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"Standards provide equal
opportunities to everyone"
Dear readers,

Değerli okurlar,

"Standards provide equal opportunities to everyone" ...
this sentence is the theme of the common message published by International Standardization Organization (ISO),
The International Electrotechnical Commission (IEC) and the
International Telecommunication Union (ITU) for 14th October World Standards day.
Standards are simply a group of non-obligatory rules that
were created to make life easier, to establish order in social,
economic and cultural etc. areas. In fact, as emphasized by
Turkish Standards Institute President Mr Hulusi Senturk's
message which he announced for 14 October World Standards Day as well as in the theme of common message,
the basic reason for the establishment of standards is to
eliminate inequalities.
In this issue of our magazine, we have tried to underline
the standards that are recognized on an international scale
and simplifying international trade. Today, almost every
country in the world set mandatory standards under different names and through different ways to provide a certain
order both in production and servicing. In fact, every law,
rule or notification that we encounter today are only about
creating these standards. In this way, preventing any kind
of production, service or behavior which has arbitrariness,
which is creating inequality and problems in terms of society, is becoming possible on a big scale.
All arrangements that I mentioned are usually obligations
determined by the government. But for the companies operating in commercial areas, there are also some norms accepted on an international scale which are not mandatory
but when they applied which will provide significant benefits
and advantages for the company. Although applying these
norms that we called international standards seems difficult
for small and medium sized companies; actually they contain the keys to carry them to an upper level.
Today, this is the reason for large-scale firms which were
able to establish the organizational structure to apply to
certification institutions that are recognized on national or
international scale to obtain certificates showing certain
standards under audit of these institutions in terms of demonstrating importance that they are giving to their products
and increase their commercial power. You can find the details in our magazine.
See you in the next issue ...
Best regards…
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“Standartlar,
herkese eşit fırsatlar sunar”

“Standartlar, herkese eşit fırsatlar sunar”… Bu cümle, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ve Uluslararası Telekomünikasyon
Birliği’nin (ITU) 14 Ekim Dünya Standartlar Günü için yayınladıkları ortak mesajın bu yılki teması.
Standartlar, en basit haliyle hayatı kolaylaştırmak, sosyal,
ekonomik, kültürel ve benzeri alanlarda düzen sağlamak
amacıyla oluşturulan ve uyulması zorunlu olmayan kurallar
bütününü temsil etmektedir. Aslında standartların oluşturulmasındaki temel neden, hem ortak mesajın temasında olduğu gibi hem de Türkiye Standartlar Enstitüsü Başkanı Hulusi
ŞENTÜRK’ün 14 Ekim Dünya Standartlar Günü için yayınladığı mesajında vurguladığı gibi eşitsizlikleri gidermektir.
Biz de bu ayki sayımızda, uluslararası ölçekte kabul gören
ve uluslararası ticaretti kolaylaştıran standartları ele almaya
çalıştık. Bugün dünyadaki hemen her ülke, gerek üretimde
gerekse hizmette belli bir düzen sağlayabilmek için çeşitli
yollarla ve farklı isimler altında uyulması zorunlu standartları belirliyor. Aslında bugün karşımıza çıkan her yasa, kanun
ya da tebliğ, ilgili konuyla ilgili standartların oluşturulmasından başka bir şey değildir. Böylece keyfilik taşıyan, eşitsizlik
yaratan ya da toplum açısından sorun oluşturan her türlü
üretim, hizmet ya da davranışın önüne geçebilmek büyük
oranda mümkün olabiliyor.
Bahsettiğim tüm bu düzenlemeler, genellikle devletler tarafından belirlenen zorunluluklar. Ancak ticari alanda faaliyet gösteren firmalar için zorunluluk olmayan ancak uygulandığında
firmaya ciddi kazanımlar ve avantajlar sağlayan ve uluslararası ölçekte kabul gören bazı normlar da var. Uluslararası standartlar olarak adlandırdığımız bu normları uygulamak, birçok
küçük ve orta ölçekli firma için zor görünse de aslında onları
bir üst seviyeye taşımanın anahtarlarını içeriyor.
Bugün kurumsal yapısını kurabilmiş büyük ölçekli firmaların,
ürün ya da hizmetlerine verdikleri önemi göstermek ve ticari
güçlerini arttırmak amacıyla, ulusal ya da uluslararası ölçekte kabul görmüş belgelendirme kuruluşlarına başvurması ve
bu kuruluşların denetimlerine tabi olarak belirli standartları
gösteren belgeler almasının nedeni de budur. Ayrıntıları dergimize bulabilirsiniz.
Bir sonraki sayıda buluşmak üzere...
Saygılarımla…

Derya GÜLSOY
MILLER MAGAZINE
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Zübeyde KAVRAZ

GRAIN AFRICA NOTES
Grain Africa notları
Değerli sektör temsilcileri,

Dear industry representatives,
As you all know we have realized our first project intended to Africa, Africa Grain, Pulses and Technologies Congress in Addis Ababa, in the capital of Ethiopia between
29th and 31st October 2014.
First of all I would like to thank especially to our organization
partners Ethiopian Ministry of Agriculture and Addis Ababa
University which we met in the common values in organizing
this congress, and I would like to thank to Embassy in Addis
Ababa, to the Pan African Chamber of Commerce, to the Ethiopia Chamber of Commerce, to representatives of Ethiopian Flour Milling Association and also to Scientific Committee
members who are among important names in the sector both
academic and industrial sense and to the speakers, sponsors
and the participants on behalf of myself and my company.
Before sharing my own opinions about the congress, I would
like to state that I am aware of the number of congress participants is not satisfying as we used to see in IDMA. However, I
can see through the feed backs we received after the congress
that it is extremely profitable from the point of current participants. Of course, this was not our target number of participants and our expectations were much higher, but there would
be consequences of holding Grain Africa for the first time and in
a very difficult location that we will not be able to predict.
Obviously we could choose the world's more developed
regions to organize a congress. Thus we could provide a
more professional service in many areas and could reach a
much higher number of participants. However, I should sincerely express that this would carry neither us, nor sector
representatives to any point.
We have preferred a region where everyone doesn’t dare
to go but it holds a great potential for the future. This is a
truth that we have been emphasizing since the beginning and
that we will also continue to support. Of course it cannot be
expected that Grain Africa be like IDMA. Being in such expectation means to lose from the beginning. But I'm sure that
Grain Africa will reach to much much better points each year,
because we are aware of what we see and what we target.
African Union hall, where congress was held and which
is the second biggest congress center of the world was
an extremely successful choice in terms of prestige and
infrastructure. But location and the high-level security measures unfortunately caused many problems both for us
and for our participants. I would like to add that we will be
changing the location for the next congress which will hold
in November 2015 to prevent similar problems. We will be
announcing the details of the next congress, through the
address of www.grainafrica.org as soon as possible.

