.
What are the benefits of the commodity exchanges
for the buyer, seller or the consumers?
Exchanges are the markets in which producers supply their
products to lots of buyers and thus sell their products safely
and with real prices under the conditions of that day. This is
the most important advantage of the commodity exchanges
for the producer. As it is known, only registered members can
enter to the commodity exchanges and make transactions
there. The only exception of this limitation is the agricultural
product manufacturers. Thus, a great part of the seller in every exchange consists of agricultural producers.
The fact that agricultural products produced by the (manufacturer) farmer reach to their actual values within the current conditions of the market decreases the financial burden
undertaken by the government due to the supporting poli-
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müzde ticaret odaları bünyesinde kurumsallaşan yapılarla
benzer özelliklerdedir. Çağdaş ticaret borsalarımızın temelini teşkil eden Umumi Borsalar Nizamnamesi, 1886
yılında çıkarılmıştır. İlk ticaret borsası 14 Aralık 1891’de
İzmir’de kurulmuş, bunu 1901’de Konya, 1913'de Adana, 1920'de Antalya, 1924'de Edirne, Bursa ve 1925'te
İstanbul Ticaret ve Zahire Borsaları izlemiştir.
Ticaret borsaları hakkında 1950 yılında çıkarılan 5590
sayılı kanun, günümüzde yerini 18 Mayıs 2004 tarihinde
kabul edilen 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na bırakmıştır. Ülkemizde
Haziran 2014 tarihi itibarıyla 58’i il, 55’i ise ilçe merkezlerinde olmak üzere toplam 113 ticaret borsası bulunmaktadır. Ticaret borsalarının 5174 Sayılı Kanun’a göre
belirlenen görevleri; borsaya dahil maddelerin borsada
alım-satımını düzenlemek ve tescil etmek, borsaya dahil
maddelerin her günkü fiyatlarını tespit ve ilan etmek, alıcı
ve satıcının teslim ve tesellüm ve tediye bakımından yükümlülüklerini belirlemek, borsa muamelelerinde geçerli olan genel kaideleri tespit etmek, ihtilaflarda hakemlik
yapmak, yurtiçi ve yurtdışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, borsaya dahil maddelerin
tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve
teknik bürolar kurmak ve kurulmuşlara katılmak, borsaya
ait örf ve adetleri tespit ve ilan etmektir. Ticaret Borsalarına dahil maddelerin alım ve satımı ile iştigal edenler,
borsaya kayıt olmaya mecburdurlar. Ticaret borsaları demokratik esaslara göre, yerinde yönetilen kamu kuruluşlarıdır.
Peki ticaret borsalarının alıcıya, satıcıya ya da tüketiciye sağladığı yararlar nelerdir?
Borsalar; üreticilerin, ürünlerini çok miktarda alıcı karşısında arz edebildikleri, böylece o günkü şartlar içinde
güvenle ve gerçek fiyatla satabildikleri bir piyasadır. Bu da
ticaret borsalarının üreticiye sağladığı en önemli avantajdır. Bilindiği gibi ticaret borsalarına sadece borsaya kayıtlı
üyeler girebilirler ve borsada işlem yapabilirler. Bu sınırlamanın tek istisnası tarım ürünleri üreticileridir. Bu sebeple,
her borsada satıcıların önemli bir bölümünü tarım üreticileri oluşturur.
Üreticinin yani çiftçinin ürettiği tarım ürünlerinin, piyasanın mevcut şartları içinde gerçek değerine ulaşması, devletin tarım sektöründe destekleme politikaları sebebiyle
üstleneceği mali yükü azaltır. Dolayısıyla ticaret borsaları
öncelikle ürünlerin gerçek değerine ulaşmasına aracılık
eder. Ayrıca tarım ürünleri ve hayvansal ürünlerin alım satımının borsaya tesciliyle kayıt dışı ekonominin kayıt altına
alınması da sağlanmakta, böylece devletin bu ürünlerdeki
stopaj, KDV ve vergi kayıp ve kaçakları önlenmektedir. Ticaret borsaları, önceden tahmini mümkün dalgalanmaları
da istikrara kavuşturur. İşadamı, ticaret borsasında taah-
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cies in the agricultural industry. Thus, commodity exchanges primarily mediate to the products for reaching their actual
values. Besides, formalization of the informal economy is
ensured with the registration of the agricultural and animal
products’ purchase and sale to the exchange and thus government’s losses of withholding and tax and VAT avoidance
and evasion are prevented. Commodity exchanges stabilize
the fluctuations that cannot be predicted. The businessman
gets rid of the risk by making futures purchase in accordance with the delivery date and the amount of the goods
he guarantee in the commodity exchange.
Commodity exchanges provide advantages to the exporters as well. The producers operating and exporting in
the industry branches like textile get the possibility of realizing their export commitments on time with the desired quality and price by making futures purchase contracts.
Benefit for the consumers is protecting their interests. In
other words, commodity exchanges contribute to the fair
and actual price formation proper for the consumer interest by compensating the price differences of the agricultural
products with widespread production and consumption
partially in terms of region and time.
Could you tell about Konya Commodity Exchange?
Opened in 1901with the decree of Sultan Abdul Hamid
Khan but stopped operations in 1914 together with the World
War I, Konya Commodity Exchange became operational
again on 24 October 1924 with the decree numbered as
1041 with the sign of Mustafa Kemal Ataturk. Being the first
exchange of Anatolia and pioneering to the establishment of
other exchanges, Konya Commodity Exchange is spreading
its service network consisting of one headquarter and 11 registration offices day by day. Having an important place in the
region’s economy today, became Turkey’s largest grain exchange as Konya is the granary of our country. Our exchange
continues to give service to its members and our producers
with its advanced infrastructure and specialized personnel.
Being among the exchanges with the largest trading volumes,
Konya Commodity Exchange increased its trading volume to
9 billion 300 thousand kilograms that is approximately equal
to 7,5 billion TL by increasing 35% in 2013.
Having a council consisting of 29 persons and a 7-person board of directors, Konya Commodity Exchange’s active member number is now 1489. At Konya Commodity
Exchange in which there are 10 profession groups including
grain producers, legumes producers, feed producers, livestock breeders, red meat producers, fleece producers and
leather dealers, seeders, flour producers, dairy farmers and
food manufacturers; grain products, legumes, feed crops,
various materials like cumin - fenugreek – soapwort, textile materials like angora wool – fleece, livestock, livestock
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hüt ettiği teslim tarihi ve mal miktarı ile uyumlu olarak, bu
maldan vadeli alım yaparak riskten kurtulmuş olur.
Ticaret borsaları ihracatçıya da avantaj sağlar. Keza
gıda, tekstil gibi sanayi dallarında çalışan ve ihracat yapan üreticiler, vadeli alım sözleşmeleri yaparak ihracat taahhütlerini zamanında ve istenilen kalite ve fiyatta yerine
getirme imkanını bulabilmektedir.
Tüketiciye yönelik yarar ise tüketicinin menfaatinin korunmasıdır. Yani ticaret borsaları üretimi ve tüketimi son
derece yaygın olan tarım ürünlerinin, bölge ve zaman bakımından fiyat farklarını kısmen telafi ederek, tüketicinin
menfaatlerine uygun, adil ve gerçek fiyatların oluşumuna
katkıda bulunur.
Biraz da Konya Ticaret Borsası’nı anlatabilir misiniz?
1901 yılında Sultan Abdülhamit Han fermanıyla açılan fakat I. Dünya Savaşı ile birlikte 1914 yılında faaliyeti duran Konya Ticaret Borsası, 24 Ekim 1924 tarihinde
Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını taşıyan 1041 sayılı
kararname ile tekrar faaliyete geçmiştir. Anadolu’nun ilk
borsası olan ve diğer borsaların kurulmasına da öncülük
etmiş olan Konya Ticaret Borsası, bugün bir merkez ve
11 tescil bürosundan oluşan hizmet ağını, günden güne
yaymaktadır. Günümüzde bölge ekonomisinde önemli bir
yere sahip olan Konya Ticaret Borsası, Konya’nın tahıl
ambarı olması sebebiyle Türkiye’nin en büyük hububat
borsası haline gelmiştir. Borsamız, gelişmiş alt yapısı ve
uzman personeliyle üyelerine ve üreticilerimize hizmet
vermeye devam etmektedir. İşlem hacmi en yüksek borsalar arasında yer alan Konya Ticaret Borsası, yaptığı atılımlarla 2012 yılına göre işlem hacmini yüzde 35 arttırarak
2013 yılında 9 milyar 300 bin kg ve adet karşılığı yaklaşık
7,5 milyar TL’ye yükseltmiştir.
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products, raw leather, oil seeds, vegetable oils and fruit kernels are traded.
What is the role of commodity exchanges in rural development and industrialization?
When the development level of the agricultural industry in
Turkey is taken into consideration, it is seen that commodity
exchanges both increase their numbers and contribute to the
economic development functionally. Their role on registering
the economic activities, contributions to the rural development
and industrialization together with their increasing trade volumes make the presence of the commodity exchanges even
more important. However, it is really important that commodity
exchanges strengthen themselves technically on the subjects
of laboratory and sales centers within the rapid change in the
global economy, yield in agriculture is increased and the businesses are encouraged to reach the modern scale size allowing specialization. In this respect, taking precautions that encourage the preference of commodity exchanges would both
increase the efficiency of the exchanges in the economy and
provide a positive contribution to the economic development
of our country in the integration process with the EU countries.
Besides the benefits of the commodity exchanges such
as the formation of the market prices, price stability, reducing the uncertainties in the market, risk diversification and
sharing; their contributions to the country economy via the
data banks provided for macroeconomic plans are also important functions.
In the markets where the competition environment are created via Commodity Exchanges; the producer shall make a
move according to the productivity in other factors such as
seed, fertilizer, medicine and etc. by realizing that qualified
product is traded over its value and the quality is important
in the production, not the amount. Producer’s income would
increase, he would have insurance facilities, thus would cause
increase in our country's level of welfare. The competition environment to be created with the development of Commodity Exchanges and the information circulation provided by this
would ensure producers to act in unity in terms of maximizing
producers’ interests. The merchant would ensure the formation of the price by estimating the supply and demand projection of the product in the market in terms of quality and amount
and storage of the product; he would reduce costs for the
government from these points. The competition chance of the
agriculture-based industries that have the possibility of supplying input in the market conditions with the development of the
Commodity Exchanges would increase in the world markets.
Agriculture-based industry would provide the industry relief
from uncertainties by making long-term production and sales
plans together with the increasing competition power.
You are the first exchange that started electronic
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29 kişilik meclisi ve 7 kişilik yönetim kurulunun bulunduğu Konya Ticaret Borsası’nın şuanda faal üye sayısı
1489. Hububatçılar, bakliyatçılar, yemciler, canlı hayvancılar, kırmızı etçiler, yapağıcılar ve dericiler, tohumcular,
uncular, sütçüler ve gıdacılar olmak üzere 10 meslek grubunun bulunduğu Konya Ticaret Borsası’nda; hububat
mamulleri, bakliyat, yem bitkileri, kimyon - çemen - çöven
gibi çeşitli maddeler, tiftik - yapağı gibi tekstil hammaddeleri, canlı hayvan, canlı hayvan ürünleri, ham deriler,
yağlı tohumlar, nebati yağlar ve meyve çekirdekleri işlem
görmektedir.
Ticaret borsalarının kırsal kalkınma ve sanayileşmedeki rolü nedir?
Türkiye’deki tarım sektörünün bugün geldiği seviye dikkate alındığında, ticaret borsalarının hem sayısal olarak
artış gösterdikleri hem de fonksiyonel olarak ekonomik
gelişime katkı sağladıkları görülmektedir. Her sene artan
işlem hacimleriyle birlikte, ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınmasındaki rolleri, kırsal kalkınma ve sanayileşmeye katkıları, ticaret borsalarının varlığını daha da önemli
hale getirmektedir. Bununla birlikte, küresel ekonomide
yaşanan hızlı değişim çerçevesinde ticaret borsalarının,
laboratuvar ve satış salonu gibi konularda kendilerini teknik olarak güçlendirmeleri; tarımda verimliliğin arttırılması
ve işletmelerin modern ve ihtisaslaşmaya imkan verecek
ölçek büyüklüğüne teşvik edilmesi açısından önemlidir.
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Bu açıdan ticaret borsalarının tercih edilmesini özendirici önlemlerin alınması, hem borsaların ekonomi içindeki
etkinliğini arttıracak hem de AB ülkeleri ile entegrasyon
aşamasında ülkemizin ekonomik gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır.
Ticaret borsalarının; piyasa fiyatlarının oluşumu, fiyat istikrarı, piyasadaki belirsizlerin azaltması, riskin dağıtılması
ve paylaşılması gibi yararlarının yanı sıra makroekonomik
planlar için sağladığı veri bankaları aracılığıyla ülke ekonomisine sağladığı katkılar da önemli fonksiyonlardır.

sales transaction. Could you please give information on
the exact date when this project was implemented, the
sales amounts of the last year and the sales amounts to
be reached this year?
Purchase and sales transactions are made in the electronic environments in the agriculturally developed countries. Therefore, the products brought to the exchanges are
traded over their value in the increasing competition environment. For this reason, Konya Commodity Exchange put
Electronic Sales Hall into service with the first gong of our
Minister of Foreign Affairs Prof. Dr. Ahmet Davutoglu on 18
may 2011 by breaking new ground in Turkey. The products
brought to the exchange via Electronic Sales Hall started
to be traded faster and safer in a more competitive environment over their actual values. The hall sales significantly
increased thanks to the trust provided by the Electronic
Sales Hall to the farmers and tradesmen. The hall sales,
which were 232 thousand tons equaling to 110 million TL
in 2009/10 season and 250 thousand tons equaling to 132
million tons in 2010/11 season, were realized as 590 thousand tons of products equaling to approximately 400 million
TL in 2011/12 season and as 665 thousand tons equaling to 502 million TL in 2012/13 season with the electronic
sales hall. There is an increase of more than 3 times within
the two years. 1 million 550 thousand tons of wheat, 140
thousand tons of barley, 180 thousand tons of corn and 30
thousand tons of legumes and totally 1 million 900 thou-
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Ticaret Borsaları vasıtasıyla rekabet ortamının yaratıldığı piyasalarda, üretici; kaliteli ürünün değerinden işlem
gördüğünü, üretimde miktarın değil kalitenin önemli olduğunu anlayarak, tohum, gübre, ilaç ve benzeri diğer üretim faktörlerinde verimliliğe göre hareket edecektir. Geliri
artacak, sigorta imkânlarına sahip olacak, dolayısıyla ülkemizin refah seviyesinin yükselmesine sebep olacaktır.
Ticaret Borsalarının geliştirilmesiyle yaratılacak olan rekabet ortamı ve bunun sağlayacağı bilgi sirkülâsyonu, üreticilerin menfaatlerini maksimize etmeleri açısından birlikler
halinde hareket etmelerini sağlayacaktır. Tüccar, kalite ve
miktar yönünden ürünün piyasadaki arz ve talep projeksiyonunu tahmin ederek fiyatın oluşmasını ve ürünün depolanmasını sağlayacak, bu noktalardan devlete yansıyan
maliyetleri azaltacaktır. Ticaret Borsalarının geliştirilmesiyle, piyasa koşullarında girdi temin etme imkânına kavuşan
tarıma dayalı sanayilerin, dünya piyasalarında rekabet
şansı artacaktır. Tarıma dayalı sanayi, artan rekabet gücüyle birlikte üretim ve satış planlarını uzun dönemli yaparak sektörün belirsizliklerden kurtulmasını sağlayacaktır.
Elektronik satış işlemi başlatan ilk borsasınız. Lütfen bu projenin tam olarak hayata geçiş tarihi ve geçen sezon elde ettiğiniz satış miktarınız ile bu sene
ulaşılacak satış miktarı hakkında bilgi verir misiniz?
Tarımsal olarak gelişmiş ülkelerde alım satım işlemleri
elektronik ortamda olmaktadır. Böylece borsalara getirilen ürünler artan rekabet ortamında değerinde işlem görmektedir. Bu amaçla Konya Ticaret Borsası Türkiye’de
bir ilki gerçekleştirerek, Elektronik Satış Salonu’nu 18
Mayıs 2011 tarihinde Dışişleri Bakanımız Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu’nun ilk gongu ile hizmete açmıştır. Elektronik Satış Salonu’yla borsaya getirilen ürünler; daha hızlı, daha güvenilir, daha rekabetçi bir ortamda ve gerçek
değerinde işlem görmeye başlamıştır. Elektronik Satış
Salonu’nun çiftçi ve esnafa verdiği güven sayesinde salon satışları önemli oranda artmıştır. 2009/10 sezonunda
232 bin ton karşılığı 110 milyon TL ve 2010/11 sezonunda 250 bin ton karşılığı 132 milyon TL olan salon satışı;
elektronik satış salonu ile 2011/12 sezonunda 590 bin
ton mahsul karşılığı yaklaşık 400 milyon TL, 2012/2013
yılında ise 665 bin ton karşılığı 502 milyon TL olarak ger-
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sand tons of products have been traded in KTB Electronic
Sales Hall till June 2014. The monetary value of this amount
is approximately 1 billion 250 million TL. Not only the farmers in Konya, but also the ones from other regions of the
country desiring to sell their products have started to apply
to Konya Commodity Exchange.
What BorsaKonya Electronic Platform formed by you
will bring?
BorsaKonya Electronic Platform is the second big step of
Konya Commodity Exchange. Opened by our Customs and
Trade Minister Hayati Yazici, BorsaKonya Electronic Platform
is put as a transparent and global market model in the agricultural trade.
In BorsaKonya Electronic Platform where electronic product receipts drawn in the licensed warehouses will be purchased and sold; besides the domestic transactions, the
countries in the close geography will be allowed to make
transactions. Also, establishment of “Specialized Products
Exchange” that will operate on the international scale and realize all the transactions in the electronic environment is one
of the objectives. With the system to be applied; the products will be traded with more realistic prices via exchanges,
our tradesmen and industrialists supply the product with
the amount, kind and quality they demand more easily and
safe. The product will be protected from the price differences, risks will be reduced and trade volume will increase via
the receipts. A share from the global capital will be obtained
and savings will have a safe place on the national scale. The
implementation has a great importance in terms of the integration of the agricultural industry and financial markets.
Thanks to the product specialized market, our country will be
the center of our region’s agricultural products trade. The aim
of Konya Commodity Exchange is to be a global actor whose
agriculture, agricultural trade and conscience is strong.
9 commodity exchanges were given electronic product
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çekleşmiştir. İki yıl içerisinde 3 katı aşan bir artış olduğu
görülüyor. KTB Elektronik Satış Salonu’nda Haziran 2014
tarihine kadar; toplam 1 milyon 550 bin ton buğday, 140
bin ton arpa, 180 bin ton mısır ve 30 bin ton bakliyat
olmak üzere toplam 1 milyon 900 bin ton mahsul işlem
görmüştür. Bunun parasal karşılığı yaklaşık 1 milyar 250
milyon TL’dir. Öyle ki artık sadece Konya çiftçisi değil,
yurdun diğer yerlerinden de ürününü satmak isteyenler
Konya Ticaret Borsası’na gelmeye başlamışlardır.
Oluşturmuş olduğunuz BorsaKonya Elektronik
Platformu neler getirecek?
BorsaKonya Elektronik Platformu, Konya Ticaret
Borsası’nın ikinci büyük adımıdır. Açılışını Gümrük ve
Ticaret Bakanımız Hayati Yazıcı’nın yaptığı BorsaKonya
Elektronik Platformu ile tarımsal ticarette, şeffaf ve küresel bir piyasa modeli ortaya konmuştur.
Lisanslı depolarda düzenlenen elektronik ürün senetlerinin alınıp satılacağı BorsaKonya Elektronik Platformu’nda;
sadece yurt içinde değil, yakın coğrafyadaki ülkelerin de
işlem yapması sağlanacaktır. Bununla birlikte, uluslararası
düzeyde faaliyet gösterecek ve tüm işlemlerin elektronik
ortamda gerçekleşeceği “Ürün İhtisas Borsası”nın kurulması da temel hedeflerden biridir. Uygulanacak sistemle; ürünler borsalar aracılığıyla daha reel fiyatlarla işlem
görecek, tüccar ve sanayicilerimiz; talep ettikleri miktar,
tür ve kalitedeki ürünü kolaylıkla, güvenilir biçimde temin
edecektir. Ürün senetleri vasıtasıyla olası fiyat farklılıklarından korunacak, riskler azalacak, ticaret hacmi artacaktır. Küresel sermayeden pay alınacak, ulusal boyutta ise
tasarrufların güvenli bir limanı olacaktır. Uygulama, tarım
sektörü ile finansal piyasaların entegre olması açısından
da büyük önem taşımaktadır. Ürün ihtisas borsası sayesinde ülkemiz, bölgemizdeki tarım ürünleri ticaretinin
merkezi konumuna gelecektir. Konya Ticaret Borsası’nın
amacı da; tarımı, tarımsal ticareti ve vicdanı güçlü küresel
bir aktör olmaktır.
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receipt purchase-sale authority by the Customs and Trade
Ministry until now; only BorsaKonya is active among them.
The infrastructure of the electronic purchase-sale hall cost
1 million dollar was made ready for ELUS Platform with an
additional investment of 400.000 TL. Gaining a new understanding to the agricultural trade with BorsaKonya Electronic
Platform in 2013, KTB agreed on the purchase-sale of Electronic Product Receipt (ELUS) with the licensed warehouses
in Kirikkale, Sivas and Sanliurfa after Mersin with BorsaKonya Platform. Thus, the warehouse volume of BorsaKonya
reached to 303.000 tons in total. When it is taken into consideration that there is 603.000 ton-capacity in total for licensed
warehousing activities in Turkey, it is understood that how
extensive are the contracts of Konya Commodity Exchange.
What is the status of your licensed warehousing activities as Konya Commodity Exchange?
Konya Commodity Exchange conducts the infrastructure
works of the “Product Exchange” system. The project conducted for Licensed Warehousing System as the first most
important step of that is at the stage of being realized now.
100 thousand ton-capacity of licensed warehouses with
300 thousand tons of capacity in total will be put into service
in 2014 harvest season. In today’s world where not only the
agriculture, but also the trade of the agricultural products
has become important; there will be a significant change on
licensed warehousing under the roof of ASLIDAŞ Lisansli
Depoculuk Anonim Sirketi. With this change; our producers, tradesmen, industrialists and government will have
great amenities and gains. Agricultural trade is not regional
now; it has gained a global structure. Besides agricultural
production, the companies and governments dominating
the agricultural trade are a step forward.
Licensed warehousing system is successfully applied in
many developed countries especially in U.S. today. Huge
increases are provided in the agricultural production, trade,
employment, in competition with the world, contribution to
the national income and thus tax revenue of the country in
which this system is applied. The countries that fail to apply
the system become the secondary market of the developed
countries applying this system and their share from the production and trade of agricultural products decreases day
by day. Turkey has the potential of being the key location in
the international wheat trade due to its geopolitical position.
For this; necessary storage systems for the infrastructure
should be applied as soon as possible. Konya Commodity
Exchange pulls out all the stops with this thought. Taking all
these steps as soon as possible is a vital requirement in the
EU membership process of our country. Neither the producers nor the decision makers have sufficient data on the
effects of switching to a common agricultural policy with EU.
It is obvious that the activities on this subject would make
contribution to the interested parties for seeing the future.
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Şimdiye kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından,
9 ticaret borsasına elektronik ürün senedi alım-satım yetkisi verilmiş olup, şuan sadece BorsaKonya çalışabilir konumundadır. 1 milyon Dolar’a oluşturulan elektronik alımsatım salonunun alt yapısı, 400.000 TL ilave yatırım ile
ELÜS Platformu’na hazır hale getirilmiştir. 2013 yılında da
BorsaKonya Elektronik Platformunu ile tarımsal ticarete
yeni bir anlayış kazandıran KTB, BorsaKonya Platformu
ile Mersin’den sonra Kırıkkale, Sivas ve Şanlıurfa’da bulunan lisanslı depolarla Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alımsatımı konusunda anlaşma sağladı. Böylelikle BorsaKonya Platformu'nun anlaşma sağladığı depo hacmi toplam
303.000 tona ulaştı. Türkiye’de lisanslı depoculuk faaliyeti
için toplam 603.000 ton kapasitenin mevcut olduğu göz
önüne alındığında, Konya Ticaret Borsası’nın anlaşmalarının ne denli kapsamlı olduğu anlaşılmaktadır.
Konya Ticaret Borsası olarak lisanslı depoculuk faaliyetleriniz ne durumda?
Konya Ticaret Borsası, “Ürün Borsacılığı” sisteminin altyapı çalışmalarını yürütmektedir. Bunun en önemli ilk basamağı olan Lisanslı Depoculuk Sistemi ile ilgili yürütülen
proje, artık hayata geçirilme safhasındadır. Toplam 300
bin ton kapasiteli lisanslı depoların 100 bin tonluk kısmı,
2014 yılı harman sezonunda hizmete girecektir. Sadece
tarımın değil tarımsal ürünlerin ticaretinin de önemli bir
hale geldiği günümüzde, ASLİDAŞ Lisanslı Depoculuk
Anonim Şirketi çatısı altında lisanslı depoculuk ile önemli
bir değişim yaşanacak. Bu değişimle birlikte üreticimiz,
tüccarımız, sanayicimiz ve devletimiz büyük kolaylıklar ve
kazanımlar sağlayacaktır. Tarımsal ticaret bölgesellikten
çıkıp küresel bir yapı kazandı. Artık tarımsal üretim kadar,
tarımsal ticarete hakim devletler ve şirketler bir adım öne
çıkmaktadır.
Lisanslı depoculuk sistemi, bugün başta ABD olmak
üzere birçok gelişmiş ülkede başarıyla uygulanmaktadır.
Bu sistemin uygulandığı ülkenin tarımsal üretiminde, ticaretinde, istihdamında, dünya ile rekabetinde, milli gelire
katkısında ve buna bağlı olarak vergi hasılatında çok büyük artışlar sağlanmakta. Sistemi kuramayan ülkeler ise,
bu sistemi kuran gelişmiş ülkelerin ikincil pazarı haline
gelmekte, tarım ürünlerinin üretim ve ticaretinden aldığı
pay gittikçe azalmaktadır. Türkiye’nin, bulunduğu jeopolitik konumu gereği uluslararası buğday ticaretinde kilit
nokta olabilecek potansiyeli vardır. Bunun için, ülke çapında alt yapı için gerekli depolama sistemlerinin bir an
önce oluşturulması gerekmektedir. Konya Ticaret Borsası
da bu düşünceyle imkanlarını bu konuda seferber etmiş
durumda. Ülkemizin AB süreci için de, bu adımların bir an
önce atılması hayati bir gerekliliktir. Türkiye’de hem üreticiler hem de karar alıcılar, AB ile ortak bir tarım politikasına geçişin etkileri hakkında yeterli veriye sahip değillerdir.
Bu konudaki çalışmaların, ilgili kesimlerin önünü görme-
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Turkey whose negotiations with the EU still continue, should
try to overcome the negative effects of the participation process by choosing proper policies. If this process is gone
through with completely rambling policies without making
effect analysis studies like that, irreversible consequences
may arise. It should not be forgotten that if the necessary
developments on the subjects such as quality, standard,
productivity, licensed warehousing, product exchange and
futures transactions in order to move forward the wheat industry in Turkey are not applied on time; the damage from
this process for our country, region and Konya whose basic
cycle is based on grain and wheat will affect not only the
industry but also the whole society.