Afrika kıtasına yönelik ilk projemiz olan Afrika Hububat,
Bakliyat ve Teknolojileri Kongresi’ni hepinizin bildiği gibi 2931 Ekim 2014 tarihleri arasında Etiyopya’nın başkenti Addis
Ababa’da gerçekleştirdik.
Öncelikle bu kongrenin düzenlenmesinde bizimle ortak
değerde buluşan, desteğini ve işbirliğini esirgemeyen; başta
organizasyon ortaklarımız olan Etiyopya Tarım Bakanlığı ve
Addis Ababa Üniversitesi olmak üzere; Afrika Birliği, T.C. Addis Ababa Büyükelçiliği, Pan Afrika Ticaret Odası, Etiyopya
Ticaret Odası ve Etiyopya Un Değirmenciliği Derneği temsilcilerine; her biri hem akademik hem de endüstriyel anlamda
sektörün önemli isimleri arasında yer alan Bilim Kurulu üyelerine ve konuşmacılara, sponsorlarımıza ve katılımcılarımıza
şahsım ve şirketim adına çok teşekkür ederim.
Kongreyle ilgili kendi fikirlerimi paylaşmadan önce kongre katılımcı sayısının, sektörümüzün IDMA’dan alışık olduğu
doyuruculukta olmadığının farkında olduğumu belirtmek isterim. Ancak mevcut katılımcılar açısında son derece faydalı olduğunu da kongre dönüşü aldığımız geri dönüşlerden görebiliyorum. Elbette ki hedeflediğimiz katılımcı sayısı bu değildi
ve beklentimiz çok daha üst noktaydı. Ancak Grain Africa’nın
ilk kez ve hakikaten zor bir bölgede yapılıyor olmasının bizim
de önceden öngöremeyeceğimiz birtakım sonuçları olacaktı.
Açıkçası bir kongre düzenlemek için dünyanın çok daha
gelişmiş bölgelerini tercih edebilirdik. Böylece birçok konuda
çok daha profesyonel bir hizmet sağlayabilir ve çok daha
yüksek katılım yakalayabilirdik. Ancak içtenlikle belirtmeliyim
ki bu ne bizi, ne de sektör temsilcilerimizi hiçbir noktaya taşımazdı.
Biz, herkesin cesaret edip de gitmediği ama gelecek için
ciddi bir potansiyeli barındıran bir bölgeyi tercih ettik. Bu,
başından beri vurguladığımız ve bundan sonra da arkasında
olmaya devam edeceğimiz bir gerçek. Elbette Grain Africa
bir İDMA olmaz. Böyle bir beklentide olmak baştan kaybetmek demek. Ancak Grain Africa’nın her yıl çok çok daha iyi
noktalara taşınacağından eminim çünkü ne gördüğümüzün
ve neyi hedeflediğimizin farkındayız.
Kongrenin gerçekleştirildiği ve dünyanın en büyük ikinci
kongre merkezi olan Afrika Birliği salonu, prestij ve alt yapı
açısından son derece başarılı bir seçimdi. Ancak lokasyonu
ve üst düzey güvenlik önlemleri, ne yazık ki birçok noktada hem bize hem de katılımcılarımıza sıkıntılar yaşattı. Kasım 2015’te yapılacak bir sonraki kongrede, benzer sorunlar
yaşanmaması için yer değişikliğine gideceğimizi de eklemek
isterim. Bir sonraki kongreyle ilgili ayrıntılı bilgileri, en yakın
zamanda www.grainafrica.org adresimizden duyuracağız.
Saygılarımla…

Sincerely yours...
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Ulusoy Un goes public

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

Ulusoy Un halka açılıyor

Public offering of leading representatives of
flour sector Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
has been approved.
Un sektörünün önde gelen temsilcilerinden Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzına
onay verildi.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. which is one of the
most important representatives of flour industry in Turkey
goes public. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. for which
approval has been received for its public offering shall go
public in third week of November in Borsa İstanbul with a
capital of 84.500.000 TL. Shares with 4.000.000 nominal
value shall be sold with the levels of 2.90-3.45 TL. All of the
shares subject to sale belong to Fahrettin Ulusoy. Public
offering of Ulusoy Un is being carried out by Şeker Yatırım.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. offers %27,81 of its
company shares to public. Public offering of the company
shall be in capital increase by way of limiting the share rights
of the existing partners and sale of the shares owned by existing partners. The income gained by public offering shall
be used in investment for flour factory, buying raw materials
and short term financing and paying off commercial debts.
The company has been established in 1989 in order
to produce wheat flour, bran and other feed, domestic
and foreign sales and domestic and foreign trade of various cereals starting with wheat. The company has a 1.76
market share in domestic flour sector based on
the 2013 data. Ulusoy
Un had a %5 capacity in
total flour exports of Turkey carried out in 2013.
On the other hand Ulusoy Un, won the tender
of World Food Program
and prepares to send
3.600 tons of flour to
Palestine in December.
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Türkiye un sanayinin önemli temsilcilerinden biri olan
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka açılıyor. Halka arzına onay çıkan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
84.500.000 TL sermaye ile Kasım ayının üçüncü haftası Borsa İstanbul’da halka açılacak. 4.000.000 nominal
değerli hisse 2.90-3.45 TL seviyesinden satılacak. Satışa
konu olan hisselerin tamamı Fahrettin Ulusoy’a ait. Ulusoy Un’un halka arzını ise Şeker Yatırım gerçekleştiriyor.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., şirket hisselerinin
yüzde 27,81’ini halka açıyor. Şirketin halka arzı, mevcut
ortakların yeni pay haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ve mevcut ortağın sahip olduğu paylarının
satışı şeklinde olacak. Halka arzdan sağlanacak gelir, un
fabrikası yatırımı, hammadde alımı, kısa vadeli finansman ve ticari borç kapatmada kullanılacak.
Şirket, buğday unu, kepek ve diğer yem hammaddeleri
üretimi, ticareti, yurtiçi ve yurtdışı satışı ile buğday başta olmak üzere çeşitli tahılların yurtiçi ve yurtdışı ticaretini
yapmak üzere 1989 yılında kurulmuş. Şirket, un sektöründe yurt içinde 2013 verilerine göre yüzde 1.76 pazar
payına sahip. Ulusoy
Un, 2013 yılında,
Türkiye’nin ihraç ettiği
unun %5’ini gerçekleştiriyor. Öte yandan,
Ulusoy Un, Dünya
Gıda
Programı’nın
düzenlediği
ihaleyi
kazanarak aralık ayında Filistin’e 3 bin 600
ton un göndermeye
hazırlanıyor.
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Cargill is closing one
of its grain facilities in
Canada

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

Cargill Kanada’daki tahıl
tesislerinden birini kapatıyor
Cargill, stated that they will close their remaining
Swan River grain facility in Canada after May 31,
2015.
Cargill, Kanada’daki Swan River tahıl tesisini
31 Mayıs 2015 tarihinden sonra kapatacağını
açıkladı.
As a result of an operational and infrastructure assessment, Cargill Limited will close its remaining Swan River,
Manitoba, grain facility, which includes two grain elevators,
effective May 31, 2015.
“Our Swan River grain facility would require significant
and costly upgrades in order to maintain the high level of
safety and efficiency standards at Cargill,” said Jeff Wildeman, regional manager, Cargill AgHorizons. “We value our
customers and will continue to work with area farmers to
provide localized agronomy and crop input solutions.” The
crop inputs facility located in Swan River will remain open
to continue to provide customers with the level of service
they have come to expect from Cargill. Additionally, Cargill
will continue to offer grain marketing solutions services to
its customer base in the region.
The decommissioning process of both Cargill grain elevators located in Swan River is underway. The demolition of both
buildings is expected to be complete by December 2015.