sine katkı sağlayacağı açıktır. AB ile müzakere süreci devam eden Türkiye, uygun politikalar seçerek katılım sürecinin olumsuz etkilerini gidermeye çalışmalıdır. Eğer bu
süreç, bu tür etki analiz çalışmaları yapılmadan tamamen
afakî politikalarla geçirilirse, telafisi olmayan sonuçlar doğabilecektir. Unutmamak gerekir ki, Türkiye’deki buğday
sektörünü geleceğe taşımak için kalite, standart, verim,
lisanslı depoculuk, ürün borsacılığı ve vadeli işlemler gibi
konularda gerekli gelişmeler zamanında kaydedilemezse
bu süreçten ülkemizin, bölgemizin ve temel döngüsü tahıl
ve buğday üzerine olan Konya’nın göreceği zarar, sadece
sektörü değil toplumun tamamını etkileyebilecektir.

Could you give information on your laboratory services? KTB laboratory has become Seed Registration
and Certification Centre. What can you say about that?
Konya Commodity Exchange Laboratory KLD has been
maintaining its activities under the name of Konya Laboratuvar ve Depoculuk A.S. since 2008. Internationally recognized
methods of analysis are used in the laboratories. Food control
laboratory prove the quality in its studies by being accredited by
Turkish Accreditation Agency and has become an international
laboratory. Konya Commodity Exchange KLD Laboratory in
which any kind of food, leaf, soil and fertilizer analysis; is also
the quality provider laboratory in wheat and wheat flour. KLD
laboratory whose name is associated with trust and quality in
its services together with its authorized personnel, electronic
infrastructure and internationally recognized certificates signed
the protocol of opening authorized classifier branch in Kirikkale and Sivas. Providing monotony in the analysis together
with the development of licensed warehousing is significantly
important. In this respect, the cooperation is an important step
for the development of the industry.

Laboratuvar hizmetleriniz hakkında bilgi verir misiniz? KTB laboratuvarı, Tohum Tescil ve Sertifikasyonu Merkezi oldu. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Konya Ticaret Borsası laboratuvarı KLD, 2008 yılından
itibaren Konya Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. adı altında
çalışmalarını sürdürmektedir. Laboratuvarda, uluslararası geçerliliği olan analiz metotları uygulanmaktadır. Gıda
kontrol laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilerek çalışmalarındaki kaliteyi belgelemiş
ve uluslararası bir laboratuvar haline gelmiştir. Her türlü
gıda, yaprak, toprak, gübre analizinin yapıldığı Konya Ticaret Borsası KLD Laboratuvarı, aynı zamanda buğday
ve buğday ununda sağlayıcı laboratuvardır. Yetkili personeli, elektronik alt yapısı ve uluslararası geçerliliği olan
sertifikalarıyla birlikte verdiği hizmetlerde ismi güven ve
kaliteyle birlikte anılan KLD laboratuvarının Kırıkkale ve
Sivas’ta yetkili sınıflandırıcı şube açma protokolü imzaladı. Lisanslı depoculuğun gelişmesiyle birlikte analizlerde
yeknesaklık sağlanması çok önemlidir. Bu açıdan yapılan
işbirliği sektörün gelişmesi için de çok önemli bir adım
olmuştur.

Seed growing is realized in Konya on 550 thousand-decare currently. 34% of the certified seed production 38% of
the wheat seed, 60% of the barley seed is made in Konya
in Turkey. Large production parcels, availability of the irrigation facilities in many regions, large production areas suitable
for isolation in the pollinated plants especially like sunflower
and corn are important factors in terms of production. The
facts that day-night temperature differences in Konya Plain
provide suitable conditions for the production of qualified
seed and working in harmony in seed production are important advantages in terms of Konya’s seed production. Konya
Commodity Exchange is in a constant effort for the establishment of “Seed Technologies Valley” due to the reasons that
companies producing seeds are in large numbers, trained
manpower, climate and terrain is suitable for the production
of the seed.

Konya’da şu anda 550 bin dekarlık alanda tohumculuk
yapılıyor. Türkiye'de sertifikalı tohumluk üretiminin yüzde
34'ü, buğday tohumunun yüzde 38’i, arpa tohumunun
yüzde 60’ı Konya’da üretiliyor. Üretim parsellerinin büyük
oluşu, birçok bölgede sulama imkanının olması, özellikle
ayçiçeği ve mısır gibi yabancı döllenen bitkilerde izolasyona uygun geniş üretim alanlarının oluşu üretim açısından önemli unsurlardır. Konya Ovası'ndaki gece-gündüz
sıcaklık farklarının kaliteli tohum üretiminde uygun şartları sunması ve tohumluk üretiminde uyumlu bir şekilde
çalışılması, Konya'nın tohumluk üretimi açısından önemli
avantajlardır. Konya Ticaret Borsası da tohum üreten firma sayısının çokluğu, yetişmiş insan gücü, iklim ve arazi
yapısının tohum üretimine uygun olması gibi nedenlerle
“Tohum Teknolojileri Vadisi” kurulması için yoğun bir çaba
içerisindedir.

In Konya that has an extensive seed growing industry in Turkey, it is really important to prepare especially the grain seed

Türkiye’de kapsamlı bir tohumculuk sektörüne sahip
Konya’da, özellikle hububat tohumluğunun hemen ha-
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as soon as possible and put on sale. Therefore, the authority
of establishing and operation Seed Registration and Certification Centre needed in Konya was given to Konya Commodity Exchange by the Food, Agriculture and Livestock Ministry.
Fulfilling the necessary investment and international criteria for
that, our exchange will make seed registration and certification
procedures in its Authorized Laboratory with its professional
staff. Thus, the seed registration and certification procedures
are made in the areas where the seed is produced and time
and source loss of the producer is prevented.
What does quality mean in wheat? “Not the amount
you produce but the quality is important now” phrase
belongs to you. Could you explain this phrase? What
do you do for this subject?
Quality and standard in wheat are two main issues in terms
of the agricultural and economic future of the wheat, our province and our country. When we evaluate today’s situation from
these two perspectives, it is seen that our country is among
the self-sufficient countries with its approximately 20 millionton wheat production annually (except for the dry years).
However, quality in our wheat production changes by years
and unfortunately it has not reached to the desired level. The
biggest reason of the 30 million-ton imported wheat entered
into our country in the last 20 years is our need for the qualified wheat. In order to increase quality in the production, TMO
also apply chemical analysis besides physical analysis, in other
words switch to the pricing according the protein system. This
system will direct the industrialist and traders to the qualified
product, not the cheap one by bringing standard to the industry and thus encourage the qualified production. The way for
the traders to find markets for their products easily is opened
by the realization of protein-based industry definitions. The industry that will reach to the product with the desired quality
easily with the new purchase system can make the planning in
short, medium and long-term easily.
It is inevitable to increase the production amounts and
take efficiency-enhancing measures for this in Turkey where
population growth rate and per capita grain consumption
is high. Likewise, we need to meet the qualified wheat
needed by the industry locally by increasing the quality.
Therefore improvement of cultivation techniques such as
tillage, fertilization, disease and pest control; using qualified
seed suitable for the ecological conditions and cultivation
technique; directing the producers to make qualified production by reducing the product losses and determining
the prices according to the product quality would increase
the production amount and quality as Turkey exports flour,
pasta, semolina and bulghur in significant amounts. It is
important to meet the qualified raw material need with domestic production for the further growth of the industry. As
Konya Commodity Exchange, we started the activities of training and consciousness-raising with “Quality in Wheat Breed-
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zırlanıp satışa sunulması büyük önem taşımaktadır. Bu
nedenle sertifikasyon işlemlerinin daha hızlı ve sağlıklı bir
şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bu yüzden Konya’da ihtiyaç duyulan Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkezi kurma ve işletme yetkisi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından Konya Ticaret Borsası’na verilmiştir. Bunun
için gerekli yatırımı ve uluslararası kriterleri yerine getiren
borsamız, uzman personeliyle artık tohum tescil ve sertifikasyon işlemlerini Yetkili Laboratuvarı’nda yapacaktır.
Böylece tohumun üretildiği yerde tohum tescil ve sertifikasyon işleri de yapılarak, üreticinin zaman ve kaynak
kaybına uğramasının önüne geçilecektir.
Buğdayda kalite ne anlama geliyor? “Artık ne kadar ürettiğiniz değil, hangi kalitede ürettiğiniz önemli’’ sözü size ait. Bu sözünüzü biraz açar mısınız? Bu
konuda yaptığınız çalışmalar nelerdir?
Buğdayda kalite ve standart; hem buğdayın hem ilimiz
ve ülkemizin tarımsal ve ekonomik geleceği açısından temel iki konudur. Bu iki açıdan bugünkü duruma baktığımızda, şöyle bir tablo karşımıza çıkmaktadır; Ülkemiz (kurak
yıllar hariç) yılda yaklaşık 20 milyon ton buğday üretimiyle
aslında kendine yeterli ülkeler arasındadır. Ancak, buğday
üretimimizde kalite yıllara göre değişmekte ve ne yazık ki
istenilen düzeye ulaşamamıştır. Son 20 yıl içerisinde ülkemize giren 30 milyon ton ithal buğdayın en büyük nedeni,
kaliteli buğdaya olan ihtiyacımızdır. Üretimde kaliteyi artırmak için TMO, fiziksel analiz yanında kimyasal analize, yani
proteine göre fiyatlandırma sistemine geçmişti. Bu sistem;
sektöre standart getirerek sanayiciyi ve tüccarı, ucuz ürüne
değil kaliteli ürüne yönlendirerek kaliteli üretimi teşvik edecektir. Protein esaslı sektör tanımlamalarının yapılmasıyla
tüccarların, ürününe kolay pazar bulmasının yolu açılmıştır.
Yeni alım sistemiyle istediği kalitede ürüne kolayca ulaşacak olan sektör; kısa, orta ve uzun vadede planlamalarını
kolayca yapabilecektir.
Nüfus artış hızının ve kişi başına tahıl tüketiminin yüksek olduğu Türkiye’de üretim miktarının arttırılması, bunun için de verimi arttırıcı tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Aynı şekilde kalitenin de arttırılarak, sektörün ihtiyaç
duyduğu kaliteli buğdayı yurtiçinden karşılamamız gereklidir. Bu nedenle toprak işleme, gübreleme, hastalık ve
zararlılarla mücadele gibi yetiştirme tekniklerinin iyileştirilmesi, ekolojik koşullara ve yetiştirme tekniğine uygun
kaliteli tohumluk kullanımı, ürün kayıplarının azaltılması ve
ürün kalitesine göre fiyat saptanmasıyla üreticilerin kaliteli
üretim yapmaya yönlendirilmesi, üretim miktarını ve kaliteyi arttırılacaktır. Çünkü Türkiye ciddi miktarlarda un, makarna, irmik ve bulgur ihraç etmektedir. Sektörün daha da
büyümesi için kaliteli hammadde ihtiyacının yerli üretimle
karşılanması önemlidir.
Konya Ticaret Borsası olarak, bölgemizde kaliteli buğ-
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ing Project” for the production of qualified wheat in our region.
4 thousand producers were reached in 17 districts with our
faculty members from Selcuk University Faculty of Agriculture
and the lecture on the subject was given with the details also
in practice where necessary. The interest of our producers
on the ongoing project is important in terms of the fact that
quality is cared by our farmers as well as our farmers realize
that qualified product gains more profits. Our farmers making
qualified grains production, industrialists using wheat as raw
material, our regional and national economy would gain. Our
project that will create awareness of quality in wheat growing
will also be a model in switching to the conscious and qualified
production as the most important issue in the agriculture according to the European Union regulations. We will continue to
our activities on quality with our newly launched project “Project of Increasing the Quality by Protecting the Soil with Track
Agriculture” and extend the track agriculture in our region. The
visual spots prepared with “Visual Release for Quality in Wheat
Project” will be shared with our producers. Our aim is not to
pauperize our traders and industrialists to the markets outside
of the country and to divert our resources to our own farmers
by encouraging qualified production.
Finally, could you tell the importance of agricultural
production from your point of view?
Agricultural industry provides great opportunities for Turkey that can reach to 50 countries with 3-hour flight and 2
billion-population with 2-hour flight. As the corridor country in
energy, Turkey should also be the corridor country in the international trade of agricultural products. Peaceful and stable
world is only possible by ensuring the food safety. As a re-
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day üretimini için “Buğday Yetiştiriciliğinde Kalite Projesi” ile eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini başlatmıştık.
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerimizle
birlikte 17 ilçemizde toplam 4 bin üreticimize ulaşılmış,
konu detaylarıyla, gerektiğinde uygulamalı olarak anlatılmıştır. Devam eden projemize üreticilerimizin göstermiş
olduğu ilgi, kalitenin artık çiftçimiz tarafından da önemsendiğini göstermesi açısından önemlidir. Çünkü çiftçimiz
kaliteli ürünün daha çok kazandırdığını görüyor. Kaliteli üretimle hububat üretimi yapan çiftçilerimiz, buğdayı
hammadde olarak kullanan sanayicimiz, bölge ve ülke
ekonomimiz kazanacaktır. Buğday yetiştiriciliğinde kalite
bilinci oluşturacak projemiz, aynı zamanda Avrupa Birliği
mevzuatlarında tarımdaki en önemli konu olan bilinçli ve
kaliteli üretime geçişte bir örnek olacaktır. Yeni başlayan
projemiz “İzli Tarım İle Toprağı Koruyarak Kaliteyi Arttırma
Projesi”yle kaliteye yönelik çalışmalarımıza devam edilecek olup, bölgemizde izli tarımın yaygınlaşması sağlanacaktır. “Buğdayda Kalite İçin Görsel Yayım Projesi”yle de,
hazırlanan görsel spotlar üreticilerimizle paylaşılmaktadır.
Amacımız kaliteli üretimi teşvik ederek, tüccar ve sanayicimizi ülke dışı havzalara muhtaç etmemek ve kaynaklarımızı kendi çiftçimize aktarmaktır.
Son olarak tarımsal ticaretin sizin açınızdan taşıdığı
önemi anlatır mısınız?
Üç saatlik uçuşla 50 ülkeye, 2 saatlik uçuşla 2 milyar
nüfusa erişilebilen Türkiye için tarım sektörü çok büyük
fırsatlar sunmaktadır. Enerjide koridor ülke olan Türkiye,
uluslararası tarım ürünleri ticaretinde de koridor ülke olmalıdır. Huzurlu ve istikrarlı bir dünya ancak gıda güven-
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gional power, Turkey would also be a global power with food
safety. Turkey is an important country with its geographical
position and agricultural potential. Konya is a significant value
in Turkey. This value should be benefitted in the best way.
Meeting with water, Konya Plain will be the food base not
only of its own region, but also of the close geography.
Turkey can produce averagely 204-dollar product on its
one-decare agricultural land. However, Netherland makes
1.000-dollar production on one decare. It adds added value to
its production and sells it by using in the agricultural industry.
Even, it buys raw material from the foreign markets and also
uses it. Thus, the country gains 150 billion-dollar agricultural
turnover with 20 billion-dollar agricultural production. However,
the share of the further-processed agricultural products is approximately around 10% within the total agricultural export of
our country. If the export support is provided for the agricultural
industry, Turkey has the potential of obtaining the same export
amounts with Netherland especially in the regional market. The
support of our country for this would bring price balance to
the domestic market. Besides, our current account deficit can
be largely met with the production and export subsidies to be
given to the agriculture. The cure of the current account deficit
is agricultural exports and free agricultural trade.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

liğinin sağlanması ile mümkündür. Bölgesel bir güç olan
Türkiye, gıda güvenliği ile küresel bir güç de olacaktır. Türkiye bulunduğu coğrafya ve tarım potansiyeli ile önemli
bir ülke. Türkiye içinde de Konya önemli bir değer. Bu değer en iyi şekilde değerlendirilmelidir. Suyla buluşturulan
Konya Ovası; sadece bölgesinin değil, yakın coğrafyanın
da gıda üssü olacaktır.
Türkiye bir dekar tarım arazisinde ortalama 204 dolarlık
ürün üretebiliyor. Oysa Hollanda bir dekarda 1.000 dolarlık üretim gerçekleştiriyor. Ürettiğine de, katma değer
katıp tarımsal sanayide değerlendirerek satıyor. Hatta dışarıdan hammadde alıp onu da değerlendiriyor. Böylece
20 milyar dolarlık tarımsal üretimle, 150 milyar dolarlık
tarımsal ciro elde ediyor. Oysa ülkemizin toplam tarımsal
ihracatının içinde, ileri işlenmiş tarım ürünlerinin payı yaklaşık yüzde 10’lar civarındadır. Tarımsal sanayiye ihracat
desteği sağlanması halinde Türkiye’nin, özellikle bölge
pazarında Hollanda büyüklüğünde ihracat rakamını elde
edecek potansiyeli vardır. Hükümetimizin bu yönde bir
desteği, iç piyasaya da fiyat dengesi getirecektir. Ayrıca
tarıma verilecek üretim ve ihracat destekleriyle cari açığımız büyük oranda kapatılabilir. Cari açığın ilacı tarımsal
ihracat ve serbest tarımsal ticarettir.
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CWB Director of Commodity Risk
Management
Justin DANIELS:

“THE MOST SIGNIFICANT
RISK IS THE
CORRELATION RISK”
...............................................................................