Cargill Limited yaptığı işletme ve altyapı değerlendirmesi
sonucunda, 31 Mayıs 2015 tarihinden sonra geçerli olacak
şekilde, iki tahıl ambarının bulunduğu Kanada Manitoba’daki Swan River tahıl tesisini kapatacak.
“Swan River tahıl tesisimiz Cargill'in yüksek düzeydeki
güvenlik ve verimlilik standartlarını karşılamak adına önemli
ve pahalı güncelleştirmeler gerektirmektedir.” diyen Cargill
AgHorizons Bölge Müdürü Jeff Wildeman, şunları ekledi: “Müşterilerimize değer veriyoruz ve yerel tarım bilimi ve
ürün giriş çözümleri sunmak için bölge çiftçileri ile çalışmaya
devam edeceğiz.” Swan River’da bulunan ürün giriş tesisi,
müşterilerine Cargill'den bekledikleri düzeyde hizmet sunmak için açık kalmaya devam edecek. Ayrıca Cargill, bölgedeki müşteri tabanına hububat pazarlama çözüm hizmetleri
sunmaya devam edecek.
Swan River’da bulunan her iki Cargill tahıl asansörü için
demontaj işlemi devam ediyor. Her iki binanın yıkımının Aralık 2015 itibarıyla tamamlanmış olması bekleniyor.

East Delta Flour Mills denied investment news

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

East Delta Flour Mills yatırım haberini yalanladı
Egypt company East Delta Flour Mills denied the
news reported by some broadcasting corporations, about they plan to build two silos.

Mısır firması East Delta Flour Mills, bazı basın
yayın kuruluşlarında yer alan iki silo inşa etmeyi
planladıklarına dair haberleri yalanladı.

East Delta Flour Mills denied the news about it was going to
invest to build two new silos. According to the news published
on Arab Finance; East Delta Flour Mills has declared that the
news about it was going to built two new silos costs LE15 million at the beginning of November is baseless. "This report is
completely untrue," the firm said in a bourse statement. "No
official in the company made that statement," it added, referring to the report published on daily newspaper AlBorsa.

East Delta Flour Mills, silo yatırımı yapacağına dair çıkan
haberleri yalanladı. Arab Finance’da çıkan habere göre;
East Delta Flour Mills, Kasım ayı başında 15 milyon Mısır
Lirası (EGP) değerinde iki yeni silo inşa edeceğine dair yapılan haberlerin asılsız olduğunu beyan etti. Firma bir borsa
açıklamasında “Bu haber tamamen yanlış” dedi. Günlük gazete AlBorsa'da yayınlanan bir haberde de “şirketteki hiçbir
yetkilinin böyle bir beyanda bulunmadığı” belirtildi.
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$2.46 million for
Feed Research Center
from Cargill

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

Cargill’den Yem Merkezi’ne
2,46 milyon Dolar
Canadian Feed Research Center that Cargill contributed $2.46 million has opened with a grand
opening ceremony
Cargill’in 2,46 milyon Dolar'lık katkıda bulunduğu Kanada Yem Araştırma Merkezi büyük bir
törenle açıldı.
Cargill recognized with its animal nutrition business in
Western Canada contributed $2.46 million to grand opening of the Canadian Feed Research Center (CFRC) which
is getting ready to be one of the world’s most advanced
animal feed R&D facilities.
The CFRC is a Canada Foundation for Innovation-funded
research facility that will research, develop and commercialize new and better high-value animal feeds from low-value
crops and co-products from bioprocessing and biofuels
industries.
“The University of Saskatchewan’s new CFRC provides
an important resource that offers a broad range of research
scale capabilities – from laboratory, to pilot plant, to industry-scale research – which is a major advantage in attracting commercialization and enhancing the competitiveness
of our customers,” said Jennifer Henderson, Managing Director of Cargill Animal Nutrition’s compound feed business
in Western Canada.

Batı Kanada’da hayvan yemi işiyle tanınan Cargill, dünyanın en gelişmiş hayvan yemi Ar-Ge tesislerinden biri olmaya
hazırlanan Kanada Yem Araştırma Merkezi’nin (CFRC) açılışı
için 2.46 milyon Dolarlık bağışta bulundu. Merkezin açılışı 24
Ekim’de büyük bir törenle gerçekleştirildi.
CFRC, biyo-işleme ve biyo-yakıt sektörlerinden gelen
düşük değerli mahsullerin ve yan ürünlerin yeni ve yüksek
değerli hayvan yemine dönüştürülmesini ve ticarileştirilmesini araştıracak inovasyon destekli bir araştırma tesisi
için kurulan bir Kanada Vakfı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Batı Kanada'daki Cargill Hayvan Besleme Karma Yem işletmesi Genel Müdürü
Jennifer Henderson, şunları dile getirdi: “Saskatchewan
Üniversitesi’nin yeni Yem Araştırma Merkezi CFRC, ticarileşmeyi cezbetmekte ve müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmakta büyük bir avantaj olan (laboratuardan, pilot tesise ve
sanayi ölçekli araştırmalara kadar) geniş bir yelpazede araştırma kapasitesi sağlayan önemli bir kaynak sunmaktadır.”

Bangladesh is buying 250,000 tonnes of wheat

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

Bangladeş 250 bin ton buğday satın alıyor
Bangladesh is getting ready to purchase
250,000 tonnes of wheat at $297.50 a tonne
from Ukraine, one of the leading wheat producers in the world.
Bangladesh stated that they will buy 250,000 tonnes
of wheat from Ukraine. According to the news of Reuters based on a senior official of the state grains buyer; Bangladesh will import 250,000 tonnes of wheat
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Bangladeş, dünyanın önde gelen tahıl üreticileri arasında yer alan Ukrayna’dan tonu 297,5
Dolar’dan 250 bin ton buğday satın almaya hazırlanıyor.
Bangladeş, Ukrayna’dan 250 bin ton buğday alacağını
açıkladı. Reuters’ın hububat alımından sorumlu üst düzey
bir devlet yetkilisinin demecine dayandırdığı habere göre;
Bangladeş gıda arzını garanti altına almak için gösterilen
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at $297.50 a tonne in a government-to-government
deal with Ukraine, as part of an effort to ensure food
supplies.
The price included cost, freight, insurance and other port-related expenses. The state grains purchasing
agency plans to import a total of 900,000 tonnes of
wheat in the financial year that started in July.

çabanın bir parçası olarak, Ukrayna ile hükümet düzeyinde varılan anlaşma kapsamında tonu 297,5 Dolardan 250
bin ton buğday ithal edecek.
Fiyata maliyet, navlun, sigorta ve diğer liman harcamaları da dahil. Devlet hububat satın alma ajansı, Temmuz
ayında başlayan mali yılda toplam 900 bin ton buğday
ithal etmeyi planlıyor.

CWB's Colonsay
elevator reached its
latest milestone

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

CWB'nin Colonsay'daki tahıl
asansörü son aşamada
CWB, announced construction of its Colonsay elevator in Winnipeg Canada has reached its latest
milestone
CWB, Kanada Winnipeg’deki Colonsay tahıl
asansörünün yapımında son aşamaya ulaşıldığını duyurdu.
In a written press announcement CWB announced that,
the pouring of the concrete slip for its state-of-the-art
grain elevator located near Colonsay, Saskatchewan is
now underway. When complete, the elevator will feature
42,000 tonnes of storage, cleaning facilities and a 134-car
loop track that will facilitate fast and efficient car loading at
over 1,600 tonnes per hour. "The Colonsay elevator was
the first CWB elevator construction project announced in
Saskatchewan and the slip pour is a significant milestone,"
said Gord Flaten, Vice-President, Grain Procurement. "We
wanted to make sure the slip pour was completed before
the Prairie winter started rolling in and we are extremely
pleased we kept on target
and that the weather continues to cooperate."
Construction of the elevator will continue throughout
the fall and winter, and is on
track to receive grain for the
2015 harvest. The adjacent
CWB office is scheduled
to open for business next
month with CWB staff on the
premises to help farmers with
their on-going grain marketing strategies.
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CWB, yaptığı yazılı bir basın açıklamasında Saskatchewan, Colonsay yakınlarında bulunan teknoloji harikası tahıl
asansöründe, beton kayar kalıp dökme aşamasına gelindiğini duyurdu. Tahıl asansörü tamamlandığında 42 bin ton
depolama kapasitesine, temizleme tesislerine ve saatte bin
600 tonun üzerinde hızlı ve verimli araç yüklemeyi kolaylaştıracak 134 araçlık bir araç döngü alanına sahip olacak.
Hububat Alımı Başkan Yardımcısı Gord Flaten, konuyla ilgili şunları ifade etti; “Colonsay tahıl ambarı,
Saskatchewan'da ilan edilen ilk CWB tahıl asansörü inşaatı projesiydi ve kayma döküm önemli bir kilometre
taşıdır. Biz Prairie'e kış gelmeden kaydırma dökümünün
tamamlandığından emin olmak
istedik. Zamanında tamamladığımız ve havanın da işbirliği
yapmaya devam etmesinden
dolayı son derece memnunuz.”
Tahıl ambarı inşaatı sonbahar
ve kış boyunca devam edecek ve
2015 hasadında tahıl almak için
hazır olacak. Bitişiğindeki CWB
ofisinin ve tesislerdeki CWB personelinin, çiftçilere devam eden
tahıl pazarlama stratejilerinde
yardımcı olmak için önümüzdeki
ay iş başı yapması bekleniyor.
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Strategic investment in
Brazil from InVivo on
animal feed

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

InVivo’dan Brezilya yem
pazarına stratejik yatırım
One of the leading animal feed producer of
France InVivo NSA, has signed a strategic agreement with Total Alimentos to reach the 3rd place
on the Brazilian petfood market.
Fransa’nın önde gelen yem üreticilerinden InVivo
NSA, Brezilya’nın evcil hayvan yemi piyasasında
üçüncü sırada yer almak için Total Alimentos’la
stratejik bir anlaşmaya imza attı.
InVivo NSA, subsidiary of InVivo Group and major
French player in animal nutrition has signed an agreement to acquire Total Alimentos, 3rdplayer on the Brazilian petfood market.
This operation confirms the InVivo NSA development
strategy on this industry and allows it to get a key position on the Brazilian market, second market in petfood
after the United-States at world level. Total Alimentos
generates revenues of €170 million and employs 1,400
people. The company has also key positions in dairy cattle, horse and aquaculture feed.
InVivo animal Nutrition and Health, subsidiary of InVivo Group, ranks among the world leaders in its sector
with revenues of €1.3 billion and a presence in 20 countries. The rapidly-expanding group is eager to quickly
consolidate its position in the profitable and dynamic
sector of petfood in emerging markets: latin america
and asia.

InVivo Grubu iştiraki ve hayvan besleme ve sağlığı
sektörünün Fransız oyuncusu InVivo NSA, Brezilya evcil
hayvan yemi pazarında 3. oyuncu olan Total Alimentos’u
almak için anlaşma imzaladı
InVivo NSA'nın bu endüstrideki kalkınma stratejisini
doğrulayan bu operasyon, evcil hayvan yemi konusunda
Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünya ölçeğinde
ikinci pazar durumunda olan Brezilya pazarında, firmanın
önemli bir pozisyon elde etmesine imkan tanıyacak. 170
milyon Euro gelir sağlayan Total Alimentos, 1.400 kişiye
de istihdam sağlamaktadır. Şirket süt sığırı, at ve su ürünleri yemi konusunda önemli bir pozisyona sahip.
InVivo Grubu'nun iştiraki olan InVivo Hayvan Beslenme
ve Sağlığı, 1,3 milyar Euro cirosu ve 20 ülkedeki varlığı ile sektördeki dünya liderleri arasında yer alıyor. Hızla
genişlemekte olan grup, Latin Amerika ve Asya gibi hızla
gelişen pazarlarda, bu kazançlı ve dinamik sektördeki konumunu hızlıca sağlamlaştırmak için istekli.

$15 million to Cigi from the government
...................................................................................................................

Hükümetten Cigi’ye 15 milyon Dolar
Federal government of Canada allocates $15 million to Canadian International Grains Institute Cigi
for market development

Kanada Federal Hükümeti, piyasa gelişimi için
Kanada Uluslararası Hububat Enstitüsü Cigi'ye
15 milyon dolar tahsis ediyor.

The Government of Canada is providing a fund of $15 million to Canadian International Grains Institute Cigi in support of
market development, technical support, and customer care
activities. The announcement of the fund is made by Hon.
Gerry Ritz, Minister of Agriculture and Agri-Food.