CWB Risk Yönetimi Direktörü
Justin DANIELS:

“EN ÖNEMLİ RİSK,
KORELASYON RİSKİDİR”

“Correlation risk is the most significant immediate risk that affects each hedging attempt. Correlation
risk is the risk that the commodity exchange prices will fail to closely track the price of the actual commodity. Grain traders need to recognize the importance of high correlation between the prices on the
grain exchanges and the prices for the physical commodities that they are trading.”
“Riskten korunma girişimini etkileyen en önemli risk, korelasyon riskidir. Korelasyon riski, emtia
borsaları fiyatlarının gerçek emtia fiyatını yakından takip edemediği risktir. Tahıl tüccarları, emtia
borsalarındaki fiyatlarla, ticaretini yaptıkları fiziksel emtiaların fiyatları arasındaki yüksek korelasyonun önemini bilmelidirler.”
Justin Daniels is the Director of Commodity Risk Management at Canadian Wheat Board (CWB). According to Daniels;
Commodity exchange markets isolate a single component of
the price risk. Stating that additional risks including quality,
logistics, and delivery timing are managed through specific
contract terms between the actual buyer and seller, as opposed to being handled by a commodity exchange position,
DANIELS emphasizes that the most significant immediate
risk that affects each hedging attempt is correlation risk. In
other words, he puts an emphasis on the risk that emerges
when the prices in the commodity exchanges fail to closely
track the price of the actual commodity. Justin DANIELS answered our magazine’s questions on the subject.
Mr. Daniels, firstly could you give information about
the role of commodity exchanges on today’s trade?
Commodity exchanges are an important aspect of commodity risk management for some of the main commodi-
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Justin DANIELS, Kanada Buğday Birliği’nde (CWB)
Risk Yönetimi Direktörü olarak görev yapıyor. DANIELS’e
göre emtia borsaları, fiyat riskinin sadece bir bileşenini
soyutlayabiliyor. Kalite, lojistik ve dağıtım zamanlamasının da dahil olduğu ek risklerin, gerçek alıcı ve satıcı arasındaki özel sözleşme şartlarıyla yürütüldüğünü belirten
DANIELS, emtia borsalarında riskten korunma girişimini
etkileyen en önemli unsurun korelasyon riski olduğunu
vurguluyor. Yani emtia borsalarındaki fiyatların, gerçek
emtia fiyatını yakından takip edemediği durumlarda ortaya çıkan riske vurguda bulunuyor. Justin DANIELS, dergimizin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.
Sayın Daniels, öncelikle ticaret borsalarının günümüz ticaretindeki rolü hakkında bilgi verir misiniz?
Ticaret borsaları; mısır, soya fasulyesi, buğday ve pirinç
gibi temel ürünlerin bir kısmı için emtia risk yönetiminin
önemli bir unsurudur. Ticaret borsaları; endüstri katılım-
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ties, for example corn, soybeans, wheat, and rice. Commodity exchanges allow exposure to price risks for these
commodities to be isolated and actively managed by industry participants and the financial industry. This has resulted in a very broad group of participants with very diverse
reasons for trading and very diverse price ideas that allow
efficient matches between buyers and sellers.
What are the risks that buyers and sellers are encountering especially in the wheat and grain markets
and what is the role of the stock markets on minimizing
these risks?
Commodity exchange markets isolate a single component of the price risk. Additional risks including quality, logistics, and delivery timing are managed through specific
contract terms between the actual buyer and seller, as opposed to being handled by a commodity exchange position.
Stock markets have risks within themselves for buyers and sellers. Could you tell about these risks and the
risk and risk management in terms of stock market in
general?
There are several corporate level risks including the risk
of margin calls and the risk that brokers will declare bankruptcy, however correlation risk is the most significant immediate risk that affects each hedging attempt. Correlation
risk is the risk that the commodity exchange prices will fail
to closely track the price of the actual commodity.
Are there any specific conditions and rules for trading
in the stock markets? If there are, what are these?
Commodity exchanges are used to isolate the price risk associated with a specific set of criteria including quality, timing, and
location. Under conditions where a company is trading commodities that have prices highly correlated to the prices traded
on the commodity exchanges, an effective hedge against price
movements can be traded; however this only impacts one component of the contract for the physical commodity. In order to
accomplish this hedge, companies that are involved in trading
physical product need to arrange an account with a broker that
has access to the commodity exchange. The trade in physical
product continues to occur between two parties that are able to
negotiate the remaining terms.
What should buyers and sellers take into consideration in trading the grain-based products in the stock
markets?
Grain traders need to recognise the importance of high
correlation between the prices on the grain exchanges and
the prices for the physical commodities that they are trading. It is likely that regional commodity exchanges will have
better price correlation and may result in better (more effective) hedges.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

cıları tarafından soyutlanmış ve aktif bir şekilde yönetilen
bu emtiaların fiyat riskine maruz kalmalarını sağlar. Bu da,
alıcı ve satıcı arasında etkili karşılaşmalara izin verdiğinden, ticaret ve farklı fiyat fikirleri için farklı nedenlerle çok
geniş bir katılımcı grubuyla sonuçlanır.
Başta buğday olmak üzere hububat piyasasında,
alıcı ve satıcıların karşı karşıya olduğu temel riskler
nelerdir ve borsaların bu riskleri minimize etmekteki
rolü nedir?
Emtia borsaları, fiyat riskinin tek bir bileşenini soyutlamaktadır. Kalite, lojistik ve dağıtım zamanlamasının da
dahil olduğu ek riskler, ticaret borsaları pozisyonu tarafından ele alınmak yerine gerçek alıcı ve satıcı arasındaki
özel sözleşme şartları aracılığıyla yürütülmektedir.
Borsalar da kendi içerisinde alıcı ve satıcılar için
riskler barındırıyor. Bu risklerden ve genel itibariyle
borsadaki anlamıyla risk ve risk yönetiminden bahseder misiniz?
Margin call (kredi ile alınan menkul değerlerin piyasada değer kaybetmesi durumunda borsa bankerinin müşteriden hesaba ek para koyması çağırısında bulunması)
ve brokerlerin iflası deklare etme riski gibi bazı kurumsal
düzeyde riskler mevcuttur; fakat her bir riskten korunma
girişimini etkileyen en önemli risk, korelasyon riskidir. Korelasyon riski, emtia borsaları fiyatlarının gerçek emtia fiyatını yakından takip edemediği risktir.
Borsalarda işlem yapmanın belirli standart koşulları, kuralları var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
Emtia borsaları; kalite, zamanlama ve lokasyon da dahil
olmak üzere bir dizi kriter ile ilgili fiyat riskini izole etmede kullanılmaktadır. Bir firmanın emtia borsalarında işlem
gören fiyatlarla yüksek oranda ilişkili emtiaları ticarete
sunduğu koşullar altında, fiyat hareketlerine karşı riskten
korunma amaçlı olarak alım satım yapılabilir; fakat bu, fiziksel emtia için sadece sözleşmenin bir unsurunu etkilemektedir. Bu riskten korunma sürecini geçekleştirmek
için fiziksel ürünü ticarete sunan firmalar, emtia borsasına
erişimi olan bir broker ile birlikte bir hesap düzenlemelidir.
Geriye kalan şartları yerine getirebilen iki taraf arasında
fiziksel ürün ticareti devam eder.
Alıcı ve satıcıların, tahıl bazlı ürünler için borsada
işlem yaparken nelere dikkat etmesi gerekir?
Tahıl tüccarları, emtia borsalarındaki fiyatlarla, ticaretini yaptıkları fiziksel emtiaların fiyatları arasındaki yüksek
korelasyonun önemini bilmelidirler. Büyük bir olasılıkla
bölgesel emtia borsaları daha iyi fiyat korelasyonuna sahip olacaktır ve bu, riskten daha iyi (daha etkin) korunma
sağlayabilir.
Buğday piyasalarında, yeni sezon beklentileriyle
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What do you think about what kind of a development
would be experienced on both supply and demand and
prices with the new season expectations in the grain
markets?
Production and usage of the major agriculture commodities continue to trend higher, putting significant pressure on
regional and international logistics. There is no international
shortage being projected this year, which should result in
general downward price pressure, however there may be
regional and short term instances where the physical commodity is relatively scarce. As a result, physical commodity
traders need to continue to focus efforts on ensuring product
remains available to meet specific end use requirements.
How the grain exchanges were affected from the political issues in Ukraine that has an important place in
wheat production and trade? What do you think about
the future effect of Ukraine on the grain exchanges in
the coming days?
The grain exchanges reflected the additional risk associated with some unknowns regarding the continued availability
of Ukrainian and to a lesser extent Russian wheat. This highlights one of the big benefits of grain exchanges which is the
ability to quickly assimilate information from many sources
into tradable and publicly disseminated prices.
Could you tell us the working method of CWB, your
task field and works in there?
I am the director of Commodity Risk Management at
CWB, responsible for all commodity-related hedging strategy and execution, including exchange traded derivatives.
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birlikte, gerek arz ve talepte, gerekse fiyatlarda nasıl
bir gelişme yaşanacağını düşünüyorsunuz?
Üretim ve önemli tarım ürünlerinin kullanımı, bölgesel
ve uluslararası lojistik üzerinde önemli bir baskı oluşturarak yüksek trendini sürdürüyor. Bu yıl için öngörülen
uluslararası bir kıtlık görünmüyor. Bu durum fiyat baskısında genel bir düşüşe neden olacaktır. Fakat fiziksel emtianın oldukça az olduğu yerlerde, bölgesel ve kısa süreli
durumlar ortaya çıkabilir. Sonuç olarak da fiziksel emtia
tüccarları, belirli nihai kullanım gereksinimlerini karşılamak
için ürünleri piyasaya arz etme işlemlerine odaklanmaya
devam etmelidir.
Buğday üretiminde ve ticaretinde önemli bir yere
sahip olan Ukrayna’da yaşanan siyasi sorunlar, tahıl
borsalarına nasıl yansıdı?
Tahıl borsaları, Ukrayna ve daha az olmakla beraber
Rus buğdayının piyasada bulunabilirliğine dair bazı bilinmezlerle ilgili ek riskleri yansıttılar. Bu durum tahıl borsalarının büyük faydalarından birisinin önemini vurgulamaktadır. Bu fayda, birçok kaynaktan elde edilen bilgiyi hızlı
bir şekilde pazarlanan ve alenen yayılan fiyatlara uydurma
yetisidir.
Biraz da CWB’nin çalışma tarzından ve buradaki
görev alanınızdan, çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
CWB’de Emtia Risk Yönetimi müdürüyüm ve borsada
işlem gören türev ürünleri de dahil olmak üzere tüm emtialarla ilgili riskten korunma stratejisinden ve bu stratejinin
uygulanmasından sorumluyum.
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10,1 % decrease in
Turkey’s grain production
........................................................................

Türkiye tahıl üretiminde
%10,1 düşüş
Turkish Statistical Institute (TUIK) estimated on
its 1st Crop Production Forecast dated as 22
May 2014 that grain production in Turkey will
decrease 10,1% compared to the previous year.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 22 Mayıs 2014
tarihli Bitkisel Üretim 1. Tahmini bülteninde
Türkiye’de tahıl üretiminin bir önceki yıla kıyasla
yüzde 10,1 düşeceği tahmininde bulundu.
Turkish Statistical Institute (TUIK) released its first crop
production forecast for 2014/15 season on 22 May. TUIK
estimates that the production in grain products will decrease 10,1% compared to the previous year.
Estimating that Turkey’s grain production will be approximately 33,7 million tons in 2014, TUIK forecasts decrease
in all grain products. According to TUIK; wheat production
will decrease to approximately 19,8 million tons by declining
10,4%, barley production will decrease to 6,9 million tons by
declining 12,7%, paddy rice production will decrease to 890
thousand tons by declining 1,1% and grain corn production
will decrease to 5,5 million tons by declining 6,8% compared
to the previous year.Projecting that chickpea as one of the
important products of legumes will decrease to 450 thousand tons by declining 11,1%, TUIK expects increase in the
production of red lentil and oil seeds. Forecasting that lentil
will reach to 400 thousand tons by increasing 1,3%, TUIK
estimates that the production of sunflower from the oil seeds
will reach to 1,6 million tons by increasing 6,6%.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014/15 sezonuna
ilişkin ilk bitkisel üretim tahminini 22 Mayıs’ta yayınladı.
TÜİK, tahıl ürünlerinde üretimin bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,1 düşeceğini tahmin ediyor.
Türkiye tahıl üretiminin 2014 yılında yaklaşık 33,7 milyon ton olacağını tahmin eden TÜİK, tüm tahıl ürünlerinde
düşüş öngörüyor. TÜİK’e göre; bir önceki yıla göre buğday üretimi yüzde 10,4 oranında azalarak yaklaşık 19,8
milyon tona, arpa üretimi yüzde 12,7 oranında azalarak
6,9 milyon tona, çeltik üretimi yüzde 1,1 oranında azalarak 890 bin tona, dane mısır üretimi ise yüzde 6,8 oranında azalarak 5,5 milyon tona gerileyecek.
Baklagillerin önemli ürünlerinden nohutun yüzde 11,1
oranında azalarak 450 bin tona gerileyeceğini öngören
TÜİK, kırmızı mercimek ve yağlı tohumların üretiminde ise
artış bekliyor. Mercimeğin yüzde 1,3 oranında artarak 400
bin ton üretim miktarına ulaşacağını öngören TÜİK, yağlı
tohumlardan ayçiçeği üretiminin yüzde 6,6 oranında artış
göstererek 1,6 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyor.

Russia-Ukraine crisis hit the wheat prices

...................................................................................................................

Rusya-Ukrayna krizi buğday fiyatlarını vurdu
The political tension between the world’s two
major wheat producers caused that wheat prices
has increased to the highest level of the last year.

Dünyanın iki önemli buğday üreticisi arasındaki
siyasi gerginlik, buğday fiyatlarının son bir yılın
en üst seviyesine çıkmasına neden oldu.

The political tension between Russia-Ukraine as the
world’s two major wheat producers caused wheat prices
reaching peak. World wheat prices reached to the highest
level of the last year in May.
The concern that the crisis between Russia and Ukraine
may affect the shipments in the Black Sea creates pressure

Dünyanın önde gelen iki buğday üreticisi olan Rusya
ve Ukrayna arasındaki siyasi gerginlik, buğday fiyatlarına
tavan yaptırdı. Dünya buğday fiyatları, Mayıs ayında son
bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin Karadeniz’deki
sevkiyatları etkileyebileceği endişesi, emtia piyasasında
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for prices in the commodity markets. The price pressure
that is effective especially on wheat and corn showed itself as increase in May. July futures wheat price in Chicago
Mercantile Exchange increased to 7.40 dollar/bushel band
as the highest level of the last year in May.
Making a written statement on the subject, Bursa Commodity Exchange Chairman of the Board Ozer Matli told
that the crisis between two countries also affected Turkey.
Expressing that there is 30% price increase in corn in Turkey, Matli said: “Only the ton price of the corn increased
to 260 dollars from 200 dollars in the last month. There
are increases in the finished product prices in the domestic market due to the Ukrainian crisis.” Matli added that
the ones making production for agriculture and livestock,
farmers and especially wheat producers have experienced
significant losses as the seasonal rainfall did not realize
on time.

fiyatlar için baskı oluşturuyor. Özellikle buğday ve mısır
üzerinde etkili olan fiyat baskısı, Mayıs ayında kendisini
artış olarak gösterdi. Chicago Ticaret Borsası’nda Temmuz vadeli buğdayın fiyatı Mayıs ayında son bir yılın en
yüksek seviyesi olan 7.40 dolar/buşel bandına yükseldi.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bursa Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, iki ülke
arasındaki krizin Türkiye’yi de etkilediğini dile getirdi.
Türkiye’de mısırda yüzde 30 fiyat artışı olduğunu söyleyen Matlı, “Son bir ayda sadece mısırın ton fiyatı 200
dolardan 260 dolara yükseldi. Ukrayna krizi nedeniyle
iç piyasada nihai mamul fiyatlarında artışlar yaşanıyor.”
dedi. Matlı, tarım ve hayvancılığa yönelik üretim yapanlar
ile çiftçilerin ve bilhassa buğday üreticilerinin, mevsim
yağmurlarının zamanında yağmamış olmasından dolayı
önemli kayıplar yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

June • Haziran 2014

67

author • yazar

High production
estimations increase the
sales trend
...........................................................................

Yüksek üretim tahminleri
satış eğilimini arttırıyor
“June period is seen generally as the month when
the trend direction in wheat prices is determined.
For this reason, the trend direction will be determined in this month. However, it can be said that
sales pressure will be high when taking estimation reports for 2014/15 season as basis. Thus, it is
estimated that 650 cent/bushel level won’t remain
much.”

Zafer ERGEZEN
Futures and Commodity Market Specialist
Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı
contact@zaferergezen.com

Increasing concerns on production have become the
most important issue of the wheat industry. It is seen that
sales increased in the wheat transactions together with the
announcement of the first estimation data for 2014/15 season. Especially the second half of May was affected from
these sales. Although the developments about Ukraine created pressure on the wheat prices, the decrease in the tension here was effective on the increase of the sales. As usual, June has critical importance on determining the trend in
wheat prices. The reason of that is the estimation reports to
be announced in this period for the new season. When this
year’s estimation report is reviewed, it points high production. The first response of the wheat market was realized as
sales. It is estimated that the production in 2014/15 season
will be below the production in the previous year in general.
The drought signs in some countries cause decrease in the
production in those countries. However, there is still a high
production level. This amount points a production above
the expectations. A downward trend is expected in prices
in general due to this high production.

THE INCREASE IN THE STOCKS CREATES
SALES PRESSURE
First estimation report of U.S. Department of Agriculture
for 2014/15 season has been announced. As this report is
the most detailed one in the market, it is followed closely
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“Haziran dönemi, buğday fiyatında genellikle trend
yönünün belirlendiği ay olarak görülüyor. Bu nedenle trend yönünün nasıl olacağı bu ay içerisinde belli olacaktır. Fakat 2014/15 sezonuna yönelik
tahmin raporları baz alındığında, satış baskısının
yüksek olacağı söylenebilir. Bu nedenle 650 cent/
bushel seviyesinin çok fazla tutunamayacağı tahmin edilmektedir.”
Üretimle ilgili artan endişeler buğday piyasasının en
önemli konusu haline geldi. 2014/15 sezonuna yönelik ilk
tahmin verilerinin açıklanmasıyla beraber buğday işlemlerinde satışların arttığı görüldü. Özellikle Mayıs ayının ikinci
yarısı, bu satışların etkisi altında geçti. Ukrayna ile ilgili gelişmeler buğday fiyatı üzerinde baskı oluştursa da buradaki
gerilimin azalması da satışların artışında etkiliydi. Her sene
olduğu gibi Haziran ayı, buğday fiyatında trendin belirlenmesinde kritik bir öneme sahip. Bunun nedeni ise bu dönemde yayınlanan yeni sezona yönelik tahmin raporlarıdır. Bu
sene yayınlanan tahmin raporu incelendiğinde yüksek üretime işaret ediyor. Buğday piyasasının ilk tepkisi satış olarak
gerçekleşti. Genel olarak 2014/15 sezonundaki üretimin bir
önceki senenin altında kalacağı tahmin edilmektedir. Bazı
ülkelerde yaşanan kuraklık belirtileri, bu ülkelerde üretimin
azalmasına yol açıyor. Fakat halen yüksek bir üretim seviyesi
mevcut ve bu rakam beklentilerin üstünde bir üretime işaret
ediyor. Bu yüksek üretim nedeniyle fiyatlarda genel olarak
aşağı yönlü bir trend izlenmesi beklenmektedir.

STOKLARDAKİ ARTIŞ SATIŞ
BASKISI OLUŞTURUYOR
ABD Tarım Bakanlığı'nın 2014/15 sezonuna yönelik ilk
tahmin raporu açıklandı. Bu rapor piyasada yayınlanan en
detaylı rapor olduğu için yatırımcılar tarafından yakından
takip edilmektedir. Ayrıca dünyanın en büyük buğday üre-
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by the investors. Besides it gains importance as it provides
the most accurate data on the production of U.S. that is
one of world’s largest wheat producers. When 2014/15
data is reviewed; it points a significant increase in the production. According to the report of U.S. Department of
Agriculture; 16,96 million-ton decrease is expected in the
world wheat production. Thus, world wheat production
will decline to 697,04 million tons. Shortly, a significant
wheat production has been experienced for the last two
years. It is seen that stocks have also increased.
End period stocks are projected to increase to 187,42
million tons in 2014/15 season. This figure means an
increase of 890 thousand tons. It highly exceeded the
stocks two years ago. It seems inevitable for a stock figure with such amount to create sales pressure on the
wheat prices. It is already seen that sales increased as
soon as the estimations were announced. A steady increase in stocks is seen as the biggest risk on the prices.
This sales pressure shall be estimated to continue in case
there is not an increase on the demand side. We have
been seeing signals of this for the last two weeks. Canada leads with the production decrease of approximately 9
million tons. Whereas, it was effective on the decrease of
the prices together with high production data in the previous season. It is estimated that production will decrease
in U.S. as well. According to the estimations of U.S. Department of Agriculture; wheat production will decrease
4,53 million tons. These two countries meet 80% of the
decrease in the production by themselves.

ticilerinden olan ABD'nin üretimine yönelik en sağlıklı verileri
sağladığından önem kazanmaktadır. 2014/15 verilerine bakıldığında, üretimde ciddi bir artış dikkat çekiyor. ABD Tarım
Bakanlığı'nın raporuna göre dünya buğday üretiminde 16,96
milyon ton azalış bekleniyor. Böylece dünya buğday üretimi
697,04 milyon tona gerileyecek. Kısaca son iki senedir ciddi
bir buğday üretimi yaşanıyor. Aynı zamanda stokların da arttığı görülüyor. 2014/15 sezonunda dönem sonu stoklarının
187,42 milyon tona yükseleceği öngörülmektedir.
Bu rakam 890 bin ton artış demek. İki sene önceki
stokların ise hayli üstüne çıkmış durumda. Bu miktardaki
bir stok rakamının buğday fiyatları üzerinde satış baskısı
kurması kaçınılmaz görünüyor. Zaten tahminler açıklanır
açıklanmaz, satışların arttığı görüldü. İstikrarlı bir stok artışı, fiyatla üzerindeki en büyük risk olarak görünmektedir.
Talep tarafında bir artış yaşanmaması durumda bu satış
baskısının devam edeceği tahmin edilebilir. Bunun ilk sinyallerini son iki haftadır görüyoruz. Kanada, yaklaşık 9 milyon ton üretim azalışı ile başı çekiyor. Oysa geçen sezon
yüksek üretim verileri ile fiyatların düşmesinde etkili olmuş-

Thus the market would follow the data from those
countries closely. The production data from those countries in this year may be affective on the prices. The biggest source of the increase in the stocks causing the
start of a downward trend in the prices is China! When
the data of 2014/15 season is reviewed; it is expected to
have 4 million-ton increase in the end period stocks of
China. This figure corresponds half of the annual wheat
import. In other words, it means half of the demand of
the country which makes the highest wheat import. An
increase with such amount affects the prices naturally.
China continues to be an important player affecting the
prices in the wheat market and will continue throughout
this year. To sum up, first estimation report of U.S. Department of Agriculture for 2014/15 season has caused
increase of the sales. When it is taken into consideration
that this report determines the trend direction in general,
its effect on the market will be understood more clearly.