Kanada Hükümeti, piyasa geliştirme, teknik destek ve
müşteri hizmetleri faaliyetlerini desteklemek amacıyla Kanada Uluslararası Hububat Enstitüsü Cigi’ye 15 milyon
Dolar’lık bir fon sağlayacak. Fonun duyusunu Tarım ve Gıda
Bakanı Gerry RITZ yaptı.
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“Cigi welcomes this
funding announcement which demonstrates the Government of Canada’s
commitment to the
work that we do as
an independent technical institute,” said
Cigi CEO JoAnne
Buth in her statement
about the fund. ”It will
allow us to carry out
the promotion of Canadian field crops and the Canada brand worldwide on behalf
of farmers and industry through our educational programs and
training for customers as well as technical missions overseas.”

Cigi CEO'su JoAnne
BUTH, fonla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Bağımsız teknik
bir enstitü olan Cigi
olarak bizler, Kanada
Hükümeti'nin yaptığımız çalışmalara bağlılığını gösteren bu fon
duyurusunu içtenlikle
karşılıyoruz. Bu bize,
müşterilerin yanı sıra
yurtdışı teknik misyonlar için eğitim ve öğretim programları aracılığıyla çiftçiler ve sanayiciler adına
Kanada tarla bitkilerinin tanıtımını yapma ve Kanada’yı
dünya markası haline getirme imkanı sağlayacak.”

Land allocation from Iran
for Kazakh grain terminal

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

İran’dan Kazak tahıl
terminaline arsa tahsisi
According to the statement made by the Kazakh
Agriculture Ministry; Iran will allot a land plot for
the construction of a Kazakh grain terminal until
the end of this year.
Kazakistan Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre İran, Kazak tahıl terminalinin inşası için bu
yılsonuna kadar bir arazi tahsis edecek.
Iran will allot a land plot in Golestan province by
late 2014 for the construction of a Kazakh grain terminal, the Kazakh Agriculture Ministry told Trend.
This multifunctional terminal with a storage capacity of 20,000 metric tons of grain will be built on the
Iran-Turkmenistan border near the Inceburun station.
The Kazakh Company Astyk Terminal is ready to construct the terminal. At present, a final stage of the company’s registration in Iran is underway. The appropriate measures are being taken to obtain a land plot for
the construction of a grain terminal, the ministry said.
The project of bringing Kazakhstan’s grain export to Iran
up to 2.5 million metric tons in the future is among the
priorities.
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Kazakistan Tarım Bakanlığı, Trend Haber Ajansı’na verdiği demeçte, İran’ın 2014 yılının sonlarında Kazak tahıl
terminalinin inşası için Gülistan eyaletinde bir arazi tahsis
edeceğini açıkladı.
20 bin ton depolama kapasitesine sahip olacak bu çok
fonksiyonlu terminal, İnceburun istasyonu yakınında İranTürkmenistan sınırında inşa edilecek. Kazak firması Astyk
Terminal, terminali inşa etmeye hazır. Şu anda, şirketin
İran'daki tescilinin son aşaması sürüyor. Bakanlık, tahıl
terminalinin inşa edileceği arsa alanının alınması için uygun önlemlerin alındığını belirtti.
Bu terminalle birlikte Kazakistan’ın İran'a tahıl ihracatını
gelecekte 2,5 milyon tona kadar çıkarma projesi, öncelikler arasında yer alıyor.
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Frame is being awarded
with NI EN 1090-1:2012
Certificate

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

Frame, UNI EN 1090-1:2012
belgesi alıyor
One of Europe’s leading silo manufacturers, Italy based FRAME has announced that they have
recently been awarded the UNI EN 1090-1:2012
Certificate by ICIM S.p.A.
Avrupa’nın önde gelen silo üreticilerinden İtalya
merkezli FRAME, ICIM S.p.A'nın UNI EN 10901:2012 belgesini almaya hak kazandığını duyurdu.
Continuing their policy of continuous improvement in both
manufacturing as well as product quality control procedures,
FRAME, one of Europe’s leading silo manufacturers, based
in Bologna, Italy has announced that following a lengthy successful assessment process, the Company has recently been
awarded the UNI EN 1090-1:2012 Certificate by ICIM S.p.A.
This EU Certification applies specifically to the manufacturing procedures adopted by FRAME in the production of ‘Steel
structural components, welded & not welded, for the construction of silos’& allows FRAME to apply the CE mark to the
products they produce.
In addition to this important Certificate, Frame has received
up-dated Certification in respect of the Quality Control procedures, UNI EN ISO 9001:2008, specifically covering the
‘Design, Production & Installation of Grain Storage Systems,
& UNI EN ISO 3834-2 which covers the Quality Control of
the Welding Processes used in the production of the FRAME
range of FP flat bottom & FC hopper bottom silos & associated accessories.
Üretimin yanı sıra ürün kalite kontrol prosedürlerinde sürekli
iyileştirme politikalarına devam eden İtalya Bologna merkezli
Avrupa’nın önde gelen silo üreticilerinden FRAME, yakın zamanda uzun ve başarılı bir değerlendirme sürecinin ardından
ICIM S.p.A’nın UNI EN 1090-1:2012 belgesini almaya hak kazandığını duyurdu.
Bu AB sertifikasyonu, özellikle siloların yapımı için kaynaklı ve
kaynaksız çelik yapı elemanlarının üretiminde FRAME tarafından kabul edilen üretim yöntemleri için geçerlidir ve FRAME'in
ürettiği ürünlere CE işareti koyabilmesine olanak tanır.
FRAME, bu önemli sertifikaya ek olarak kalite kontrol prosedürleri çerçevesinde güncellenmiş bir UNI EN ISO 9001:2008
sertifikasına da sahip oldu. Bu sertifika spesifik olarak tahıl depolama sistemlerinin dizaynını, üretimini ve kurulumunu kapsıyor. UNI EN ISO 3834-2 ise FRAME'in FP düz tabanlı ve FC
konik tabanlı silo yelpazesinin ve ilgili aksesuarların üretiminde
kullandığı kaynak prosedürlerinin kalite kontrolünü kapsıyor.
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Big Investment from
İmaş Makine
...........................................................

İmaş Makine’den Büyük
Yatırım
Groundbreaking ceremony has been held for the
new factory, which will increase the capacity of
İMAŞ two and a half times. İmaş Makine, offering
its products with Milleral trademark, will put its
new factory into use over an area of 56 thousand
square meters with 20 million TL investment. The
company aims to increase turnover by three times
in the medium term.
İttifak Holding’in makine sektöründe faaliyet gösteren şirketi İmaş’ın kapasitesini iki buçuk kat artıracak yeni fabrikasının temeli atıldı. 56 bin metrekare
alan üzerinde; 20 milyon TL yatırım ile yeni fabrikasını devreye alacak olan İmaş Makine, cirosunu da
orta vadede 3 kat artırmayı hedefliyor.
İmaş Makine, which is one of the İttifak Holding subsidiaries and a leading representative of the mill technologies sector, has broken the ground for their new factory on October
14, Tuesday at the 2nd Organized Industry Extension Area in
Konya. Tuncay Lamcı, İmaş Makine General Manager, spoke
on the groundbreaking ceremony and said: “Our current factory which has an area of 10.300 square meters will be extended approximately two and a half times and will be active
over an area of 25.623 square meters. Seha Yapı, which is
one of our group companies, will carry out the construction
of our new company which we aim to finish in one year.”
Lamcı mentioned that the factory will be built with an infrastructure, which could provide the electric energy required
by the company and in steel construction. He added: “Our
company, who constructs turnkey grain milling factories
and carries out important works in metal cutting sector, is
on its way to become an intelligence company which could
respond to all the needs of the sectors in which it provides
service."