THE HIGHEST PRODUCTION
DECREASE IS IN CANADA
The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) decreased its world wheat production estima-
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tion to 701,7 million tons by declining 1,9% compared
to the previous year. The highest decrease is expected
in Canada. Thus, it is seen that both these two institutions point a significant production decrease in Canada.
Besides that, it is estimated that there will be decrease
in Australia, Russia and U.S. as well. Thus, the production increase in Argentina, Brazil, India and Mexico has
been met. A decrease in the wheat trade together with
the decrease in the production is also projected. Wheat
trade is expected to decrease to 149,5 million tons with a
decline of 1 million tons. End period stocks are estimated
to reach 179,5 million tons in 2013/14 season. This figure
means approximately 2 million-ton increase compared to
the previous season. However, it is far below the estimations of U.S. Department of Agriculture. While the wheat
demand in Asian countries still continues, a decrease in
the demand from Europe is also expected. Despite the
uncertainty in Ukraine, the country is expected to continue its loads steadily.

THE INCREASE ON ANNUAL BASIS
WILL BE 6,50%
Consequently, when the estimation average of the two
institutions making global estimations in the grain markets is taken into consideration; world wheat production
is expected to be 699,37 million tons averagely. There is
a significant decrease compared to the previous month.
Estimations for the new season are effective on that.
There is only 300 thousand-ton increase. Last year’s
average was realized as 656,7 million tons. 46,67 million-ton increase is projected compared to the previous
year. In other words, the increase on annual basis will be
6,50%. Increase compared to the last year’s estimations
points sales pressure naturally. Addressing the decrease
in the imports from China and estimations of production
decrease in the countries like Canada gains importance.
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tu. ABD'de de aynı şekilde üretim düşüşü olacağı tahmin
ediliyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın tahminlerine göre buğday
üretimi 4,53 milyon ton azalacak. Bu iki ülke üretimdeki
azalışın yüzde 80'ini tek başlarına karşılıyorlar. Piyasa bu
nedenle bu iki ülkedeki verileri yakından izleyecektir.
Bu sene içerisinde bu ülkelerden gelecek olan üretim
verileri, fiyatlar üzerinde etkili olabilir. Fiyatlardaki düşüş
trendinin başlamasına neden olan stoklardaki artışın ise en
büyük kaynağı Çin. 2014/15 sezonuna yönelik tahminler
incelendiğinde Çin'in dönem sonu stoklarında yaklaşık 4
milyon ton artış yaşanması bekleniyor. Bu rakam yıllık buğday ithalatının yarısına denk gelmektedir. Yani dünyanın
en yüksek buğday ithalatı yapan ülkesinin talebinin yarısı
demek. Bu miktardaki bir artış doğal olarak fiyatları da etkiliyor. Çin buğday piyasasında fiyatları etkileyen önemli bir
unsur olmaya devam ediyor ve bu sene boyunca da edecek. Özet olarak ABD Tarım Bakanlığı'nın 2014/15 sezonuna yönelik ilk tahmin raporu satışların artmasına yol açtı.
Bu raporun genel olarak trend yönünü belirlediği dikkate
alındığında, piyasa üzerindeki etkisi daha net anlaşılacaktır.

EN BÜYÜK ÜRETİM DÜŞÜŞÜ KANADA’DA
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya buğday üretimi tahminini önceki yıla göre yüzde 1,9
düşürerek 701,7 milyon tona düşürdü. En büyük düşüş
Kanada'da bekleniyor. Böylece iki önemli kurumun da,
Kanada'da ciddi bir üretim düşüşüne işret ettiği görülüyor. Bunun yanı sıra Avustralya, Rusya ve ABD'de de düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Böylece Arjantin, Brezilya,
Hindistan ve Meksika'daki üretim artışı karşılanmış oluyor.
Üretimdeki düşüşle beraber buğday ticaretinde de düşüş
olacağı öngörülmektedir. Buğday ticaretinin 1 milyon düşüşle 149,5 milyon tona gerileyeceği bekleniyor. 2013/14
sezonunda dönem sonu stoklarının ise 179,5 milyon tona
ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu rakam, bir önceki sezona göre
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These two countries were effective on the prices in the
previous season. They are estimated to play important
roles again this year. Besides, we see that weather conditions have also had important role on the estimations this
year. There can be fluctuations in the prices and the estimations due to the drought and changes in the weather
temperatures. However, it is estimated that high yield will
create pressure on the prices and limit the excessive increases.

JUNE WILL DIRECT WEHAT PRICES
July futures wheat price at Chicago Mercantile Exchange decreased below the level of 665 cent/bushel
as the critical level. This level was used as support point
previously for many times. While the prices were receding; in spite of the support at this level, this support
was passed downward due to the increasing production
concerns. There is 650 cent/bushel level under this level. Response purchases may be expected to be seen at
this level. However, the increases are possible to remain
as being response purchase. The increase in the transaction volume during the decrease is a negative signal.
As I stated previously, June period is seen generally as
the month when the trend direction in wheat prices is
determined. For this reason, the trend direction will be
determined in this month. However, it can be said that
sales pressure will be high when taking estimation reports for 2014/15 season as basis. Thus, it is estimated
that 650 cent/bushel level won’t remain much. In case
of passing this level, there can be downward aggressive
movements. Also it is possible for the unforeseen developments of the weather conditions to be used a reason
to response purchases. However, the main effective of
the wheat price was announced in May: Production estimations… As long as expectations for production forecasts and stocks are higher, upward movements can be
said to be limited.
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yaklaşık 2 milyon tonluk bir artış demek. Fakat ABD Tarım
Bakanlığı'nın tahminlerinin oldukça altında bulunuyor. Asya
ülkelerinde buğday talebi devam ederken, Avrupa kaynaklı
talepte de artış bekleniyor. Ukrayna'daki belirsizliğe rağmen yüklemelerin istikrarlı devam etmesi beklenmektedir.

YILLIK BAZDAKİ ARTIŞ YÜZDE 6,50 OLACAK
Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin
gerçekleştiren iki kuruluşun tahmin ortalamaları göz önüne alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 699,37
milyon ton olması bekleniyor. Önceki aya göre ciddi bir düşüş var. Bunda yeni sezona yönelik tahminler etkili oldu.
Sadece 300 bin tonluk bir artış var. Geçen sene ortalaması ise 656,7 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Önceki
seneye göre 42,67 milyon ton artış öngörülüyor. Yani yıllık
bazdaki artış yüzde 6,50 olacak. Geçen sene tahminlerine
göre artış yaşanacak olması, doğal olarak satış baskısına işaret ediyor. Çin kaynaklı ithalat azalışına değinilmesi
ve Kanada gibi ülkelerdeki üretim azalışı tahminleri önem
kazanıyor. Bu iki ülke geçen sezon fiyatlar üzerinde etkili
olmuştu. Bu sene yine piyasada önemli rol oynayacakları
tahmin edilmektedir. Ayrıca bu sene hava durumunun da
tahminlerde önemli rol oynadığını görüyoruz. Kuraklık ve
hava sıcaklıklarında değişim nedeniyle fiyat ve tahminlerde
dalgalanmalar görülebilir. Fakat yüksek rekoltenin, fiyatlar
üzerinde baskı yaratacağı ve aşırı yukarı yükselişleri sınırlandıracağı tahmin edilmektedir.

BUĞDAY FİYATLARINA
HAZİRAN AYI YÖN VERECEK
Şikago Ticaret Borsası'nda Temmuz vadeli buğday fiyatı, kritik seviye olarak görünen 665 cent/bushel seviyesinin
altına geçti. Bu seviye daha önce destek noktası olarak
bir kaç defa çalışmıştı. Fiyatlar geri çekilirken bu seviyede
yine destek bulsa da artan üretim endişeleri nedeniyle bu
destek aşağı yönlü geçildi. Bu seviyenin altında ise 650
cent/bushel seviyesi bulunmaktadır. Bu seviyede tepki
alımlarının görülmesi beklenebilir. Fakat yükselişlerin tepki
alımı olarak kalması muhtemeldir. Düşüş esnasında işlem
hacminin de artmış olması olumsuz bir sinyal. Daha önce
belirttiğim gibi Haziran dönemi, buğday fiyatında genellikle
trend yönünün belirlendiği ay olarak görülüyor. Bu nedenle
trend yönünün nasıl olacağı bu ay içerisinde belli olacaktır. Fakat 2014/15 sezonuna yönelik tahmin raporları baz
alındığında, satış baskısının yüksek olacağı söylenebilir. Bu
nedenle 650 cent/bushel seviyesinin çok fazla tutunamayacağı tahmin edilmektedir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda aşağı yönlü agresif hareketler görülebilir. Aynı zamanda hava durumundaki beklenmedik gelişmelerin tepki
alımlarına sebep olarak kullanılması muhtemeldir. Fakat
buğday fiyatının asıl etkileyecek olan konu Mayıs ayında
açıklandı: Üretim tahminleri... Üretim tahminleri ve stok
beklentileri yüksek kaldıkça, yukarı yönlü hareketlerin sınırlı
olacağı söylenebilir.
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May rainfall has been good
for oil seeds
........................................................................

Mayıs yağmurları yağlı
tohumlara yaradı
General Manager of Elita Gida, Ibrahim Ethem
Can said that May rainfall affected wheat adversely in Cukurova as one of the centers of
agriculture in Turkey and on the other hand it
contributed a lot to the production of corn, sunflower, soy and cotton.
Elita Gıda Genel Müdürü İbrahim Ethem Can,
Türkiye’de tarım sektörünün merkezlerinden biri
olan Çukurova’da, Mayıs yağmurlarının buğdayı
olumsuz etkilediğini, buna karşılık mısır, ayçiçek, soya ve pamuk üretimine çok büyük katkı
sağladığını söyledi.

İbrahim Ethem Can
Elita Gıda General Menager
Elita Gıda Genel Müdürü

As one of the leading companies of the agriculturebased industries, Sunar Grup’s locomotive company Elita
Gida’s General Manager Ibrahim Ethem Can made a written statement on the effects of drought in Cukurova as
one of the centers of agriculture in Turkey. Stating that
quality loss has been experienced in wheat with the effect of the rainfall in May after the drought in last period,
Ibrahim Ethem Can told that the rainfall caused yield loss
with a rate of between 20% and 40% and the quality loss
has increased especially in the wheat which reached to
harvest maturity.
However; Ethem Can stated that contrary to wheat; the
rainfall has been good for corn, sunflower, cotton, peanut
and soy cultivation and he emphasized that corn production corresponds to a great part of Cukurova’s agricultural
activities and thus has an important place for the region.

Tarıma dayalı sanayinin öncü kuruluşlarından biri olan
Sunar Grup’un lokomotif şirketi Elita Gıda’nın Genel Müdürü İbrahim Ethem Can, Türkiye’de tarım sektörünün
merkezlerinden biri olan Çukurova’da kuraklığın etkileriyle
ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Geçtiğimiz dönemde yaşanan kuraklığın ardından, Mayıs ayında gelen yağmurların etkisi ile buğdayda kalite
kaybı yaşandığını belirten İbrahim Ethem Can, yağışların
buğdayda yüzde 20 ile 40 arasında verim kaybına neden
olduğunu ve özellikle hasat olgunluğuna erişen buğdayda
kalite kayıplarının arttığını söyledi.
Ancak buğdayın aksine yağışların mısıra, ayçiçeğine, pamuğa, yer fıstığına ve soya ekimine oldukça faydalı geldiğini
ifade eden Ethem Can, mısır ekiminin Çukurova’nın zirai faaliyetinin büyük kısmına tekabül ettiğini ve bu yüzden bölge
için oldukça önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Maritime market focused on wheat shipments

...............................................................................................................................

Denizcilik piyasası buğday sevkiyatlarına odaklandı
Istanbul Freight Index dropped 4.5 points by having the
fastest decrease of 2014 in the last week of May. According to the news by Aysel Yucel from Dunya Gazetesi;
freights have rapidly fallen into a decline in the maritime
market. Baltic Dry Index (BDI) that directs freight markets
closed the week with a drop of 33 points. Reaching to
the record level of the recent years and to 2 thousand
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İstanbul Navlun Endeksi, Mayıs ayının son haftası
2014’ün en hızlı düşüşünü gerçekleştirerek 4.5 puan geriledi. Dünya Gazetesi’nden Aysel Yücel’in haberine göre;
denizcilik sektöründe özellikle son bir ayda navlunlar hızlı
düşüşe geçti. Navlun piyasalarını gösteren Baltık Kuru
Yük Endeksi (BDI), haftayı 33 puanlık düşüşle kapattı.
698 puanla başladığı 2013’te son yılların rekor seviyesine
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points in 2013 which began with 698 points, index declined to 940 points last week. Index dropped 500 points
in the last month. Showing the coaster freight market in
Mediterranean and Black Sea, Istanbul Freight Index (Istfix) dropped 4.5 points by realizing the fastest decrease
of 2014 last week.
Industry representatives show the increase in the fleet
supply-demand imbalance and Ukrainian crisis as the
main reasons of the decrease in the market. Turkey Shipowners Association Chairman Erol Yuce said they expect
that the markets will mobilize significantly with the grain
shipments from Black Sea in July. Yucel continued as
follows: “Ship owners expect a significant movement in
July. Wheat shipments in Brazil and Argentina regions
have already started. The wheat market in Black Sea will
rally soon as the winter and the freeze in the seas is over.
Even Turkey will import 6-7 million tons of grain. All of
these are expected to mobilize the markets.”

ulaşarak 2 bin puanları gören endeks, geçen hafta 940
puanlara kadar geriledi. Endeks, son bir ayda yaklaşık
500 puan geriledi. Akdeniz ve Karadeniz’deki koster navlun piyasasını gösteren İstanbul Navlun Endeksi (İstfix) ise
geçtiğimiz hafta 2014’ün en hızlı düşüşünü gerçekleştirerek 4.5 puan geriledi.
Sektör temsilcileri, filodaki arz talep dengesizliğinin artmasını ve Ukrayna krizini, piyasalardaki düşüşün ana nedenleri olarak gösteriyor. Türkiye Armatörler Birliği Başkanı
Erol Yücel ise piyasaların Temmuz ayında Karadeniz’den
yapılacak tahıl sevkiyatlarıyla ciddi oranda hareketlenmesini beklediklerini söyledi. Yücel, “Armatörler, Temmuz ayında ciddi bir hareketlenmenin olmasını bekliyor. Şu anda
Brezilya ve Arjantin bölgesinde buğday sevkiyatları başladı. Yakında Karadeniz’de de buğday piyasası canlanacak.
Çünkü kış geçti, denizdeki donmalar geçti. Türkiye bile 6-7
milyon ton hububat ithal edecek. Bunların piyasaları hareketlendirmesi bekleniyor.” diye konuştu.
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The success model of
Farinera Coromina

“QUALITY, SERVICE AND
INNOVATION”
...............................................................................

Farinera Coromina’nın
başarı modeli

“KALİTE, HİZMET VE
YENİLİK”
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Luis Coromina: “Our plant can process
more than 220 tons of wheat daily. We are
constantly investing in it in order to fulfill our
clients’ expectations, and have always used
the latest technology by Buhler. If things go
as expected, we will need to increase capacity soon.”
Luis COROMINA: “Tesisimiz günlük 220 tondan fazla buğdayı işleyebilmektedir. Müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilmek için de
sürekli olarak kapasitemize yatırım yapıyoruz
ve son teknoloji ürünleri kullanıyoruz. İşler
umduğumuz gibi giderse, yakın zamanda kapasitemizi arttırmak zorunda kalacağız.
MILLER MAGAZINE

ıntervıew • röportaj

Farinera Coromina is one of the medium-sized flour
mills of Spain with 115-year history. Being very sensitive
about the flour quality, company’s General Director Luis
COROMINA states that they are shown as the reference
on flour quality in Spain.

Farinera Coromina, 115 yıllık geçmişe sahip İspanya’nın
orta ölçekli un değirmenlerinden biri. Un kalitesi konusunda son derece hassas olan firmanın Genel Müdürü Luis
COROMINA, İspanya’da un kalitesi konusunda referans
olarak gösterildiklerini belirtiyor.

Having the capacity of processing more than daily 220
tons of wheat, Farinera Coromina consistently makes
capacity investments in order to meet the expectations
of their customers and benefits from the latest technology. Saying that, “If things go as expected, we will need
to increase capacity soon.”; Luis Coromina defends that
there will be two success models of Spanish flour milling
in the future. Expressing that “volume and cost” is one of
them and the other is “quality, service and innovation”,
General Director COROMINA states that their success
model is absolutely the second one.

Günlük 220 tondan fazla buğdayı işleyebilme kapasitesine sahip olan Farinera Coromina, müşterilerinin beklentilerinin karşılayabilmek için sürekli olarak kapasiteye
yönelik yatırım yapıyor ve son teknolojiden faydalanıyor.
“İşler umduğumuz gibi giderse, yakın zamanda kapasitemizi arttırmak zorunda kalacağız.” diyen Luis COROMINA, İspanya un değirmenciliğinin gelecekte iki başarı
modeli olacağını savunuyor. Bunlardan birini “hacim ve
maliyet”, diğerini de “kalite, hizmet ve yenilik” olarak ifade
eden Genel Müdür COROMINA, kendi başarı modellerinin kesinlikle ikincisi olduğunu ifade ediyor.

Luis Coromina tells the details about Farinera Coromina and Spanish flour industry.

Farinera Coromina ve İspanya un endüstrisiyle ilgili ayrıntıları Luis COROMINA, anlatıyor.

Mr. COROMINA, can you introduce company Farinera Coromina, could you give some information on
your company and how you have come to today?
Farinera Coromina has been producing the finest flours
in the market for more than 115 years, and has shown as
the reference flour mill in Spain. We are located in Banyoles (120km from Barcelona), between the Costa Brava
and the Pyrenees.

Sayın COROMINA, firmanız Farinera Coromina’yı
tanıyabilir miyiz? Firmanız ve bugünlere nasıl geldiğiniz hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Farinera Coromina, 115 yıldan uzun süredir pazara en
iyi unu sunmaktadır. Firmamız, İspanya’da referans gösterilen bir un değirmeni haline gelmiştir. Firmamız, Costa
Brava ve Pyrenees arasındaki Banyoles (Barselona’dan
120 km uzaklıkta) bölgesinde bulunuyor.

Our mission is to provide high-quality flours along with
an excellent service, solving the needs of our clients and
accompanying them along the process of baking bread
and other products, in order to generate added value for
their final products. Thanks to our ongoing investment in
R&D, we have an innovative production system that allows us to produce high-quality, regular flours, while fulfilling each client’s requirements. Besides, we also have a
new baking center equipped with the latest baking technology, where we work hand in hand with our clients.

Misyonumuz; yüksek kalitede unu mükemmel hizmetle
sunmak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve nihai
ürünlerinde katma değer oluşturabilmeleri için ekmek ve
diğer ürünlerin fırıncılık sürecinde onlara eşlik etmek.
Devam eden Ar-Ge yatırımlarımız sayesinde; her bir
müşterimizin ihtiyaçlarını karşılarken yüksek kalitede normal un üretmemizi sağlayan yenilikçi üretim sistemine sahibiz. Ayrıca, müşterilerimizle birlikte çalıştığımız en son
fırıncılık teknolojisine sahip yeni bir fırıncılık merkezimiz de
mevcuttur.

What can you say about your product variety and
the position of your company in Spanish market?
Which properties of your company distinguish you
from your rivals?
Our medium-size company gives us the advantages
of producing high quality flours coming from high quality wheat only, while at the same time providing an outstanding service, ongoing innovation and a competitive
price.

Ürün çeşitliliğiniz ve İspanya pazarındaki konumunuz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Firmanız, ülkenizdeki diğer rakiplerinizden hangi yönleriyle ayrılıyor?
Orta ölçekteki firmamız; mükemmel bir hizmeti sürekli
yenilik içinde rekabetçi fiyatlarla sunmanın yanı sıra sadece yüksek kalite buğdaydan elde edilen yüksek kalite un
üretiminde avantaj sağlıyor.

With our sales growing year after year, we have surpassed the 30.000 tones milestone, and we have become the reference flour mill in Spain when it comes to

Yıldan yıla artan satışlarımızla 30 bin tonu geçmiş bulunuyoruz ve söz konusu kalite, hizmet ve yenilik olduğunda İspanya’da örnek gösterilen bir firma haline geldik.
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quality, service and innovation.
We have a wide range of products, from all kinds
of wheat flour (bread, pastries, biscuits, pizza, whole
grain…) to rye flour, including organic flours. In addition, Farinera Coromina is the pioneer in Spain in offering stone-milled flours, known for its intense flavor
and aroma.
Could you give information on your facility, capacity and technologies you used? What can you say
about the level of your company in capacity and
technology usage?
Our plant can process more than 220 tons of wheat
daily. We are constantly investing in it in order to fulfill our
clients’ expectations, and have always used the latest
technology by Buhler. If things go as expected, we will
need to increase capacity soon.
Are there any other fields you give service besides
flour production? If there are other fields you working
on or other products, could you give information also
about them?
At Farinera Coromina, we want to become more than
a simple supplier, we are a long-term partner for our clients, someone they can trust and ask for advice anytime
they need it. This is why we focus on constant excellent
service, and help them innovate and solve their baking issues. The know-how in baking provided by our technical
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Çavdar unu ve organik unların yanı sıra her çeşit buğday ununu (ekmek, hamur işleri, bisküvi, pizza, tam tahıl…) içeren geniş bir ürün yelpazemiz mevcut. Bunlara
ek olarak Farinera Coromina olarak, yoğun lezzeti ve aroması ile bilinen taş değirmende öğütülmüş un üretiminde
İspanya’da öncüyüz.
Üretim tesisiniz, kapasiteniz ve kullandığınız teknolojiler hakkında bilgi verir misiniz? Firmanız kapasite
ve teknoloji kullanımında hangi düzeyde?
Tesisimiz günlük 220 tondan fazla buğdayı işleyebilmektedir. Müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilmek
için de sürekli olarak kapasitemize yatırım yapıyoruz ve
Bühler’in son teknoloji ürünlerini kullanıyoruz. İşler umduğumuz gibi giderse, yakın zamanda kapasitemizi arttırmak zorunda kalacağız.
Un üretiminin yanı sıra hizmet verdiğiniz başka
alanlar da var mı? Varsa biraz da diğer çalışmalarınız
ya da ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Farinera Coromina olarak basit bir tedarikçiden daha
fazlası olmak istiyoruz; müşterilerimiz için uzun vadeli iş ortağı, ihtiyaçları olduğunda güvenebilecekleri ve
tavsiye isteyebilecekleri bir firmayız.
Bu yüzden de sürekli olarak mükemmel hizmete
odaklanıyoruz ve müşterilerimize yenilikleri kullanmalarında ve karşılaştıkları sorunlarda yardımcı oluyoruz.
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staff is currently the most advanced and well-known in
Spain. Besides, since we are agile and can easily adapt
to the changes in the market, we also offer other tailored
flours and baking products as a result of the needs of
our clients.
Are you working only for the Spanish market in the
flour milling industry? Are there any export activities
or do you have any goals for export?
Although Spain is our natural market, in the last two
years we have expanded our brand and products in other
parts of the world. France, for instance, is a mature market where, thanks to the high quality of our flours, our
sales are growing. We have also exported to the USA,
and are opened to develop the markets in East Europe,
Africa, South America and the Middle East through reputed distributors.
As Farinera Coromina, what is your future goal for
the investment and market objective?
Our vision is to become the leader flour mill in Spain in
terms of quality, service and innovation, as well as consolidating our exports in France, USA and the rest of the
world.
Could you give some information also on the flour
industry in your country and the consumption habits of your people? What is the position of Spain in
the world in terms of using milling technologies, flour
production amount, quality and consumption?
Spain is a mature market with a fierce competition.
Times have been hard for the milling industry, but thanks
to our innovation we have made our path and are on
the pole position for the new revolution that is coming:
consumers are starting to appreciate the quality in bread,
demanding more and different specialties, and, for the
first time in many years, bread consumption is growing.
What do you think about the future development of
your country especially in terms of flour industry?
I think that there are two success models: one focuses
on volume and cost. The other one goes for quality, service and innovation. We clearly choose the second because we have the right team to become the best in this
field.
Finally, what would you like to add?
I believe it is very rewarding to see how our clients
make such a spectacular final product from our flour. To
conclude, at Farinera Coromina we are available 24/7.
Farinera Coromina is a high-quality, innovative and trustworthy flour mill.

Teknik ekibimiz tarafından sağlanan fırıncılık bilgileri, İspanya’daki en gelişmiş ve bilinen olma özelliğine sahiptir. Oldukça hızlı olduğumuz ve pazardaki değişikliklere
kolayca ayak uydurabildiğimiz için müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak diğer özel üretim un ve fırıncılık
ürünlerini de hizmetlerine sunuyoruz.
Un değirmenciliğinde sadece İspanya pazarına yönelik mi çalışıyorsunuz? İhracata yönelik bir çalışmanız ve bununla ilgili hedefleriniz var mı?
İspanya bizim doğal pazarımız olmasına rağmen, markamızı ve ürünlerimizi dünyanın diğer bölgelerine de sunduk. Örneğin, yüksek kalite un üretimimiz sayesinde satışlarımızın arttığı Fransa, olgun bir pazar. Ayrıca ABD’ye
de ihracat gerçekleştirip tanınmış distribütörler aracılığıyla
Doğu Avrupa, Afrika, Güney Amerika ve Orta Doğu pazarlarına açıldık.
Farinera Coromina olarak gelecekle ilgili yatırım ve
pazar hedefiniz nedir?
Vizyonumuz İspanya’da kalite, hizmet ve yenilik açısından lider un değirmeni olmanın yanı sıra; Fransa, ABD ve
dünyanın geri kalanındaki ihracatımızı güçlendirmek.
Biraz da ülkenizdeki un sanayi ve halkınızın tüketim
alışkanlığı hakkında bilgi verir misiniz? İspanya değirmen teknolojileri kullanımı, un üretim miktarı, kalitesi
ve tüketimi açısından hangi noktada?
İspanya, yoğun rekabetin olduğu olgun bir pazar.
Değirmencilik endüstrisi zor dönemler geçirdi fakat yeniliklerimiz sayesinde yolumuzda ilerleyebildik ve yaklaşmakta olan yeni devrimde ön sıradaki yerimizi aldık.
Tüketiciler artık ekmekte kaliteye değer vermeye başladı, talep miktarları ve farklı özellikte ürünlere olan istekleri arttı ve uzun yıllar sonra ilk kez ekmek tüketimi artış
gösteriyor.
Gelecekte, özellikle un sanayi açısından ülkenizin
nasıl bir gelişme kaydedeceğini düşünüyorsunuz?
Bence iki başarı modeli olacak: biri hacim ve maliyete
odaklanacak. Diğeri de kalite, hizmet ve yeniliklere odaklanacak. Bu alanda en iyisi olabilmek için doğru ekibe sahip olduğumuz için kesinlikle ikinci olanı seçiyoruz.
Son olarak neler eklemek istersiniz?
Müşterilerimizin, ürettiğimiz undan ne kadar mükemmel
nihai ürün elde ettiğini görmenin bir ödül olduğuna inanıyorum. Özetlemek gerekirse, Farinera Coromina 7/24
hizmetinizde. Firmamız yüksek kaliteye sahip, yenilikçi ve
güvenilir bir un değirmenidir.
Firmalar, istedikleri zaman web adresinden bizleri ziyaret edebilir ve bizlerle iletişime geçebilirler.

Companies can visit us from our website and contact
with us whenever they want.
DEĞİRMENCİ DERGİSİ
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World Sorghum and
Millet Market

..........................................................................................................

Dünya Sorgum ve Darı Pazarı
Today, sorghum and millet are two of the most basic foods for the
poor and rural people in the dry regions that are poor in terms of
other grains. When the production regions of these products are reviewed, it is seen that Africa, Central America and South Asia are
at the front. Used in various fields such as human food, feed and
biofuel; these products are an important food source for the African
countries that are especially poor in terms of other grain products.
Sorgum ve darı, günümüzde diğer tahıllar açısından fakir olan kurak
bölgelerdeki yoksul ve kırsal halk için en temel gıdalardan birisidir.
Bu ürünlerin üretim bölgelerinde bakıldığında, Afrika, Orta Amerika
ve Güney Asya’nın ön sıralara çıktığı görülmektedir. İnsan gıdası, yem
ve biyoyakıt gibi çok çeşitli alanlarda kullanılabilen bu ürünler, özellikle diğer tahıl ürünleri açısından fakir Afrika ülkeleri için önemli bir
gıda kaynağıdır.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Sorghum is a genus of numerous
species of grasses, one of which is
raised for grain and many of which are
used as fodder plants either cultivated
or as part of pasture. The plants are
cultivated in warmer climates worldwide. Species are native to tropical and
subtropical regions of all continents in
addition to the South West Pacific and
Australasia.

Sorgum aslında bir çeşit ot türüdür
ve bu otların bir kısmı tahıl için yetiştirilir ancak çoğunluğu ya ekilerek ya
da meraların bir parçası olarak yem
bitkisi üretiminde kullanılır. Bu bitki
dünyada ılıman iklimlerde yetiştirilmektedir. Farklı türleri, Güney Batı Pasifik
ve Avustralasya’ya ek olarak diğer tüm
kıtalardaki tropik ve yarı tropikal bölgelerde yetişmektedir.

One species, Sorghum bicolor, is an
important world crop, used for food
(as grain and in sorghum syrup or “sorghum molasses”), fodder, the production of alcoholic beverages, as well as
biofuels. Most varieties are drought
tolerant and heat tolerant, and are especially important in arid regions where
the grain is staple or one of the staples
for poor and rural people. They form
an important component of pastures in
many tropical regions.

Bu türün çeşitlerinden birisi olan iki
renkli Sorgum, biyoyakıtların yanı sıra
gıda (tahıl olarak sorgum şurubu veya
sorgum pekmezinde), yem, alkollü içkilerin üretiminde kullanılan önemli bir
dünya tahılıdır. Birçok çeşidi kuraklığa
ve sıcaklığa karşı dayanıklıdır ve özellikle diğer tahıllar açısından fakir olan
kurak bölgelerdeki yoksul ve kırsal halk
için en temel gıdalardan birisidir. Birçok
tropikal bölgede meraların da önemli
bir parçasını oluşturur.
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Evaluated with the same standards of corn and even
being the other name of corn in Turkey, millet is a smallseeded cereal crop or grain, widely grown around the
world for food and fodder. Having different varieties, millets do not form a taxonomic group, but rather a functional or agronomic one. Their essential similarities are
that they are small-seeded grasses grown in difficult production environments such as those at risk of drought.

Türkiye’de mısırla aynı standartta değerlendirilen, hatta
bazı bölgelerde mısırın diğer adı olan darı ise aslında dünya çapında gıda ve yem için ekilen küçük tohumlu bir hububat ürünüdür. Farklı çeşitleri bulunan darı, biyolojik bir
sınıflandırma grubu oluşturmaz, daha ziyade fonksiyonel
veya tarımsal bir grup oluşturur. Darı türlerinin temel benzerlikleri ise kuraklık riski altında olan zor üretim ortamına
sahip yerlerde yetiştirilebiliyor olmasıdır.

The millets include species in several genera, mostly
in the subfamily Panicoideae, except for finger millet.
The most widely cultivated species in order of worldwide
production are pearl millet, foxtail millet, proso/common/
broom corn/hog millet or white millet and finger millet.
Especially pearl millet is one of the two most important
plants grown in semi-arid, poor and less productive agricultural regions of Africa and Southeastern Asia.

Parmak darı dışındaki darı çeşitleri, çoğunun Panicoideae altfamilyasına ait olduğu birkaç cins içerir. Dünya
çapında üretim sırasına göre en fazla yetiştirilen türleri inci
darı, tilkikuyruğu darı, akdarı/boz darı ve parmak darıdır.
Özellikle inci darı, Afrika ve Güneydoğu Asya’nın yarı kurak, yoksul ve daha az verimli tarım bölgelerinde yetiştirilen en önemli iki bitkiden biridir.
İnsan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılabilen darı,
Türkiye’nin bazı illeri de dahil olmak üzere bazı ülkelerde
ekmek yapımında da kullanılmaktadır.

Millet that can be used as human food and animal
feed is used in bread making in some countries including
some cities of Turkey.

WORLD SORGHUM AND MILLET PRODUCTION
Sorghum is an important food crop in Africa, Central
America, and South Asia and is the “fifth most important
cereal crop grown in the world”. America, Nigeria, Mexico,
India and Argentina are the most important production regions. Averagely 4-5 million tons of sorghum is produced
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DÜNYA SORGUM VE DARI ÜRETİMİ
Sorgum Afrika, Orta Amerika ve Güney Asya için
önemli bir gıda ürünü olup “dünyada yetiştirilen en önemli
beşinci tahıl ürünüdür”. Amerika, Nijerya, Meksika, Hindistan ve Arjantin en önemli üretim bölgeleridir. Bu ülkelerin her birinde yılda ortalama 7-8 milyon ton sorgum
üretilmektedir. Dünya genelinde üretilen sorgum miktarı
ise 55 ile 60 milyon ton arasındadır. ABD Tarım Bakan-
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yearly in each of these countries. The sorghum amount
in the whole world is between 55 and 60 million tons.
According to the data of U.S. Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service USDA; world sorghum production, which was 57,2 million tons in 2009/10 season,
reached to 61,1 million tons in 2010/11 season. Declining to 57 million tons in 2011/12 and 2012/13 seasons,
world sorghum production reached to 60,1 million tons
in 2013/14 season. USDA estimates that world sorghum
production will reach to 62,8 million tons in 2014/15 season. According to the data of 2013/14 season; world’s
largest sorghum producer is U.S. with 9,8 million tons.
Ranking first in world sorghum production with 6,4 million tons in 2011/12 season, Mexico dropped to second
place after U.S. with 6,1 million tons in 2012/13 season
and with 7,3 million tons in 2013/14 season. Nigeria,
India, Argentina and Ethiopia follow U.S. and Mexico in
world sorghum production. Nigeria realized 6,5 million
tons of sorghum production, India realized 5,5 million
tons, Argentina realized 4,2million tons and Ethiopia realized 4 million tons in 2013/14 season. Total sorghum
production of these 6 countries represented 62,9% of
world sorghum production in 2013714 season.
Today millet is an important grain product for the developing countries in Asia and Africa with semi-arid tropical climate. According to the data of USDA; world millet production, which was 32,5 million tons in 2010/11
season, declined to 27,4 million tons in 2011/12 season
and reached to 30,4 million tons with an increase of approximately 3 million tons in 2012/13 season. USDA projects that world millet production, which decreased to 29
million tons in 2013/14 season, will reach to 30,3 million
tons level again in 2014/15 season.
Millet is intensely produced in India, Nigeria and Niger. These three countries realize 63,7% of world millet
production. Solely India realized 10,6 million tons of 30
million-ton world millet production in 2013/14 season.
Ranking second after India, Nigeria realized 5 million tons
of millet production in 2013/14 season; while Niger realized 2,9 million tons of production.

WORLD SORGHUM AND
MILLET CONSUMPTION
Sorghum can be used in different parts of the world for
various purposes such as the production of food, feed,
biofuel and alcoholic beverages. Mexico ranks first among
world’s largest sorghum consumer countries. 8-10 million
tons of sorghum is consumed every year in Mexico although
the consumption has decreased in the recent years. According to the data of USDA; Mexico’s sorghum consumption,
which was 9,7 million tons in 2009/10 season, declined to
8,1 million tons in 2011/12 season and to 7,5 million tons
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lığı Dış Tarım Servisi USDA’nın verilerine göre; 2009/10
sezonunda 57,2 milyon ton olan dünya sorgum üretimi,
2010/11 sezonunda 61,1 milyon tona ulaşmıştır. 2011/12
ile 2012/13 sezonlarına 57 milyon ton civarına gerileyen
dünya sorgum üretimi, 2013/14 sezonunda 60,1 milyon tona ulaşmıştır. USDA, 2014/15 sezonunda dünya
sorgum üretiminin 62,8 milyon tona ulaşacağını tahmin
etmektedir. 2013/14 sezonu verilerine göre; dünyadaki en büyük sorgum üreticisi, 9,8 milyon tonla ABD’dir.
2011/12 sezonunda 6,4 milyon ton üretimle dünya sorgum sezonunda ilk sırada yer alan Meksika, 2012/13 sezonunda 6,1 milyon ton, 2013/14 sezonunda da 7,3 milyon tonla ABD’den sonra ikinci sıraya gerilemiştir. Dünya
sorgum üretiminde ABD ve Meksika’yı Nijerya, Hindistan,
Arjantin ve Etiyopya takip etmektedir. 2013/14 sezonunda Nijerya 6,5 milyon ton, Hindistan 5,5 milyon ton, Arjantin 4,2 milyon ton, Etiyopya ise 4 milyon ton sorgum
üretimi gerçekleştirmiştir. Bu 6 ülkenin toplam sorgum
üretimi, 2013/14 sezonunda dünya sorgum üretiminin
yüzde 62,9’unu temsil etmektedir.
Darı ise günümüzde yarı kurak tropik iklime sahip Asya
ve Afrika’daki gelişmekte olan ülkeler için önemli bir tahıl ürünüdür. USDA verilerine göre; 2010/11 sezonunda
32,5 milyon ton olan dünya darı üretimi, 2011/12 sezonunda 27,4 milyon tona gerilemiş, 2012/13 sezonunda
ise yaklaşık 3 milyon tonluk artışla 30,4 milyon tona ulaşmıştır. USDA, 2013/14 sezonunda 29 milyon tona gerileyen dünya darı üretiminin, 2014/15 sezonunda yeniden
30,3 milyon ton seviyelerine ulaşacağını öngörmektedir.
Darı özellikle Hindistan, Nijerya ve Nijer’de yoğun
olarak üretilmektedir. Bu üç ülke, dünya darı üretiminin
yüzde 63,7’sini gerçekleştirmektedir. Sadece Hindistan,
2013/14 sezonunda 30 milyon ton olan dünya darı üretiminin 10,6 milyon tonunu gerçekleştirmiştir. Hindistan’ın
ardından ikici sırada yer alan Nijerya, 2013/14 sezonunda
5 milyon ton darı üretimi gerçekleştirirken Nijer, 2,9 milyon ton üretim gerçekleştirmiştir.

DÜNYA SORGUM VE DARI TÜKETİMİ
Sorgum dünyanın farklı noktalarında gıda, yem, biyoyakıt, alkollü içki üretimi gibi bir çok farklı amaçla kullanılabilmektedir. Dünyadaki en büyük sorgum tüketicisi ülkeler arasında Meksika ilk sırada yer almaktadır.
Meksika’da, son yıllarda düşüş göstermekle birlikte her
yıl 8 ile 10 milyon ton arasında sorgum tüketilmektedir. USDA’nın verilerine göre; 2009/10 sezonunda 9,7
milyon ton Meksika’nın sorgum tüketimi, 2011/12 sezonunda 8,1 milyon tona, 2013/14 sezonunda ise 7,5
milyon tona kadar gerilemiştir. USDA’nın öngörüsüne
göre Meksika’nın sorgum tüketimi 2014/15 sezonunda da gerilemeye devam edecek ve yaklaşık 7,3 milyon
ton seviyelerinde gerçekleşecek. Ancak bu gerilemeye
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in 2013/14 season. According to the projection of USDA,
Mexico’s sorghum consumption will continue to decrease in
2014/15 season and be realized around 7,3 million tons level.
However; despite this decline, Mexico will continue to be the
world’s largest sorghum consumer in 2014/15 season. Nigeria, China, India, U.S. and Ethiopia follow Mexico in world
sorghum consumption. According to the USDA data; Nigeria realized 6,4 million tons of sorghum consumption, China
realized 5,7 million tons, India realized 5,4 million tons, U.S.
realized 5,2 million tons and Ethiopia realized 4million tons in
2013/14 season.
World’s largest consumption in millet used mostly as
human food and feed is India that also ranks first in the
production. India’s millet consumption is slightly higher
than the production. Despite the 10,6 million-ton production, 10,7 million tons of millet consumption was realized
in 2013/14 season. Nigeria, Niger, China, Mali and Burkina
Faso follow India in millet consumption. Nigeria realized 5
million tons of millet consumption, Niger realized 2,9 million tons, Mali realized 1,2 million tons and Burkina Faso
realized 5, 2 million tons in 2013/14 season. It is projected
that this ranking in millet consumption of these countries
won’t change but India’s consumption will slightly decrease and consumption of Niger and Mali will increase
slightly. 74,5% (22,7 million tons) of 29,1 million-ton world
millet consumption is realized by these 6 countries.
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rağmen Meksika, 2014/15 sezonunda da dünyadaki
en büyük sorgum tüketicisi olma unvanını elinde bulundurmaya devam edecek. Dünya sorgum tüketiminde
Meksika’yı Nijerya, Çin, Hindistan, ABD ve Etiyopya takip etmektedir. USDA verilerine göre; 2013/14 sezonunda Nijerya 6,4 milyon ton, Çin 5,7 milyon ton, Hindistan
5,4 milyon ton, ABD 5,2 milyon ton, Etiyopya ise 4 milyon
ton sorgum tüketimi gerçekleştirdi.
Daha çok insan gıdası ve yem olarak kullanılan darıda
dünyadaki en büyük tüketici, üretimde de ilk sırada yer
alan Hindistan’dır. Hindistan’ın darı tüketimi, üretiminin bir
miktar üzerindedir. 2013/14 sezonunda 10,6 milyon tonluk
üretimine karşılık 10,7 milyon tonluk darı tüketimi gerçekleştirmiştir. Darı tüketiminde Hindistan’ı Nijerya, Nijer, Çin,
Mali ve Burkina Faso takip etmektedir. 2013/14 sezonunda
Nijerya 5 milyon ton, Nijer 2,9 milyon ton, Mali 1,2 milyon
ton, Burkina Faso ise 1,1 milyon ton darı tüketimi gerçekleştirmiştir. 2014/15 sezonunda da ülkelerin darı tüketimindeki bu sıralamanın değişmeyeceği ancak Hindistan’ın
tüketiminin bir miktar düşeceği, Nijer ve Mali’nin tüketiminin ise bir miktar artacağı öngörülmektedir. Dünyada 29,1
milyon ton olan dünya darı tüketiminin yüzde 74,5’i (22,7
milyon ton) bu 6 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir.

DÜNYA SORGUM VE DARI TİCARETİ
USDA verilerine göre; 2013/14 sezonunda dünya tica-
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WORLD SORGHUM AND MILLET TRADE
According to the USDA data; the sorghum amount subjected to the world trade in 2013/14 season was 7 million
tons. Ranking first in world sorghum export, U.S. realized
4,7 million tons of 7 million-ton export by itself. Argentina
with 1,2 million tons, Australia with 700 thousand tons,
Ukraine with 150 thousand tons and Ethiopia with 75 thousand tons followed U.S. in world sorghum export. China
ranks first in the imports. China realized 3,4 million tons of
7 million-ton world sorghum import in 2013/14 season by
itself. Japan with 1,6 million tons, Columbia with 250 thousand tons, EU and Mexico with 200 thousand tons followed
China in world sorghum import. While Mexico ranked first
in world sorghum import in 2009/10 and 2010/11 seasons
and second in 2011/12 and 2012/13 seasons, it dropped
to the fourth place in 2013/14 season.
Millet is a product generally consumed in the region where
it is produced. Thus, the millet amount subjected to the world
trade is significantly low. USDA doesn’t have open data for
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retine konu olan sorgum miktarı 7 milyon tondur. Dünya
sorgum ihracatında ilk sırada yer alan ABD, 7 milyon tonluk ihracatın 4,7 milyon tonluk kısmını tek başına gerçekleştirmiştir. Dünya sorgum ihracatında ABD’yi 1,2 milyon
tonla Arjantin, 700 bin tonla Avustralya, 150 bin tonla Ukrayna, 75 bin tonla Etiyopya takip etmektedir.
İthalatta ise ilk sırayı Çin almaktadır. Çin, 2013/14 sezonunda 7 milyon tonluk dünya sorgum ithalatının 3,4
milyon tonluk kısmını tek başına gerçekleştirmiştir. Dünya
sorgum ithalatında Çin’i 1,6 milyon tonla Japonya, 250
bin tonla Kolombiya, 200 bin tonla AB ve Meksika takip
etmektedir. Meksika, dünya sorgum ithalatında 2009/10
ve 2010/11 sezonlarında ilk sırada, 2011/12 ve 2012/13
sezonlarında ikinci sırada yer alırken 2013/14 sezonunda
dördüncü sıraya gerilemiştir.
Darı, genellikle üretildiği bölgede tüketilen bir üründür. Bu yüzden dünya ticaretine konu olan darı miktarı
son derece azdır. USDA’nın dünya darı ticaretine dönük
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world millet trade. In the world millet trade announced by UN
Food and Agriculture Organization FAO with formal, semiformal and forecast data, import and export amounts are not
equivalent. FAO’s the most current data belongs to the year
2011. While the export was 385 thousand tons, the import
was 416 thousand tons in 2011. It is an important factor in this
difference that the data cannot be obtained in a healthy way.
According to the data of FAO, India ranks first in world
millet export. U.S. with 60 thousand tons, Russia with
54 thousand tons followed India that exported 132 thousand tons of millet in 2011. Sudan ranks first in imports.
Pakistan with 33 thousand tons, Belgium with 32 thousand tons and Germany with 19 thousand tons followed
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açık verisi bulunmamaktadır. BM Gıda ve Tarım Örgütü
FAO’nun resmi, yarı resmi ve tahmini verilerle açıkladığı dünya darı ticaretinde ise ithalat ve ihracat miktarları
denk değildir. FAO’nun en güncel verisi 2011 yılına aittir
ve 2011 yılına dönük verilerde ihracat 385 bin ton olarak
görünürken, ithalat 417 bin ton olarak görülmektedir. Bu
farklılıkta darı ticaretine dair verilerin sağlıklı olarak elde
edilememesi önemli bir etkendir.
FAO’nun verilerine göre dünya sorgum ihracatında ilk
sırayı Hindistan almaktadır. 2011 yılında 132 bin ton civarında darı ihraç eden Hindistan’ı, 60 bin tonla ABD, 54 bin
tonla Rusya takip etmektedir. İthalatta ise ilk sırayı Sudan
almaktadır. 2011 yılında 67 bin ton darı ithalatı gerçekleş-
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Sudan that imported 67 thousand tons of millet in 2011.