LAMCI: “WE AIM TO INCREASE OUR
TURNOVER THREEFOLD”
Lamcı mentioned that together with the new factory investment they aimed to achieve highest quality with lower costs
and added: “We will establish a structure in our new factory,
which has improvable integrated business processes, which
supports the innovation; with working principles carrying
more efficient, more advanced and more competitive qualities and which is ready for the needs the future would bring.
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İttifak Holding iştiraklerinden ve değirmen teknolojileri sektörünün önde gelen temsilcilerinden İmaş Makine,
yeni fabrika binasının temelini 14 Ekim Salı günü Konya’daki 2. Organize Sanayi Genişleme Bölgesi’nde attı.
İttifak Holding Yönetim Kurulu Üyeleri ve holdingin grup
içi şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı temel
atma programında konuşan İmaş Makine Genel Müdürü
Tuncay Lamcı, şunları dile getirdi: “Mevcut durumda 10
bin 300 metrekare olan fabrikamız, yaklaşık iki buçuk kat
büyüyerek 25 bin 623 metrekarede faaliyet gösterecek.
Bir yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz yeni fabrikamızın inşaatını grup firmalarımızdan Seha Yapı yapacak.”
Fabrikanın, İmaş’ın ihtiyaç duyacağı elektrik enerjisini
de üretebilecek bir altyapıyla ve çelik konstrüksiyon olarak inşa edeceğini dile getiren Lamcı, “Anahtar teslimi
değirmen fabrikaları kuran ve metal kesme sektöründe
önemli işlere imza atan şirketimiz, hizmet verdiği sektörlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir bilgi şirketi
olma yolunda hızla ilerliyor.” dedi.

LAMCI: “CİROMUZU ÜÇ KAT ARTIRMAYI
HEDEFLİYORUZ”
Yeni fabrika yatırımıyla birlikte en yüksek kaliteyi en düşük maliyetle elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Lamcı, şunları ekledi: “Yeni fabrikamızda geliştirilebilir entegre iş süreçlerine sahip,
inovasyonu destekleyen yapıda; daha verimli, daha üstün, daha
rekabetçi nitelikler taşıyan çalışma prensipleriyle, yarının ihtiyaçlarına hazır bir yapı kuracağız. Üretmekte olduğumuz yenilikçi ve
teknolojik katma değeri yüksek ürünlerimizi, deneme imkanı da
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bulacağımız yeni fabrikamızda, müşterilerimize sürdürülebilir rekabet gücü elde edecek makine ve sistemler tasarlamaya devam edeceğiz.” İşgücü, yer ve zaman kayıplarını da ortadan kaldıracak yeni fabrikada, çalışanların
sosyal ve eğitim ihtiyaçlarına da daha fazla cevap veren
bir yapı planladıklarını söyleyen Lamcı, “Tüm bunlara paralel olarak büyüyen üretim sahamızla birlikte ihracatımızı
daha da artırarak orta vadede ciromuzu üç kat artırmayı
hedefliyoruz.” dedi.

In our new factory in which we can find the opportunity to
try out our innovative and technologically value added products we produce, we will continue to design machinery and
systems that are sustainable and that provide competitive
power to our customers.
Lamcı stated that the new structure will remove the labor,
place and time losses in the new factory and will meet the
needs of social and educational needs of the employees. He
also said that they aim to increase the turnover threefold by
increasing export as parallel to growing production.

“WE BELIEVE THAT WE WILL SEE THE OUTCOME OF THE NEW INVESTMENT AS SOON AS
POSSIBLE”
Lamcı stated that İmaş Makine was established as the
second subsidiary of the İttifak Holding in order to be active in the milling sector in 1989 and in 1991, they added
band saw machines to their activities and became active in
these two sectors and added: “İmaş has become a global
company today. Our has exported our goods up to more
than 60 countries by carrying the technology from Central
Asia to Middle East, from African Countries to Turkish Republics. Within this scope, we export nearly 96% of our
milling machines and 17% of our band saw machines. The
performance we have shown so far has encouraged us to
grow. We believe that we will see the outcome of this as
soon as possible.”

“YENİ YATIRIMIN MEYVELERİNİ EN KISA
SÜREDE ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ”
İmaş Makine’nin 1989 yılında öğütme sektöründe faaliyet göstermek üzere İttifak Holding’in ikinci iştiraki olarak
kurulduğunu ve 1991 yılında da faaliyetlerine şeritli testere
tezgahlarını ekleyerek bu iki sektörde faaliyet gösterdiğini
belirten Lamcı, konuşmasının devamında şunları aktardı:
“İmaş, bugün global bir şirket haline geldi. Bugüne kadar
60’ı aşkın ülkeye ihracat yapan şirketimiz, Orta Asya’dan
Orta Doğu’ya, Afrika ülkelerinden Türk Cumhuriyetleri’ne
kadar teknolojisini taşıyor. Bu çerçevede, değirmen makinelerimizin yaklaşık %96’sını, testere tezgahlarımızın da
yaklaşık %17’sini ihraç ediyoruz. İhracatta bugüne kadar
göstermiş olduğumuz performans, bir nevi bizi büyümeye
teşvik etti. Ve bunun meyvelerini en kısa sürede alacağımıza inanıyoruz.”

“SEKTÖRE KATMA DEĞER SAĞLIYORUZ”
Tuncay Lamcı, İmaş olarak, Ar-Ge çalışmaları ve sistem
tasarımlarında üç önemli başlığa odaklandıklarını belirtti. “Enerji verimliliği, sistem etkinliği ve uzun ömürlülüğü
maksimize edecek tüm fırsatları belirleyerek ‘Smart Milling’
olarak ifade ettiğimiz bu felsefeyi müşterilerimizin çıkarları
doğrultusunda kullanıma sunuyoruz.” diyen Lamcı, global
pazarlara sundukları ürünlerini birer makine değil; teknoloji,
kalite ve güveni temsil eden sistemler olarak gördüklerini
ve önümüzdeki dönemde de bu yaklaşımla müşterileri için
katma değer oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

“WE ADD VALUES TO THE SECTOR”
Tuncay Lamcı has stated that as they have focused on three important issues in R&D and system design. Lamcı said: “We determine all the
opportunities which will maximize the energy efficiency, system operation and long service life
and then we present this philosophy which we call
“Smart Milling” to use parallel to the interests of our
customers.” He added that they see their products
they have presented to global markets not just as
machinery but systems which symbolize technology, quality and trust and that they would form an
added value for the customers with this approach
in the future.
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Maxi-Lift Releases
New Mission

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

Maxi-Lift yeni misyonunu
açıkladı

Elevator bucket manufacturer Maxi-Lift, announced that its management team has approved
a new mission statement for the company.
Asansör kovaları üreticisi Maxi-Lift, yönetim ekibinin şirket için yeni bir misyon beyanı onayladığını
açıkladı.
One of the leading elevator bucket manufacturers in the
world Maxi-Lift, made a written statement in the previous
days and has announced that its management team has approved a new mission statement for the company. Maxi-Lift’s
ongoing mission is to “Create Innovative Plastic Solutions
with Empowered People.”
Maxi-Lift affirms its forty year commitment to solving customer problems by offering plastic alternatives to wood, paper, wire, and metal.
“By working closely with our customers, we help them
work more efficiently, more reliably, and with greater throughput than ever before, by using innovative plastic products like
our elevator buckets, supplement tubs, flooring systems, and
pallets. These plastic products give our customers longer life,
and better long-term value,“ says Paul Phillips, President of
Maxi-Lift, Inc. and he adds: “In addition, our new solutions
are only possible by empowering our people to make critical
decisions about how to invent, engineer, manufacturer, and
supply our parts to the customers. Our culture is built around
hiring the right people, training them properly, and empowering them to add value at every step in the process.”

Dünyanın önde gelen elevatör kovaları üreticilerinden biri
olan Maxi-Lift, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı bir açıklamada yönetim ekibinin yeni bir misyon beyanı için onay
verdiğini duyurdu. Maxi-Lift’in devam eden misyonu “Yetkin
İnsanlarla Yenilikçi Plastik Çözümler Oluşturma”.
Ahşap, kağıt, tel ve metal için plastik alternatifler sunan
Maxi-Lift, müşteri problemlerinin çözümü için kırk yıllık bağlılıkları olduğunu beyan ediyor.
Maxi-Lift Inc. Başkanı Paul Phillips, “Elevatör kovaları, katkı
kovaları, zemin sistemleri ve paletlerimiz gibi yenilikçi plastik
ürünleri kullanarak müşterilerimizle yakın bir şekilde çalışıyor
ve onların daha etkili, daha güvenilir ve her zamankinden
daha verimli çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Bu plastik ürünler müşterilerimize daha uzun ömür ve uzun vadeli daha fazla
değer kazandırıyor.” diyor ve ekliyor: “Buna ek olarak, yeni
çözümlerimiz, sadece buluşun, mühendisliğin, üreticiliğin ve
müşterilere parça temininin nasıl yapılacağı konusunda kritik
kararları vermeleri için insanlarımıza yetki vermekle mümkün
olmaktadır. Kültürümüz, doğru insanları istihdam etmek, onları düzgün şekilde eğitmek ve sürecin her adımına değer katmaları için onlara yetki vermek üzerine kurulmuştur.”

The Andersons has purchased two grain
companies in Texas

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

Andersons Teksas'taki iki tahıl firmasını satın aldı
Ohio based The Andersons Inc., has announced that
it has finalized the purchase of two Texas-based companies; United Grain and LLC and Keller Grain, Inc.

Ohio merkezli The Andersons Inc., Teksas merkezli United Grain LLC ve Keller Grain Inc. Şirketlerinin alımını tamamladığını açıkladı.

USA Ohio based The Andersons Inc. has announced in a
written statement that it has finalized its purchase of the majority of the assets of two San Antonio, Texas-based, food grade
corn companies, United Grain, LLC and Keller Grain, Inc. “We

ABD Ohio merkezli The Andersons Inc. yaptığı yazılı açıklamada; Teksas, San Antonio merkezli United Grain LLC ve
Keller Grain Inc. adlı iki gıda sınıfı mısır şirketinin alımının tamamlandığını duyurdu.
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are committed to expanding our food grade corn business,
so we pursued United Grain and Keller Grain as opportunities to expand into a region where we currently do not have a
presence and where there is a reliable source of quality food
grade corn,” says Denny Addis, President of The Andersons’
Grain Group and adds; “Both companies, with a combined
workforce of about 35 employees, have solid reputations for
providing customers with the highest quality, best value food
grade corn for their needs, which aligns well with our philosophy of extraordinary customer value and service,”

Andersons Tahıl Grubu Başkanı Denny Addis, “Gıda sınıfı
mısır işimizi genişletmekte kararlıyız. Bu yüzden varlık göstermediğimiz ve kaliteli gıdada kullanılabilir mısır için güvenilir bir kaynağa sahip bir bölgede, işimizi genişletmek için
fırsat olarak United Grain LLC ve Keller Grain Inc. firmalarını izledik.” dedi ve ekledi: “Yaklaşık 35 çalışanlı kombine iş
gücüyle, müşterilerinin ihtiyaçları için gıdada kullanılabilir en
iyi mısırı sunan, bizim olağanüstü müşteri değerimiz ve hizmet felsefemizle uyumlu olan her iki şirket de, müşterilere en
yüksek kaliteyi sunmak anlamında esaslı bir itibara sahip.”

US$250,000 donation
from Olam against Ebola

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

Olam’dan Ebola’ya karşı 250
bin Dolar bağış
Elevator bucket manufacturer Maxi-Lift, announced that its management team has approved
a new mission statement for the company.
Olam International, Ebola’ya karşı mücadelede Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü’ne ve Dünya Kakao Vakfı’na 250 bin Dolar bağışladı.
Global agri-business, Olam International Limited (“Olam’’)
has announce that they donated US$250,000 to help fight
Ebola. This action follows its education and awarenessraising efforts across its African processing units, plantations
and smallholder operations.
Médecins Sans Frontières (MSF) will receive US$200,000
and a further US$50,000 will be given to the World Cocoa
Foundation, which will be making donations to the International Federation of Red Cross, the Red Crescent Societies
and Caritas on behalf of the global cocoa industry.
Over the past months, Olam has been working across Africa with health agencies and governments to educate over
9,000 employees, as well as its smallholder networks about
Ebola prevention, identification, and treatment. The Company has also implemented health screening for its workforce in
Nigeria, the only country currently affected where Olam has
a direct presence.
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Küresel tarımsal işletme firması Olam International Limited, Ebola’yla mücadele için 250 bin Dolar bağışladığını
açıkladı. Bu eylem, Afrikalı işleme birimleri, tarlaları ve küçük
ölçekli üreticilik faaliyetleri çapında eğitim ve bilinçlendirme
operasyonlarının akabinde gerçekleşti.
Bağış kapsamında Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü’ne
(Médecins Sans Frontières-MSF) 200 bin Dolar ve küresel
kakao endüstrisi adına Kızılhaç, Kızılay Dernekleri ve Caritas Uluslararası Federasyonu’na bağış yapan Dünya Kakao
Vakfı’na 50 bin Dolar verilecek.
Geçtiğimiz aylarda Olam, tüm Afrika genelindeki sağlık
kurumları ve hükümetlerle birlikte, 9000 çalışanı ve bunun
yanı sıra küçük çiftlik sahipleri ağlarını Ebola’nın önlenmesi,
belirlenmesi ve tedavisi hakkında eğitme çalışmaları yapmaktaydı. Şirket ayrıca Olam’ın faaliyet yürüttüğü ülkeler
arasında etkilenen tek ülke olan Nijerya’daki çalışanları için
de sağlık taramaları gerçekleştirdi.
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Flour Mills raided in
Pakistan