SORGHUM AND MILLET
PRODUCTION IN TURKEY
Sorghum, which is not known well in Turkey, is produced
mostly for feed and the production amounts are significantly
low. According to the production amount compiled by Turkish Statistical Institute since 2004; Turkey realizes sorghum
production between 100 and 300 tons every year.
Compared to sorghum, millet production is more common in Turkey. The most important millet species cultivated
in Turkey are vulgare, sand-sorghum and djin sorghum. According to the data of TUIK; millet cultivation land, which
was 35 thousand decares in 2001, reached to 40 thousand
decares as the highest level in the last 10 years in 2003.
However; declining in the following years, millet cultivation land decreased to 25 thousand decares in 2013.
The decline in the cultivation land also reflected on the
production. According to TUIK data; Turkey’s millet production, which was 6 thousand 700 tons in 2001, remained above 7 thousand tons until 2006 and declined
to 6 thousand 900 tons in 2006. Increasing over 7 thousand tons, production decreased to 4 thousand 759 tons
in 2012. TUIK announced the millet amount realized in
2013 around as 5 thousand 906 tons.
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tiren Sudan’ı 33 bin tonla Pakistan, 32 bin tonla Belçika,
19 bin tonla Almanya takip etmektedir.

TÜRKİYE’DE SORGUM VE DARI ÜRETİMİ
Türkiye’de çok bilinmeyen bir ürün olan sorgum, çoğunluk yem amaçlı olarak üretilmektedir ancak üretim miktarı
da son derece düşüktür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun
2004 yılından bu yana derlediği sorgum üretim miktarına
göre Türkiye, her yıl 100 ile 300 ton arasında sorgum üretimi gerçekleştirmektedir.
Sorguma kıyasla darı üretimi Türkiye’de çok daha yaygındır. Türkiye’de tarımı yapılan en önemli darı türleri koca, kum
ve cin darıdır. TÜİK’in verilerine göre 2001 yılında 35 bin dekar olan darı ekim alanı, 2003 yılında son 10 yılın en yüksek
seviyesi olan 40 bin dekara kadar ulaşmıştır. Ancak sonraki
yıllarda sürekli düşüş gösteren darı ekim alanı, 2013 yılında
25 bin dekara kadar gerilemiştir. Ekim alanındaki daralma,
üretime de yansımıştır.
TÜİK verilerine göre; 2001 yılında 6 bin 700 ton olan
Türkiye darı üretimi, 2006’ya kadar 7 bin ton ve üzerinde
kalırken 2006’da 6 bin 900 tona gerilemiştir. Bir sonraki
yıl yeniden 7 bin ton üzerine çıkan üretim, 2012 yılında
4 bin 759 bin tona kadar gerilemiştir. TÜİK, 2013 yılında
gerçekleştirilen darı üretiminin 5 bin 906 bin ton civarında
olduğunu açıklamaktadır.
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Braunschweig International Technical School- Brunswick Uluslararası Teknik Okulu
Stand-alone solutions mainly with microprocessor technology in the automation technology were established in
the 70s of last century. In parallel, the networking in office
communication has developed rapidly. Thus, the development of industrial-grade communication solutions began
around 1983.
The cross-linked components such as the workplace
and the host computer, programmable logic controllers
(PLC) and measurement systems form a communication
system via common interfaces and transmission media,
and transmission media participants. Such systems are
included in a device like personal computers but they are
not considered in the scope of this paper.

SERIAL AND PARALLEL DATA TRANSFER
In the transmission, generally serial or parallel processes
are applied. In Table 1 standard interface developed by
IBM for the original version of the personal computer (PC)
are shown as examples.
The length of the transmission line is limited because of
its electrical properties. For longer distances, the signals
must be prepared via amplifiers (so-called "repeater"). The
number of repeater corresponds the number of data lines
and control lines. With the parallel method therefore it is
elaborate and expensive. Therefore the parallel method in
the industrial environment and in particular at greater distances is hardly used.
RS 232
The RS-232 standard specifies a point-to-point con-
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Otomasyon teknolojisindeki mikroişlemci teknolojisi esasen bir stand alone çözümü olarak geçen yüzyılın 70’li yıllarında kurulmuştur. Buna paralel olarak, ofis iletişim ağı da
hızlı bir şekilde gelişti. Böylece 1983’te endüstriyel düzeydeki iletişim çözümlerinin geliştirmeleri başladı.
Ortak ara yüzler, iletim medya ve iletim medya katılımcıları üzerinden bu tür işyeri ve ana bilgisayar, programlanabilir
lojik kontrolörler (PLC) ve ölçüm sistemleri gibi çapraz bağlı
bileşenlerle bir iletişim sistemi oluşturdu. Bu tür sistemler,
bir cihaz içinde yer alır, örneğin kişisel bir bilgisayar içinde
ancak onlar bu yazının kapsamında değerlendirilmiyor.

SERİ VE PARALEL VERİ AKTARIMI
İletimde, genel olarak seri ya da paralel işlemler uygulanır. Tablo 1’de kişisel bilgisayarların (PC) orjinal versiyonu için IBM tarafından geliştirilmiş standart arayüz örnekle
gösterilmiştir.
İletim hattının uzunluğu, elektrik özellikleri nedeniyle sınırlıdır. Daha uzun mesafeler için, sinyaller, amplifikatörler
aracılığıyla ("yükseltici" olarak adlandırılan) hazırlanmalıdır.
Amplifikatörün sayısı, paralel yöntemle veri ve kontrol hatlarının sayısına tekabül eder ve bu yüzden ayrıntılı ve pahalıdır. Bu yüzden paralel yöntem endüstriyel ortamlarda ve
özellikle uzun mesafelerde pek kullanılmaz.
RS 232
RS-232, iletim ekipmanları için sadece iki katılımcıya
ihtiyaç duyan standart bir noktadan-noktaya bağlantıyı
(point-to-point) anlatır. İletilen veri bitlerinin ve iletişimin
kontrolünün önemi tanımlanmamıştır. Sanayi sektöründe
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nection (point-to-point) of two nodes alone for transmission equipment. In the industrial sector, the networking
of multiple devices is mostly required. That is why today
the RS232 technology is rarely found in the office area as
well as in the industrial communication. They are still being
applied in some laboratory devices and specialized equipment.

STANDARDS AND NORMS IN
COMMUNICATION
Each communication task can be roughly separated into
two parts as the transmission-oriented part and application-oriented part.
Example: laboratory device to measure the falling number: After completion of the measurement, a data telegram is output from the device with the results of a standard
serial interface. In order to receive and use these data;
the receiving device (personal computer) must have the
same interface with the same settings (speed, number of
data bits, etc.) and the same procedure for the detection
of transmission errors, a prerequisite for the successful
communication. This is the transmission-oriented part.

genellikle birden fazla ağ aygıt -yani çoklu bir ara yüz- gereklidir. Bugün hem ofis alanlarında hem de endüstriyel
haberleşmede RS232 teknolojisi bulmanın nedeni budur.
Bunlar hala bazı laboratuvar cihazlarında ve özel ekipmanlarda uygulanmaktadır.

İLETİŞİMDE STANDARTLARI VE NORMLARI
Her haberleşme görevi, kabaca iletim odaklı ve uygulamaya yönelik parça olarak ikiye ayrılabilir. Örneğin, düşme
sayısını ölçmek için kullanılan bir laboratuvar cihazı: Ölçüm
işlemi tamamlandıktan sonra, cihazdan standart bir seri
arabirim sonuçlarıyla bir birlikte bir veri mesajı çıkmaktadır.
Bu verileri alıp değerlendirmek için; alıcı cihaz (kişisel bilgisayar), iletim hatalarının tespit edilmesi için aynı ayarlar
(hız, veri bit sayısı, vb ) ve aynı prosedürlerle aynı arayüze
sahip olmalıdır, bu başarılı bir iletişim için ön koşuldur. Bu,
iletim odaklı bir parçadır.
Uygulamaya yönelik bölümde, gerçek bilgilerin hazırlaması ve incelenmesi, bütün veri aktarımının tam ve doğru
olarak tamamlanması için veri baytları yorumlayan bir yazılım olmalıdır. Böylece alınan ölçüm verileri, daha sonra
başka bir program tarafından işlenebilir.

In the application-oriented part, software must interpret
the data bytes to produce and check whether the entire
data transfer has been processed the actual information
completely and accurately. Thus the received measurement data can then be processed by another program.

Endüstriyel iletişimde, ağırlıklı olarak standardize edilmiş
devir işlemlerine dayanan ve bunların ayrıca standardize edilmiş veya sacıya özgü uygulama odaklı bölümlerinden (protokol) oluşan çeşitli yöntemler galip gelmiştir (bkz. Tablo 2).

In industrial communication; various methods have prevailed, which are mainly based on standardized transfer

İletim hattının uzunluğu çoğunlukla ikinci iletim hızı başına belirtilen bitin (baud hızı) ile tersine bağlıdır. Bu da de-
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procedures and their application-oriented part (protocol) is
also standardized or vendor-specific (see Table 2).

mek oluyor ki, saniye başına daha yüksek bir bit hızı varsa,
ağın olası uzunluğu daha düşük olur.

The length of the transmission line depends on mostly
the baud rate. If there is a higher bit rate per second the
lower the possible length of the network.

RS485
RS485 standardı, birden fazla cihazın iletişimde olduğu
bir hat bağlantısı için çok noktalı ağı açıklar. RS485, veri
yolu sistemi "PROFIBUS" ve Siemens'ten firmaya özel
MPI için fiziksel temel oluşturur. Pek çok makine ve cihaz
RS485 ara yüzüyle donatılmıştır ki bu da sadece fiziksel
bağlantıyı sağlar. Cihazlarla iletişim kurabilmek için ona uygun yöntem kullanılmalıdır.

RS485
The RS485 standard describes a multi-point network for
connection to a line in which multiple devices are communicating. RS485 is the physical basis for the bus system
"PROFIBUS" and the company-specific MPI from Siemens. If machines or devices are equipped with an RS485
interface they merely allow the physical coupling. In order
to communicate with the device, the corresponding Protocol must be applied.

ETHERNET
The IEEE 802 standard (also known as Ethernet) is a
project of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) from the 80s and is the standard for local area
networks (LAN) in the office environment. Been through
constant development; hardware and software are now
a variety of transmission media and standardized access
method (such as wireless LAN, WLAN, IEEE 802.11).

OPEN BUS SYSTEM
Vendor-neutral-therefore-standardized bus systems are
also known as "open" (Table 3). Such a field bus (such
as PROFIBUS DP) is a system developed for industrial
use, including its data transmission system components
that may be derived from different manufacturers. Crossvendor buses are normally represented by user groups,
such as the "PROFIBUS User Organization", PNO).
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ETHERNET
İEEE 802 standardı (ayrıca Ethernet olarak da bilinir),
Elektik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün 80’lerden
gelen bir projesidir ve ofis ortamında yerel alan ağları (LAN)
için standarttır. Sürekli bir gelişim içinde; donanım ve yazılım, iletim medyasının bir çeşidi ve standardize erişim
yöntemidir(Örneğin kablosuz LAN, WLAN, İEEE802.11
gibi).

AÇIK VERİ YOLU SİSTEMLERİ
Nötr satıcı, dolayısıyla standardize edilmiş veri yolu sistemleri "açık" olarak da tanımlanır. Bu tür bir veri yolu (Örneğin PROFIBUS DP), çeşitli üreticilerden türetilebilir veri
iletim sistemi bileşenleri de dahil olmak üzere endüstriyel
kullanım için geliştirilmiş bir sistemdir. Çapraz satıcı veri
yolları, genelde kullanıcı grupları tarafından temsil edilir,
"PROFİBUS" Kullanıcı Organizasyonu (PNO) gibi.

İLETİŞİM SÜRECİ
Bir haberleşme sisteminin katılımcıları farklı tip ve miktarlarda veri içeren mesaj gönderebilirler. Bu telgraflar (yayın),
diğer bir katılımcıya, bir gruba (multicast) ya da tüm ka-

MILLER MAGAZINE

NEWS • HABER

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

June • Haziran 2014

93

artıcle • makale

COMMUNICATION
PROCESS
Participants of a communication system send messages that
contain data of different types and
quantities. These telegrams can
be sent directly to the other party,
a group (multicast) or to all participants (broadcast). The length of
telegrams is limited, so large amounts of data distributed by blocking
several telegrams. Basically, the
communication process consists
of three parts:
• Connection
• Data transfer
• Disconnection
The participant who builds the
connection is called as "client"
(service requester) and the other participant is called as
"Server" (service provider).

REQUIREMENTS FOR BUSES
Naturally, there are different requirements firstly depending on the application area regarding the transfer technology, the transfer speed and data volume. In the industrial
sector; the requirements in terms of noise immunity, the
unfavorable environmental conditions such as vibration or
elevated temperature conditions and the transmission rate
are significantly different from the office environment. The
amount of data transmitted is on the foreground.

USAGE EXAMPLES OF THE OPEN BUSES
Also within a mill, there are different requirements prior
to the communication system. This is illustrated by three
examples.

SENSOR-ACTUATOR LEVEL:
PACKAGING PLANT
In a packaging plant which is controlled by a PLC, high
clock rates are required. Mainly binary information from
sensors such as full-detectors, traffic jam reports, etc.
must be quickly detected and processed. Commands
such as to the valves must be issued quickly. The amount
of data is limited to only a few dozen bits. A bus system
for this application is the actuator-sensor interface (AS-I).
Thus, at a high speed (up to 5 ms), data is read cyclically
from individual sensors and written to individual actuators.
In contrast to other bus systems; the data is modulated on
the power to the sensors and actuators, and transferred to
the usual connection cables for the AS-I. Thus, there are
no additional bus lines to transfer. In Table 4, the key data
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tılımcılara doğrudan gönderilebilir.
Telgrafların uzunluğu sınırlıdır, bu
yüzden büyük miktarda veri içeren
telgraflar bloke edilerek birkaç telgraf olarak gönderilir. Temel olarak,
iletişim süreci üç bölümden oluşur:
• Bağlantı
• Veri aktarımı
• Bağlantının kesilmesi
Bağlantıyı oluşturan katılımcıya
‘istemci’ (hizmet isteyen), diğer katılımcıya ise ‘sunucu’ (servis sağlayıcı) olarak adlandırılır.

VERİ YOLULLARI İÇİN
GEREKSİNİMLER
Doğal olarak, transfer teknolojisiyle ilgili uygulama alanında, önceliğe bağlı olarak farklı aktarım hızı
ve veri hacmi gereksinimleri vardır.
Sanayi sektöründe, gürültü bağışıklığı açısından gereksinimler, örneğin titreşim ya da daha yüksek sıcaklık koşulları
ve iletim hızı gibi olumsuz çevre koşulları, ofis ortamınınkinden önemli ölçüde farklıdır. Orada daha ziyade iletilen veri
miktarı ön plandadır.

AÇIK VERİ YOLU KULLANIM ÖRNEKLERİ
Bir değirmen içinde de iletişim sistemi için farklı gereksinimler vardır. Bu üç örnekle açıklanmıştır.

SENSÖR-AKTÜATÖR SEVİYESİ:
AMBALAJ FABRİKASI
Bir PLC tarafından kontrol edilen bir ambalaj fabrikasında, yüksek saat hızları gerekmektedir. Temelde dolu
dedektörler, trafik sıkışıklığı raporları vb. gibi sensörlerden
gelen ikili bilgiler, hızlı bir şekilde tepsipt edilmeli ve işlenmelidir. Bu tür valflar için komutların hızlı bir şekilde verilmiş olması gerekir. Veri miktarı sadece birkaç düzine bit ile
sınırlıdır. Böyle bir uygulama içi söz konusu olabilecek bir
veri yolu sistemi, aktüatör-sensör ara yüzüdür (AS-I). Bu
nedenle, yüksek hızda (en fazla 5 ms), veri, bireysel senörlerden döngüsel olarak okunur ve bireysel aktüatöre yazılır.
Diğer veri yolu sistemlerinin aksine, veriler, AS-I için sensörlerin ve aktüatörlerin gücü besleme gerilimine modüle
edilir ve olağan bağlantı kablolarına transfer edilir. Böylece
transfer için hiçbir ek veri yolu hattına ihtiyaç kalmaz. Tablo
4'te AS-I'nın anahtar verileri gösterilmektedir.

ALAN SAHASINDA UZAKTAN PLC
GENİŞLETME: DEĞİRMENLERDEKİ VERİLER
Değirmenin katlarından döngüsel bir PLC veri aktaran
saha veri yolu (Örneğin PROFIBUS DP), 100 baytlık (1
byte= 8 bit) veri sırasında maksimu miktara ulaşır (bkz.
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of the AS-I are shown.

REMOTE EXPANSION OF
PLC IN THE FIELD AREA: DATA
ON THE MILLS
A field bus (like PROFIBUS DP),
which cyclically transmits a PLC data
from the floors of the mill (see also
Miller Magazine’s 04-14) reaches the
maximum amount of data in the order of 100 bytes (1 byte = 8 bits). The
demands on the transmission speed
are determined by the program processing time of the CPU of the PLC.
It is in the order of 10 ms. Within this
program processing time, the process data of the inputs and outputs
of the PLC must be fully exchanged
on the bus at least once. Parameter
data, such as Settings on the modules can be exchanged over several
bus cycles.

CONTROL LEVEL:
CONNECTING THE
SECTIONS AND MANAGEMENT OF THE MILL
Programmable logic controllers
take part within the overall operation.
For example, they are networked together in order to exchange production data. This data exchange is usually
done only when necessary, ie acyclic.
The demands on the transmission
rate are rather low. However, a fairly
large amount of data is available (several hundred kilobytes). For this purpose today the Industrial Ethernet is
commonly used.
On the management level of the
mill or the Group, where the personal
computer in the control room exchange data with the controllers, the
transmission rate plays only a minor
role. What is important is that very large amounts of data
are transmitted securely (up in the megabyte range). What
is important is that very large amounts of data (up in the
megabyte range) transmitted securely. Again, normally
the Industrial Ethernet is used. A connection to the worldwide-web is possible.

Değirmenci Dergisi, 04-2014). İletim hızı talepleri, PLC'nin
CPU program işleme zamanı zamanı tarafından belirlenir.
Bu,10 ms sırasıyla olur. Bu program işlem süreci içerisinde,
PLC'nin giriş ve çıkışlarının işlem verileri, veri yolu üzerinde
en az bir kere tamamen değiştirilmelidir. Parametre veriler,
birkaç veri yolu döngüsü üzerinde değiştirilebilen modüller
üzerinde bu şekilde ayarlanır.

Therefore, principally the demands on the transmission
speed in the sensor / actuator area or in the distributed

KONTROL SEVİYESİ: DEĞİRMEN YÖNETİMİ
VE KISIMLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
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peripheral are high and the
data size is small. When communicating on the management level, the transmission
time and the data quantity are
high.

DATA TRANSMISSION
MEDIA
Twisted copper lines (two
solid or stranded) or coaxial
ones are used as transmission media but the coaxial
ones are used less because
of the complex installation. Fiber Optic (FO) is insensitive to
electromagnetic interference
and can therefore be installed in noisy conditions. Wireless connections do not require a mechanical connection
of the equipment, so they are used in special applications such as communicating with trucks or level gauges
installed too far away. The rapid development of the "Wireless LAN (WLAN)" in the office and
at home also promotes its use in the
industrial environment.

TOPOLOGY
The possible physical structure and
the topology of networks are shown
in Figure 4. Usually the bus topology
uses one transmission medium for all
stations. The tree is a connecting several buses by using repeaters. The
star is a connection of all stations with a
central node, which in turn with another
network, can be connected.

BUS ACCESS METHOD
As the transmission media data line is
available to all participants; the access
must be controlled on the data line. If all
participants are equal for example in the
networking of PC workstations, there is
a multi-master bus. If there are hierarchical differences between the devices (e.g.
PLC and Input-/Output module) so-called master-slave buses are used. Common access
methods are described below.

Programlanabilir mantık denetleyicileri, genel işleyiş içerisinde yer almaktadır. Örneğin,
onlar üretim verilerinin alışverişi için biraraya bağlanmıştır.
Bu veri alışverişi genelde sadece ihtiyaç halinde gerçekleşir, yani çevrimsel değildir.
İletim hızı üzerindeki talepleri
oldukça düşüktür. Ancak oldukça büyük miktarda veri
bulunmaktadır (birkaç yüz kilobayt). Bu nedenle, bugünlerde yaygın olarak endüstriyel
Ethernet kullanılmaktadır.
Değirmen veya Grubun
yönetim düzeyinde, veri alışverişi kontrollerinin yapıldığı
kontrol odasındaki kişisel bilgisayarlarda iletim hızı sadece
küçük bir rol oynar. Önemli olan sadece çok büyük miktardaki verilerin (megabayt aralığına kadar) güvenli bir şekilde
iletilmesidir. Yine normal olarak endüstriyel Ethernet kullanılır. World-wide-web için bir bağlantı
mümkündür.
Bu nedenle temel olarak talepler, algılayıcı / harekete geçirici bölgesindeki iletim hızında veya periferik olarak
dağıtımlarda yüksek, veri boyutu ise
küçüktür. Yönetim düzeyinde iletişim
kurarken, iletim süresi ve veri miktarı
yüksektir.

VERİ İLETİM ORTAMI
İletim medyası olarak; bükülmüş bakır
hatlar (iki veya çok telli) ya da koaksiyel
hatlar kullanılırlar fakat koaksiyon hatların
karmaşık bir kurulumu olduğundan daha
nadir kullanılırlar. Fiber Optik (FO) elektromanyetik girişime duyarsızdır, bu nedenle
gürültülü koşullarda kurulabilirler. Kablosuz bağlantılarda ekipmanın mekanik
bir bağlantıya ihtiyacı yoktur, bu nedenle
kamyonlarla ya da çok uzakta kurulu seviye göstergeleriyle iletişim gibi özel uygulamalarda kullanılırlar. Ofis
ve evlerdeki ‘Kablosuz LAN
(WLAN)’daki hızlı gelişim de
endüstriyel ortamda kullanımını
teşvik etmektedir.

TOKEN METHOD
The token is an access permission of the communication
authorized participants (mas-
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TOPOLOJİ
Şekil 4'te, ağların topolojisi
ve olası fiziksel yapısı gösteril-
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mektedir. Genellikle veri yolu topolojisi, tüm istasyonlar için
bir iletimi kullanır. Ağaç, tekrarlayıcı vasıtasıyla birkaç veriyolunu bağlayan bir bağlantıdır. Yıldız, başka bir ağ sırasıyla, merkezi bir düğümle tüm istasyonların bağlanmasıdır
ve bağlanabilir.
Veri yolu birleşenleri arasındaki bağlantı, çoğunlukla fiş
bağlantısıyla yapılır gerçekleşir (bkz Şekil5)

VERİ YOLU ERİŞİM
Medya veri hattı tüm katılımcılara açık olduğundan, erişim, veri hattı üzerinde kontrol edilmelidir. Tüm katılımcıların PC iş istasyonlarındaki ağ örneği eşitse, çok yöneticili
bir veri yolu vardır. Cihazlar arasında (Örn. PLC ve Giriş/Çıkış Modülü) hiyerarşik farklılıklar varsa mater-slave (efendi-köle) olarak adlandırılan veri yolları kullanılır.
Genel erişim yöntemleri aşağıda tarif edilmektedir.

TOKEN YÖNTEMİ
Token (belirteç) yetkilendirilmiş katılımcıların (master)
belirli bir süre geçtikten sonra birbirleriyle sabit bir sıraya göre erişim iznidir. Token sahibi olan kullanıcı, diğer
tüm katılımcılarla iletişim kurabilir.
Token yönteminin bir avantajı da, her bir kullanıcı
tokeni sadece önceden belirlenmiş bir süreye sahip
olduğundan, iletişim süresini bilmektir. Dezavantajı ise
yeni katılımcıların entegrasyonun ve token yönetiminin
nispeten yüksek maliyetli olmasıdır. PROFIBUS için ver
yolundaki erişim, token yöntemine dayanır.

CSMA / CD YÖNTEM

ters) with each other according to a fixed order after a certain time is passed. The participant who is in possession
of the token can communicate with all other participants.
The token method has the advantage of knowing the
communication time since each user has only a predetermined time of the token. The disadvantage of it is relatively
high cost for integrating new participants and to manage
the token. Bus access for PROFIBUS is based on the token method as well.

CSMA / CD METHOD
In the CSMA / CD method, which is standardized in the
"classic" Ethernet under IEEE 802.3, all stations are listening on the bus and may, if the bus is free, immediately
start communicating. The participant has to release again
the bus after a specified time. This is achieved by limiting
the telegram length. In the CSMA-CD method, a subscriber can therefore take part immediately after its physical
interfacing to the bus in the communication.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

CSMA/CD yönteminde İEEE 802.3 altında ‘klasik’
Ethernet standardize edilmiştir. Tüm istasyonlar, veri
yolu boş olduğu taktirde anında iletişime başlayabilirler.
Katılımcı belirli bir süre sonra veri yolu hattını yeniden
serbest bırakmak zorundadır. Bu, telgraf uzunluğu sınırlandırılmasıyla elde edilir. CSMA-CD yönteminde, bir katılımcı
fiziksel birleştirmeden hemen sonra veri yolunda iletişime
başlayabilir.
Işığın yaklaşık yüzde 70 hızında olan yayılım geçikmesi
nedeniyle iki kullanıcının aynı anda gerçekleştirdiği iletim
girişimi nadir durumlarda gerçekleşir. Bu, mesaj yapısı
nedeniyle, her iki abone tarafından ortaya çıkarılan bir çarpışmaya neden olur. İletişimlerini koparırlar ve rastgele bir
süre sonra tekrar başlatırlar. Bu nedenle çok yüksek trafikte, çarpışma olasılığı artabilir ve aktarım zamanı belirlenebilir nitelikte olmaz. 90’lara kadar, CSMA/CD yöntemi ofis
ve endüstriyel ağlardaki standart koaksiyel kaboların kullanım koşulları altında bir veri yolu olarak kullanılıyordu (Örn.
Endüstriyel Ethernet H1). Günümüzde, bir anahtarla yıldız
şeklindeki ağın olağan yapısı şeklinde gerçekleştirilir. Çarpışmalar tamponlu aktif anahtarların kullanılmasıyla burada
önlenir. Yöntem, bugün sanayi sektöründe, Endüstriyel Ethernet veya saha alanındaki PROFINET'te uygulama bulur.
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Due to the propagation delay, which is approximately 70% the speed of light, it may happen
in rare cases that two participants attempt to
transmit simultaneously. This leads to a collision which is detected by the two subscribers,
due to the message structure. They cancel their
communication and start it again after a random time. Therefore at very high traffic the probability of collisions is high and the transmission time increases. Until the 90s, the CSMA / CD
method is used as a bus under the use of the
coaxial cable of the standard in the office and
industrial networking (e.g. Industrial Ethernet
H1). Today, the usual structure of the star-shaped network with a switch are performed. Collisions are avoided here by the use of buffered active switches. The
method is applied in the industry today to the Industrial
Ethernet or in the field area at the PROFINET.

POLLING
A controlled access occurs on a master-slave system. The
sub-centrally installed device (slave) that detects, for example
data of the machine on a mill ground or a level gauge reads
only, sends data to the master device (e.g. a PLC) when it is
required. The master-slave method is, for example, in front of
the PROFIBUS DP.

PROFIBUS DP
Today standardized under EN 50170; PROFIBUS DP
(PROcess FIeldBUS, Distributed Peripherals) was developed in the late 80s as an open field bus system for industrial automation in Germany and standardized under DIN
19245 in1991.
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SORGULAMA
Kontrollü erişim bir master-slave sistemi oluşturur.
Makinenin örnek verilerini
algılayan alt-merkezi yüklü
aygıt (Slave), bir değirmen
zemininde veya bir seviye göstergesinde sadece
okuma yapar, gerketiğinden aygıta veri gönderir.
Master-Slave
metodu,
örneğin PROFIBUS DP
önünde bulunmaktadır.

PROFIBUS DP
Bugün EN 50170 altında standardize edilen PROFIBUS DP
(endüstriye ağ sistemini prosesi, Dağıtılmış Çevre Birimleri),
80’lerin sonunda, endüstri otomasyonu için açık alan veri yolu
olarak Almanya’da geliştirilmiştir ve 1991’de DIN 19245 adı altında standardize edilmiştir.
Bugün orijinal üç standart form (FMS, DP ve PA), küçük çevre birimiyle (giriş/çıkış modülleri, frekans çeviriciler, kontrolörler, vb.) PLC'nin ağı için dünya çapında bir
standart olan PROFIBUS DP ve PROFIBUS PA, genellikle
potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılır. Tablo 5’de
PROFIBUS DP'nin önemli verileri gösterilmektedir.
PROFIBUS DP artık PROFINET ile tamamlanır. Değirmenci Dergisi'nin sonraki sayılarında farklılıklar arasında
bir rapor sunulacaktır. Şekil 10 bir değirmen otomasyon
hiyerarşisinde tanımlanan veri yolu sistemlerinin alanlarını
gösterir.
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Today the original three
standardized forms (FMS,
DP and PA) are the PROFIBUS DP, which is a worldwide standard for the
networking of PLC with
minor peripheral (Input-/
Output modules, frequency inverters, controllers,
etc.), and the PROFIBUS
PA is commonly used in
potentially explosive environments. In Table 5, the
key data of PROFIBUS DP
are shown.
PROFIBUS DP is now complemented with
PROFINET and is well-detached in the long
term. Among the differences, a report will appear in a forthcoming issue of the Miller Magazine.Figure 10 shows the areas of the bus
systems described in the automation hierarchy
of a mill.
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Grain and Flour
Market in Kazakhstan
Kazakistan’da Tahıl ve Un Pazarı
As one of the major wheat producers of the world, Kazakhstan is also the
wheat flour supplier of the Central Asian countries. These countries such
as Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Afghanistan depend on Kazakhstan to meet their wheat and wheat flour needs with varying amounts. It is
stated that the total capacity of mills in Kazakhstan is over 12 million tons
of flour although overall production is just 50% of capacity.
Dünyanın önemli buğday üreticilerinden biri olan Kazakistan, aynı zamanda
Orta Asya ülkelerinin buğday unu tedarikçisi konumundadır. Özbekistan,
Kırgızistan, Tacikistan ve Afganistan gibi bölge ülkeleri, değişen oranlardaki
buğday ve buğday unu ihtiyaçlarını karşılamak için Kazakistan’a bağlıdır.
Ülkedeki toplam un üretim kapasitesinin 12 milyon ton olduğu ancak bu
kapasitenin sadece yüzde 50’sinin kullanıldığı belirtilmektedir.
Ranking 12th in the world wheat production and 6th in the exports, Kazakhstan has an important role on ensuring the
food safety of the countries in its region as
those regional countries such as Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Afghanistan depend on Kazakhstan to meet their
wheat and wheat flour needs with varying
amounts.
However, Kazakhstan cannot assure
stability in the production although it is a
major producer both in the world and in its
region. When the wheat production of the
country in the last 10 seasons is reviewed,
it is seen that the production amount varies between 9 and 23 million tons. These
serious differences between the seasons
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Dünya buğday üretiminde 12. sırada, ihracatında ise 6. Sırada yer alan Kazakistan,
bulunduğu bölgedeki ülkelerin gıda güvenliğini sağlamada da önemli bir role sahiptir.
Çünkü Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan
ve Afganistan gibi bölge ülkeleri, değişen
oranlardaki buğday ve buğday unu ihtiyaçlarını karşılamakta Kazakistan’a bağlıdır.
Ancak Kazakistan, hem dünyada hem
de bölgesinde önemli bir üreticisi olmasına rağmen buğday üretiminde istikrar yakalama konusunda yeterli başarıyı gösterememektedir. Ülkenin son 10 sezondaki
buğday üretimine bakıldığında, üretim miktarının 9 ile 23 milyon ton arasında gidip
geldiği görülmektedir. Sezonlar arasındaki
çok ciddi üretim farklılıkları, ülkedeki tarım
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show that the agricultural industry in the region is highly
affected from the natural weather conditions.

GENERAL ECONOMIC OUTLOOK
IN KAZAKHSTAN
The role of Kazakhstan in the Soviet system which was
dependent on specialization was wheat production, metallurgy and mineral production before the independence
in 1991. There was a significant decrease in the production of Kazakhstan together with the disintegration of the
Soviet Union and the collapse of the centrally planned
economy. During the recession period experienced after independence by Kazakhstan, which was a Central
Asian country whose economy was mainly dependent
on Russia, some sub-industry sectors like consumption
goods production were damaged significantly. As a result, the share of the industrial sector in GDP receded
during 1990s. The share of the industrial sector in GDP
reached around 30% again as of 2000. The most important role about that increase belonged to the petroleum
sector which gained speed with the investments. Today,
petroleum constitutes more than half of the total industrial
production.
Another major product of Kazakh economy is metalworking and steel production. These industries are the
ones recovered rapidly with the foreign investments entering the country in the post-Soviet era. The construction
industry almost totally depends on the petroleum industry
and its share in the GDP increased gradually with the investments in the petroleum industry. The rest of the economy consists of service industry that is small but has
recovered quickly and labor-intensive agricultural sector.
Agricultural sector is the one which provides employment
at most. The share of agricultural industry in the GDP was
5,4% in 2011. This rate was 23% in 1992. The share of
the food industry products that are gaining importance
in the production gradually has a low share in the export
income.
Even though the increases in welfare, which was realized with the positive effect of the economic growth and
foreign investments, were not spread to the whole population; poverty is in a downward trend and income distribution is improved. Rapid economic growth between the
years 1999 and 2011 induced employment increase and
improved the standard of living. Annual average unemployment rate receded to 5,3% in 2011 while it was 13,5%
in 2011.
A great part of the added value in the economy is based on hydro-carbon industry. Petroleum production intensifies in the areas near to Caspian Sea in the west of
the country. Heavy industry sector is located in the north
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sektörünün çok büyük oranda doğal hava koşullarından
etkilendiğini göstermektedir.

KAZAKİSTAN’DA GENEL EKONOMİK
GÖRÜNÜM
1991 yılında gerçekleşen bağımsızlık öncesinde,
Kazakistan’ın uzmanlaşmaya dayalı Sovyet sistemi içindeki rolü buğday üretimi, metalurji ve mineral üretimiydi.
Sovyetler Birliği’nin dağılması, merkezi planlı ekonominin
çöküşü ile birlikte Kazakistan’ın üretiminde ciddi bir düşüş
meydana gelmiştir. Ekonomisi büyük ölçüde Rusya’ya
bağlı bir Orta Asya ülkesi olan Kazakistan’ın bağımsızlık sonrası yaşadığı durgunluk döneminde tüketim malları
üretimi gibi bazı alt sanayi sektörleri büyük zarar görmüştür. Sonuç olarak 1990’lar süresince GSYİH içinde sanayi
sektörünün payı gerilemiştir. 2000 yılından itibaren sanayi
sektörünün GSYİH içindeki payı, yeniden yüzde otuzlara
ulaşmıştır. Bunda en önemli rolü, yatırımlarla ivme kazanan petrol sektörü oynamıştır. Günümüzde petrol, toplam
sınaî üretimin yarısından fazlasını oluşturmaktadır.
Kazak ekonomisinin diğer önemli sektörleri ise metal işleme ve çelik üretimidir. Bu sektörler de Sovyet
sonrası dönemde ülkeye giren yabancı yatırımlar sayesinde en çabuk toparlanan sektörler olmuştur. İnşaat
sektörü neredeyse tamamen petrol sektörüne bağımlı
olup, sektörün GSYİH içindeki payı petrol sektöründeki
yatırımlarla birlikte aşamalı olarak artmıştır. Ekonominin
geri kalanı, küçük olmakla birlikte hızla gelişen hizmet
sektöründen ve verimsiz, emek-yoğun tarım sektöründen oluşmaktadır. Tarım sektörü, en fazla istihdam
sağlayan sektördür. 2011 yılında tarım sektörünün
GSYİH’daki payı yalnızca yüzde 5,4 olmuştur. Bu oran,
1992 yılında yüzde 23’tür. Üretimde giderek önem kazanan gıda sanayi ürünlerinin, ihracat gelirleri içindeki
payı ise düşük düzeydedir.
Ekonomik büyümenin ve yabancı yatırımların olumlu etkisi sayesinde gerçekleşen refah artışı nüfusun tamamına
yayılmasa da fakirlik düşüş eğiliminde olup, gelir dağılımı
iyileşmektedir. 1999-2011 yılları arasında gözlenen hızlı
ekonomik büyüme istihdam artışını tetiklemiş ve yaşam
standardını yukarı çekmiştir. Yıllık ortalama işsizlik oranı
1999 yılında yüzde 13,5 iken, 2011 yılında yüzde 5,3’e
gerilemiştir.
Ekonomide yaratılan katma değerin büyük bir bölümü
hidro karbon sektöründe kaynaklanmaktadır. Petrol üretimi ülkenin batısındaki Hazar Denizi’ne yakın bölgelerde yoğunlaşmıştır. Ağır sanayi sektörü ülkenin kuzeyinde
konumlanmış olup, bu bölgede nüfusun çoğunluğunu
Ruslar oluşturmaktadır. Eski kollektif çiftliklerde gerçekleştirilen hububat üretiminin büyük çoğunluğu da ülkenin
kuzeyinde yapılmaktadır. Ülkenin güneyinde de bir miktar
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of the country and Russians constitute the majority of the
population in this region. A great part of the grain production realized in the old collective farms is made in the
north of the country. Although there is some petroleum in
the south of the country, agricultural production is realized more in this region. Kazakh population makes cotton
production in this region. Drying of the Aral Sea affects
the agricultural production in the region adversely.
Innovative Industrial Development Program implemented
for 2003-2015 period aims to provide sectorial diversification in the economy and create a strong economy in terms
of service and technology industries in the long term.

AGRICULTURE IN KAZAKHSTAN
Kazakhstan has approximately 84,6 million-hectare agricultural land. 24 million-hectare part of the agricultural
land is arable and 61,1 million-hectare part is meadow.
After the disintegration of the Soviet Union, agricultural
industry was affected significantly from the general economic recession and total agricultural production had a
considerable decrease in the early 1990s. Agricultural industry started to give improvement signs after a nearly
10-year intensive macro-economic reform program. Although it was not like the other industries, the industry
started to grow as of 2000. Land Reform was launched in
the agriculture in 2003. State Agriculture and Food Program was completed in 2005.
Grain production in the north of the country has the
highest share in the agricultural industry production. Meat
and wool production is another important production
branches. Despite the good quality of the agricultural land
in the country; harsh climatic conditions of the country
makes production difficult. In addition to that, there are
hardships in the equipment and agricultural input supply
for farmers. Slow progress of privatization in the sector
makes it more difficult access to fuel, fertilizer, agricultural machinery and spare parts which are already limited.
Sales of large-scale state farms and collective farms to
the former owners affected productivity adversely. Slow
progress of the land reform prevented the success of
the small private farms. Despite all of these, Kazakhstan
ranks 12th in the world wheat production and 6th in the
export.
Kazakhstan is the country that realizes the highest land
reforms among the Central Asian countries. Although there are some factors making agricultural production difficult, the gain of the farmers obtained from the production is much more compared to the other Central Asian
countries. Purchase prices are at lower level compared
to the international standards but are high compared to
the region-wide. The reform process is quite advanced
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petrol bulunmakla birlikte bu bölgede daha çok tarımsal
üretim gerçekleştirilmektedir. Bu bölgede Kazak nüfus
pamuk üretimi gerçekleştirmektedir. Aral Gölü’nün kuruması, bölgede tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir.
2003-2015 yılları için uygulamaya koyulan Yenilikçi Sınai Kalkınma Programı, ekonomide sektörel çeşitlendirme
sağlamayı ve uzun vadede hizmet ve teknoloji sektörleri
bakımından güçlü bir ekonomi yaratmayı amaçlamaktadır.

KAZAKİSTAN’DA TARIM
Kazakistan, yaklaşık 84,6 milyon hektarlık tarımsal araziye sahiptir. Tarımsal arazinin 24 milyon hektarı ekilebilir arazi olup, 61,1 milyon hektarı ise meradır. Sovyetler
Birliği’nin dağılmasının ardından 1990’lı yılların başlarında
tarım sektörü genel ekonomik durgunluktan ciddi ölçüde etkilenmiş ve toplam tarımsal üretim önemli miktarda
düşüş göstermiştir. Tarım sektörü, yaklaşık 10 yıllık yoğun bir makro-ekonomik reform programının ardından
düzelme işaretleri vermeye başlamıştır. Sektör, 2000
yılından itibaren diğer sektörler kadar olmasa da büyümeye başlamıştır. Tarımda 2003 yılında Toprak Reformu
başlatılmıştır. 2005 yılında Devlet Tarım ve Gıda Programı
tamamlanmıştır.
Ülkenin kuzeyinde yapılmakta olan hububat üretimi,
tarım sektörü üretiminde en fazla paya sahiptir. Et ve
yün üretimi ise diğer önemli üretim kollarıdır. Tarımsal
arazinin iyi kalitede olmasına rağmen ülkedeki iklim koşullarının sert olması, üretimi zorlaştırmaktadır. Buna
ilave olarak çiftçilere yönelik ekipman ve tarımsal girdi
temininde zorluklar yaşanmaktadır. Sektörde özelleştirmenin yavaş ilerlemesi de zaten sınırlı olan yakıt, gübre,
tarımsal makine ve yedek parçalarına erişimi daha da
zorlaştırmıştır. Büyük ölçekli devlet çiftlikleri ve kolektif
çiftliklerin eski sahiplerine satılması, verimliliği olumsuz
etkilemiştir. Toprak reformunun yavaş ilerlemesi, küçük
özel çiftliklerin başarısını engellemiştir. Tüm bunlara rağmen Kazakistan dünya buğday üretiminde 12. sırada
yer alırken, ihracatında 6. sıradadır.
Kazakistan, Orta Asya devletleri arasında en fazla tarım
reformu gerçekleştiren ülkedir. Tarımsal üretimi zorlaştıran
bazı faktörler olmasına rağmen çiftçilerin üretimden elde
ettikleri kazanç, diğer Orta Asya ülkelerine kıyasla daha
fazladır. Alım fiyatları uluslararası standartlara göre düşük
düzeyde olmakla birlikte bölge geneline göre yüksektir.
Tarımdaki reform süreci, bölgedeki diğer ülkelere göre
oldukça ileri düzeyde olmakla birlikte henüz yeterli düzeye ulaşmamıştır. Tarımsal üretimin gelişmesinin önündeki
önemli engellerden biri de arazi satın alma haklarının henüz tam olarak düzenlenmemiş olmasıdır.
Ülke sahip olduğu tarımsal üretim potansiyeli ile tarım
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compared to the other regions but has not reached to
a sufficient level yet. One of the major obstacles in the
development of the agricultural production is that land
purchase rights have not been regulated completely yet.
The country provides export opportunities in terms of
its agricultural production potential, agricultural machineries and food processing equipment.

GRAIN PRODUCTION AND CONUSMPTION
As one of the world’s major wheat producers, Kazakhstan
is the most important grain (especially wheat) producer by
itself in the Central Asian region. Most of the grain products
(more than 95%) are spring sown in April and May. According to the report of UN Food and Agriculture Organization
FAO dated as 13 January 2013; the total area planted under wheat (representing over 85 percent of total cereal production) has been officially reported as having decreased by
300 000 hectares, slightly down on last year’s level.
Although Kazakhstan has an important place in the
world grain production, it cannot assure stability in the
production. When the wheat production of the country
in the last 10 seasons is reviewed, it is seen that the
production amount varies between 9 and 23 million tons.
The data of U.S. Department of Agriculture Foreign Agricultural Service of USDA and the UN Food and Agriculture Organization FAO is reviewed; Kazakhstan’s wheat
production that was 11,5 million tons in 2003/04 season
decreased to 9,9 million tons in the following season.
Increasing its wheat production in the next 3 seasons,
Kazakhstan reached 16,4 million-ton production amount
in 2007/08 season but could not maintain this production amount in 2008/09 season. Reaching 22,7 million
tons in 2011/12 season as the highest wheat production
amount of the last 10 years, the country receded to 9,8
million ton levels again in 2012/13 season. Estimating
that Kazakhstan wheat production was 13,9 million tons
in 2013/14 season, USDA projects that the production
will reach to 14,5 million tons level in 2014/15 season.
Kazakhstan is among the top 10 countries in the world
wheat production with these production amounts. Compared to the fluctuations in the production, Kazakhstan
wheat consumption shows a more stable picture. When
the consumption amounts of the last 10 seasons are reviewed, it is seen that consumption remains between 6
and 8 million tons. Kazakhstan exports the wheat amounts that are left over from the domestic consumption
depending on the production amounts.
Another prominent product in Kazakhstan’s grain production is barley. When country’s barley production in
the last 10 seasons is reviewed; it is seen that production varies between 1 and 2,5 million tons. According
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makineleri ve gıda işleme ekipmanları bakımından ihracat
olanakları sunmaktadır.

HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Dünyanın önemli buğday üreticilerinden biri olan Kazakistan, Orta Asya bölgesinde ise tek başına en önemli
tahıl (özellikle buğday) üreticisi konumundadır. Ülkedeki
tahıl ürünlerinin çoğunluğunu (yüzde 95’ten fazlasını), Nisan ya da Mayıs aylarında ekilen ilkbahar ürünleri oluşturmaktadır. BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun 13 Ocak
2013 tarihli ülke özetinde değindiği resmi bir rapora göre;
buğday (toplam tahıl üretiminin yüzde 85’inden fazlasını
temsil etmekte) ekili toplam alan, 2013 yılında bir önceki
yıla kıyasla 300,000 hektarlık bir düşüş göstermiştir.
Kazakistan, dünya tahıl üretiminde önemli bir yere
sahip olmakla birlikte üretimde bir istikrar sağlayamamaktadır. Ülkenin son 10 sezondaki buğday üretimine
bakıldığında, üretim miktarının 9 ile 23 milyon ton arasında gidip geldiği görülmektedir. ABD Tarım Bakanlığı
Dış Tarım Servisi USDA’nın ve BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun verilerine bakıldığında; 2003/04 sezonunda
11,5 milyon ton olan Kazakistan’ın buğday üretiminin,
bir sonraki sezonda 9,9 milyon tona düştüğü görülmektedir. Sonraki 3 sezon buğday üretimini artıran Kazakistan, 2007/08 sezonunda 16,4 milyon ton üretim miktarına ulaşmış, ancak 2008/09 sezonunda bu üretim
miktarını koruyamamıştır.
2011/12 sezonunda, son 10 yılın en yüksek buğday
üretim miktarı olan 22,7 milyon tona ulaşan ülke, 2012/13
sezonunda yeniden 9,8 milyon ton seviyelerine gerilemiştir. 2013/14 sezonunda Kazakistan buğday üretiminin 13,9
milyon ton olduğunu tahmin eden USDA, 2014/15 sezonunda da üretimin 14,5 milyon ton seviyesine ulaşacağını
öngörmektedir. Kazakistan bu üretim miktarlarıyla, dünya
buğday üretiminde ilk 10 ülke arasında kalmaktadır. Üretimdeki dalgalanmalara kıyasla Kazakistan buğday tüketimi daha istikrarlı bir tablo sergilemektedir. Ülkenin son 10
sezonluk tüketim miktarlarına bakıldığında, tüketimin 6 ile 8
milyon ton arasında kaldığı görülmektedir. Kazakistan, üretim miktarına bağlı olarak iç tüketim dışında kalan buğday
miktarını ihraç etmektedir.
Kazakistan’ın tahıl üretiminde öne çıkan bir diğer ürün
arpadır. Ülkenin son 10 sezonluk arpa üretim miktarlarına bakıldığında, üretimin 1 ile 2,5 milyon ton arasında
seyrettiği görülmektedir. USDA verilerine göre; 2003/04
sezonunda 2,1 milyon ton olan Kazakistan’ın arpa üretimi, son 10 yılın en yüksek seviyesine yaklaşık 2,6 milyon tonla 2011/12 sezonunda ulaşmıştır. 2012/13 sezonunda 1,5 milyon tona gerileyen ülkenin arpa üretiminin,
2013/14 sezonunda da 2,5 milyon tona ulaştığı tahmin
edilmektedir. USDA, Kazakistan arpa üretiminin 2014/15
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to USDA data; Kazakhstan’s barley production, which
was 2,1 million tons in 2003/04 season, reached to the
highest level of the last 10 years with 2,6 million tons in
2011/12 season. Declining to 1,5 million tons in 2012/13
season, country’s barley production is estimated to reach to 2,5 million tons in 2013/14 season. USDA projects
that Kazakhstan barley production will reach to 2,6 million
ton levels again in 2014/15 season. The country uses an
important part of barley production for its domestic consumption. The remainder of the domestic consumption
is exported.

sezonunda yeniden 2,6 milyon ton seviyelerine ulaşacağını öngörmektedir. Ülke arpa üretiminin önemli bir bölümünü kendi iç tüketiminde değerlendirmektedir. İç tüketimden arta kalan ise ihraç edilmektedir.

Rice and corn production is not very common due to
the climatic features of the region. While the country’s
rice production varies between 150 and 250 thousand
tons, consumption shows a picture in parallel with the
production amount. Likewise, the same situation applies
to the corn production that varies between 400 and 600
thousand tons.

Kazakistan, aynı zamanda dünyadaki sayılı yulaf üreticilerinden biridir. Ülke her yıl 150 ile 300 bin ton arasında
yulaf üretimi gerçekleştirmektedir. Bu üretim miktarı, diğer
tahıl ürünleriyle kıyaslandığında çok düşük görünmekle
birlikte, toplamda 23 milyon ton civarında kalan dünya
yulaf üretim miktarı içinde düşünüldüğünde, önemli bir
miktar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kazakhstan is also one of the few oat producers in the
world. The country realizes oat production varying bet-
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Pirinç ve mısır üretimi ise bölgenin iklim özellikleri nedeniyle çok yaygın değildir. Ülkenin pirinç üretimi 150 ile 250
bin ton arasında seyrederken, tüketim, üretim miktarıyla
paralel bir tablo sergilemektedir. Keza aynı durum, üretimin 400 ile 600 bin ton arasında değiştiği mısır üretimi
için de geçerlidir.

KAZAKİSTAN’DA DIŞ TİCARET
Genel itibariyle Kazak ekonomisi yüksek düzeyde itha-
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ween 150 and 300 thousand tons each year. Although
this production amount seems to be low compared to
the other grain products, it is an important amount when
considered within the world oat production amount as 23
million tons in total.

FOREIGN TRADE IN KAZAKHSTAN
Kazakh economy is generally based on high level of
imports. The majority of production realized in the country intensifies on petroleum and natural gas industries
and the production is not at the level that can meet the
domestic consumption in the capital and consumption

lata dayalı bir ekonomidir. Ülkede gerçekleştirilen üretimin büyük çoğunluğu petrol ve doğal gaz sektörlerinde
yoğunlaşmış olup, sermaye ve tüketim mallarında üretim
iç tüketimi karşılayacak seviyede değildir. Sermaye ve tüketim malları üreticilerinin çoğunluğu ise fiyat ve kalite bakımından ithal mallarla rekabet edebilir düzeyde değildir.
Geniş ve açık sınırlarından ülkeye çok sayıda ucuz, kaçak
mal girişi gerçekleşmektedir.
Yüksek miktardaki kayıt dışı ticaret hacmi, ithalatın izlediği seyrin takibine yönelik girişimleri güçleştirmektedir.
Kazakistan’ın Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan ile sahip

goods. Majority of the capital and consumption good
producers is not at the level that can compete with the
imported goods in terms of price and quality. Lots of cheap and illegal entry of goods is realized in the country
from its wide and open borders.

olduğu geniş ve geçişi kolay sınırlar, kayıt dışı sınır ticaretine olanak tanımakta ancak sınır ticaretinin hacmi dış ticaret verilerine yansıtılamamaktadır. Kayıt altına alınamayan ithalatın büyük çoğunluğu, gıda dışı tüketim malları
ve ikinci el arabalardan oluşmaktadır.

High amount of unregistered trade volume makes the
attempts for the track of the course followed by imports
difficult. Wide and easily crossed borders with Russia,
Kyrgyzstan and Uzbekistan allow unregistered crossborder trade and the volume of the border trade cannot
be reflected on the foreign trade data. Majority of the import that cannot be registered consists of non-food consumption goods and used cars.

Kazakistan’ın ihracatı ise önemli ölçüde petrol ve ana
metallerden oluşturmaktadır. Dolayısıyla ülkenin ihracat
gelirleri, bu ürünlerin dünya fiyatlarındaki değişimlerinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Örneğin 1998 yılında Asya’daki mali krizin ardından söz konusu ürünlerde
dünya fiyatlarındaki ani düşüş, ülkenin ihracat gelirlerinde
önemli azalmalara neden olmuştur. Son yıllarda ise dünya
petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, dış ticareti fazlasını
artmaktadır. Yine de ülkenin dış ticaret yapısındaki dengesizlikler, zaman zaman dış ticaret açıklarına da neden
olmaktadır.

Kazakhstan’s export majorly consists of petroleum and
base metals. Thus, the export income of the country is
significantly affected from the fluctuations in world prices
of these products. For instance; the sudden drop in world
prices of these products after the financial crisis in Asia
in 1998 caused significant decreases in the country’s export incomes. High level of world petroleum prices in the
recent years increases foreign trade surplus. However,
imbalances in the country's foreign trade structure also
cause foreign trade deficit from time to time.

Ülkede ticaretin gelişmesini sınırlayan en önemli problem ise Kazakistan’ın tamamen kara ile çevrili, denize kıyısı olmayan bir ülke olmasıdır. Bu nedenle ihracatta ve
ithalatta maliyetler çok fazla yükselmektedir.

The major problem limiting the development of trade in
the country is that Kazakhstan is a landlocked country.
Thus, the costs of exports and imports are significantly high.

2012 yılı verileri ışığında Kazakistan’ın ülkeler bazında
ticaretine bakıldığında; Çin’in, Kazakistan’ın ihracatında
yüzde 18,5 oranındaki payıyla birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Çin’i yüzde 17,1 ile İtalya ve yüzde 8,5 ile
Hollanda takip etmektedir. Türkiye ise yüzde 2,9 pay ile
Kazakistan ihracatında 8. sırada yer almaktadır.

When the trade of Kazakhstan by countries is reviewed
with the data of 2012; it is seen that China ranks first
in Kazakhstan’s export with a share of 18,5%. Italy with

Rusya, Kazakistan’ın ithalatından (yüzde 42,8) en fazla
pay alan ülkedir. Bunda iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırıcı uygulamalar ve anlaşmalar rol oynamaktadır. İki

108

June • Haziran 2014

MILLER MAGAZINE

COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ

17,1% and Netherland with 8,5% follow China. Turkey
ranks 8th in Kazakhstan’s export with a share of 2,9%.
Russia is the country with the highest share (42,8%) in
Kazakhstan’s import. Trade facilitating practices and agreements between the two countries play an important
role on that share. Commercial and political ties between
the two countries from the past are still maintained today.
China with 13,2% and Ukraine with 5,5% follow Russia.
Turkey ranks 9th with a share of 1,9%.

THE PLACE OF GRAINS IN FOREIGN TRADE
Kazakhstan is one of the major grain exporters in the
region and plays an important role in the food safety of
sub-regions. Wheat is significantly important in terms
of the country’s export. According to the FAO’s country
report dated as 13 January 2013; majority of the grains
are traditionally exported to Afghanistan, Iran, Turkey,
and to countries in Central Asia that have food deficits,
such as Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan.
Ranking 7th in the world wheat export with amount exported in 2013/14 season, Kazakhstan has realized wheat export varying between 5 and 11 million tons in the last
5 seasons. According to the USDA data; Kazakhstan’s
wheat export, which was 4,1 million tons in 2003/04 season, increased to 8,1 million tons in 2006/07 season.
Varying between 6 and 8 million tons in the next 3 seasons, export declined to 4,8 million ton levels again in
2010/11 season and reached to 11,8 million tons that
was the highest level of the last 10 seasons. Estimating
that Kazakhstan’s wheat export declined to 8 million tons
in 2013/14 season, USDA projects that the decline will
continue in 2014/15 season and wheat export will remain
at 7 million ton levels.
Kazakhstan realizes barley export besides wheat. Ho-
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ülke arasındaki geçmişten gelen ticari ve siyasi bağlar
günümüzde de korunmaktadır. Kazakistan’ın ithalatında
Rusya’yı yüzde 13,2 pay ile Çin ve yüzde 5,5 pay ile Ukrayna takip etmektedir. Türkiye ise yüzde 1,9 pay ile 9.
sırada yer almaktadır.

DIŞ TİCARETTE HUBUBATIN YERİ
Kazakistan, bölgedeki en önemli hububat ihracatçılarından biridir ve alt bölgelerin gıda güvenliğinde önemli
bir rol oynamaktadır. Buğday, ülkenin ihracatı açısından
büyük önem taşımaktadır. FAO’nun 13 Ocak 2013 tarihli
ülke özetine göre; tahılların çoğu geleneksel olarak Afganistan, İran, Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan gibi gıda sıkıntısı yaşayan Orta Asya
ülkelerine ihraç edilmektedir.
2013/14 sezonunda gerçekleştirdiği ihracat miktarıyla
dünya buğday ihracatında 7. sırada yer alan Kazakistan,
son 5 sezondur 5 ile 11 milyon ton arasında değişen
oranlarda buğday ihracatı gerçekleştirmektedir. USDA
verilerine göre; 2003/04 sezonunda 4,1 milyon ton olan
Kazakistan’ın buğday ihracatı, 2006/07 sezonunda 8,1
milyon tona kadar yükselmiştir. Sonraki 3 sezon 6 ile 8
milyon arasında seyreden ihracat, 2010/11 sezonunda
yeniden 4,8 milyon seviyelerine gerilemiş, 2011/12 sezonunda ise son 10 sezonun en yüksek seviyesi olan 11,8
milyon tona ulaşmıştır. Kazakistan’ın buğday ihracatının
2013/14 sezonunda 8 milyon tona gerilediğini tahmin
eden USDA, 2014/15 sezonunda da gerilemenin devam
edeceğini ve buğday ihracatının 7 milyon ton seviyelerinde kalacağını öngörüyor.
Kazakistan, buğdayın yanı sıra arpa ihracatı da gerçekleştirmektedir. Ancak arpa ihracatı buğdayla kıyaslandığında son derece düşük miktardadır. USDA verilerine
göre; 2003/04 sezonunda 700 bin ton olan Kazakistan’ın
arpa ihracatı, 2004/05 sezonunda, son 10 sezonun en
düşük seviyesi olan 97 bin tona gerilemiştir. Ancak son-
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wever, barley export is significantly low compared to the
wheat. According to USDA data; Kazakhstan’s barley export, which was 700 thousand tons in 2003/04 season,
declined to 97 thousand tons as the lowest level of the
last 10 seasons in 2004/05 season. However; increasing
in the following seasons, barley export reached to the highest level of the last 10 seasons with 792 thousand tons
in 2007. As it is understood from the USDA data; instability in the production of wheat and barley reflects on
the exports directly. The country is stated to export 164
thousand tons of barley in 2012/13 season and 300 thousand tons in 2013/14 season. The projection for 2014/15
season is 400 thousand tons.

raki sezonlarda yeniden artışa geçen arpa ihracatı, 2007
yılında 792 bin tonla son 10 yılın en yüksek seviyesine
ulaşmıştır. USDA verilerinden de anlaşılacağı üzere, buğday ve arpa üretimindeki istikrarsızlık, doğrudan ihracata
yansımaktadır. Ülkenin 2012/13 sezonunda 164 bin ton,
2013/14 sezonunda ise 300 bin ton arpa ihraç ettiği belirtilmektedir. 2014/15 sezonuna ilişkin öngörü ise 400 bin
tondur.
Buğday ve arpa dışındaki ürünlerde ihracat son derece
sınırlıdır. İthalat ise tüm tahıl ürünleri için oldukça düşük
miktarlarda kalmaktadır.

DEĞİRMENCİLİK VE TAHIL İŞLEME SEKTÖRÜ
Export of the products excluding wheat and barley is
very limited. Import is at significantly low levels for all grain
products.
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Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Afganistan gibi
Orta Asya ülkeleri, değişen oranlardaki buğday ve buğday unu ihtiyaçlarını karşılamak için Kazakistan’a bağlıdır.
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MILLING AND GRAIN
PROCESSING INDUSTRY
Central Asian countries such as Uzbekistan,
Kyrgyzstan, Tajikistan and Afghanistan depend on Kazakhstan to meet their wheat and wheat flour needs
with varying amounts. Only Turkmenistan as one of the
world's most closed societies has reached to the level
of self-sufficiency in wheat. When considered from this
point; Kazakhstan owes this dominance in the region to
proximity, an excellent railroad network, large efficient
mills, low prices for high quality wheat, and supportive
government policies.
According to the information obtained from Evgeny
Gan who is the longtime president of the Kazakhstan
League of Grain Processors and Bakers as an industry
association on the Kazakhstan Grain and Feed Yearbook
of USDA dated as 2012, there are currently about 350
wheat milling enterprises in Kazakhstan. The trend in the
country has been toward investment in larger plants and
closure of smaller mills to the point where about 200 of
these are above 150 tons per day capacity and only 50
have a capacity of less than 50 tons per day.
Flour Millers Association of Kazakhstan states that the
total number of flour mills has sharply declined in the last
10 years as consolidation has taken place. According to
the data given by the association; while there were 2,300
mills in 2000, by 2010 this had fallen to just 383.
According to the estimations of the association; the total
capacity of mills in Kazakhstan is over 12 million tons of
flour although overall production is just 50% of capacity.
3,5 million tons of this 6 million-ton flour produced with this
50% capacity is exported and the remaining 2.6 million
tons is used for domestic demand. The location of mills in
the country is spread out, and while the key wheat growing
region of Kostanay is the largest flour producer (27% of the
total), second place is South Kazakhstan region (20% of
the total) which is far from growing areas and is closer to
Almaty and key Central Asian buyers.
Although overall flour consumption is largely stagnant;
a consumer survey from the Flour Millers Association has
shown that quality and health have become more important
motivations for consumers, and as a result sales of the highest grade of flour have increased. In addition, the number
of consumers baking their own bread has decreased and
the share purchased in markets has continued to grow.

Sadece dünyanın en kapalı toplumlarından biri olan Türkmenistan, son yıllarda buğdayda kendi kendine yeterlilik seviyesine ulaşabilmiştir. Bu açıdan bakıldığında Orta
Asya ülkelerinin buğday unu tedarikçisi konumunda olan
Kazakistan, bölgedeki bu üstünlüğünü yakınlık, mükemmel bir demiryolu ağı, büyük verimli değirmenler, yüksek
kaliteli buğday için düşük fiyat ve destekleyici hükümet
politikalarına borçludur.
USDA’nın 2012 tarihli Kazakistan Tahıl ve Yem
Yıllığı’nda, bir endüstri kurumu olan Kazakistan Tahıl İşlemcileri ve Fırıncılar Derneği uzun süreli başkanı Evgeny
Gan’a dayandırılan bir bilgiye göre; Kazakistan’da yaklaşık 350 buğday değirmeni bulunuyor. Ülkedeki yatırım
eğilimi, büyük tesislere yatırım yapma ve küçük tesislerin
kapatılması yönünde. Ülkedeki 350 değirmenden yaklaşık 200 tanesi, günlük 150 tondan fazla kapasiteye sahip.
Günlük 50 tondan az kapasiteye sahip değirmen sayısı
ise sadece 50 tane.
Kazakistan Un Sanayicileri Derneği ise konsolidasyon
yapıldığı için son 10 yıl içerisinde toplam un değirmeni
sayısının ciddi şekilde düşüş gösterdiğini belirtiyor. Derneğe verdiği bilgilere göre; 2000 yılında ülkede 2 bin 300
değirmen varken 2010 yılında bu sayı 383’e düştü.
Derneğin tahminlerine göre; Kazakistan’daki değirmenler toplam 12 milyon ton un üretim kapasitesine sahip ancak kullanılan kapasite yüzde 50 civarında. Yüzde 50’lik
kapasite kullanımıyla üretilen 6 milyon tonluk unun 3,5
milyon tonu ihracat edilmekte, kalan 2,5 milyon ton ise iç
tüketim için değerlendirilmektedir.
Ülkede değirmenlerin yeri dağınık bir yapı sergilemekle
birlikte; en büyük un üreticileri, önemli bir buğday yetiştirme bölgesi olan Kostanay’da yer alırken (toplam yüzde 27’si), buğday yetiştirilen bölgelere uzak olan fakat
Almatı ve önemli Orta Asya alıcılarına yakın olan Güney
Kazakistan, değirmenlerin yerleşimi açısından ikinci sırada (toplam yüzde 20’si) yer almaktadır.
Genel olarak ülkedeki un tüketimi büyük ölçüde durgun
olmasına rağmen, Un Değirmencileri Derneği’nin yaptığı
bir tüketici araştırması, kalite ve sağlığın tüketiciler için
daha önemli motivasyonlar haline geldiğini göstermiştir;
bunun sonucu olarak da üst kalite un satışları artmıştır.
Buna ek olarak da, kendi ekmeklerini pişiren tüketicilerin
sayısında da düşüş yaşanmakta ve pazarlardan satın alınan pay artmaya devam etmektedir.
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