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

Pakistan’da un
değirmenlerine baskın
Pakistan’s Sindh Food Department have seized
265,400 low-quality wheat bags in 12 flour mills.
Pakistan’da Sind Eyaleti Yiyecek Dairesi, 12 buğday değirmeninde 265 bin 400 çuval düşük kaliteli
buğday ele geçirdi.
In the inspections conducted by Pakistan’s Sindh Food
Department during crackdown against flour mills over
increasing flour prices and grinding low-quality wheat,
265,400 low-quality wheat bags have sized. According
to the news reported in TheNation; "During crackdown in
two days against flour mills over increasing flour prices
and grinding low quality wheat, 12 flour mills have been issued show cause notices and 265,400 wheat bags, each
of 100 kg, imported from Ukraine and Russia have been
seized," says a press release issued by the Sindh Food
Department.
The crackdown had been carried out on the directives of
Provincial Minister for Food and Health Jam Mehtab Hussain Dahar. According to the law, a flour mill can retain/stock
5,000 wheat bags for ten days in the province.

Pakistan’ın Sind Eyaleti Yiyecek Dairesi, artan un fiyatları
ve düşük kaliteli un üretimi üzerine un değirmenlerine getirilen yasaklama süresince yaptığı denetimlerde, 265 bin
400 çuval düşük kaliteli buğday ele geçirdi. The Nation’da
yer alan habere göre; Sind Eyaleti Yiyecek Dairesi bir basın
açıklaması yaparak şunları dile getirdi: “Artan un fiyatları ve
düşük kaliteli un üretimi üzerine, un değirmenlerine getirilen
yasaklama süresince, 12 buğday değirmenine ihtiyati tedbir
için tespit davası açıldı. Ayrıca bu değirmenlerde Ukrayna
ve Rusya’dan ithal edilen, her biri 100 kg olan 265 bin 400
çuval buğday ele geçirildi.”
Yasaklama, Gıda ve Sağlık İl Bakanı Jam Mehtab Hussain Dahar'ın direktifleriyle gerçekleştirilmişti. Eyalette yasaya
göre bir un değirmeni 10 gün için sadece 5000 çuval buğday bulundurabilir ya da stoklayabilir.

Perten Instruments opens new office in Canada

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

Perten Instruments Kanada'da yeni ofis açıyor
To better support its efforts, work and customers
in Canada, Perten Instruments is opening a new
office in Winnipeg, Manitoba.

Perten Instruments, Kanada'daki iş ve müşterilere yönelik çabalarını daha iyi desteklemek için
Winnipeg, Manitoba'da yeni bir ofis açıyor.

Perten Instruments opens new office in Canada. Michael Reimer - the General Manger of the new Canadian
office who made an announcement about the office that
will become operational soon states that, “It’s very ex-

Perten Instruments, Kanada Winnipeg’de yeni bir
ofis açıyor. Yakın zamanda faaliyete geçecek ofisle ilgili
bir açıklama yapan yeni Kanada ofisinin Genel Müdürü
Michael Reimer, “Kanada'daki birincil iş alanımızın tam
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citing to open our new Canadian operation right in the
heart of our primary business area in Canada. We have
a very large user base, and it’s going to be close to all of
these customers.” Mike adds “We feel that having the local office is key to providing the sales, service, and support Perten is used to providing and that our customers
demand.”
Perten Canada's goals are to provide quality sales,
service, support and applications directly within Canada. It will further Perten’s interest and connections to
the grain trade and processing industries. The office expands Perten’s current Canadian team which includes
Ed Arsenault and Marc Turmel.

kalbinde yeni Kanadalı işletmemizi açmak çok heyecan
verici. Çok geniş bir kullanıcı tabanımız var ve bu işletme
tüm müşterilerimize yakın olacak.” dedi ve şunları ekledi:
“Bizler bu yerel ofise sahip olmanın, Perten'in sunmaya
alışık olduğu satış, hizmet ve desteği sunmak ve müşterilerimizin taleplerini karşılamak için çok önemli olduğunu
hissetmekteyiz.”
Perten Kanada'nın hedefleri, Kanada içinde doğrudan
kaliteli satış, servis, destek sağlamak ve uygulamalar
yapmak olacak. Bu, Perten'in tahıl ticareti ve işleme sanayi için ilgi ve bağlantılarını geliştirecek. Ofis, Perten'in
Ed Arsenault ve Marc Turmel'i kapsayan mevcut Kanadalı
ekibini genişletiyor.

Zambia will export
850,000 tonnes of corn

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

Zambiya 850 bin ton mısır
ihraç edecek

Zambia Minister of Agriculture has stated that
they plan to export 850,000 tonnes of maize to
neigbouring countries.
Zambiya Tarım Bakanı, komşu ülkelere 850 bin ton
mısır ihraç etmeyi planladıklarını açıkladı.
Zambia Minister of Agriculture Wylbur Simuusa announced in his statement to the press that they have produced their biggest harvest on record and they plan to
export 850,000 tonnes of corn to neigbouring countries.
According to the news report of Reuters; Minister Simuusa told that Zambia bought more than double its strategic
reserve requirement of 500,000 tonnes of corn from farmers and had additional stocks for export.
Country’s corn production rose by nearly a third to 3.3
million tonnes in the 2013/2014 season from the last annual harvest of 2.5 million tonnes. “We have 350,000 tonnes
from carry-over stocks and the additional 500,000 tonnes
we bought above our requirements this year which we plan
to export,” Simuusa said. “We have firm orders for the corn
in our neighbouring countries and decided to buy more
than our strategic reserves because the private sector was
offering very low prices to our farmers,” he added.
The State-run Food Reserve Agency, which bought corn
for strategic reserves, was overwhelmed by requests from
small-scale farmers who wanted to sell their corn, he said.
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Zambiya Tarım Bakanı Wylbur Simuusa, basına verdiği
bir demeçte, bugüne kadarki en büyük hasadı gerçekleştirdiklerini ve komşu ülkelere 850 bin ton mısır ihraç etmeyi planladıklarını açıkladı. Reuters kaynaklı habere göre;
Bakan Simuusa, Zambiya’nın stratejik rezerv ihtiyacı olan
500 bin ton mısırın iki katından fazlasını çiftçilerden satın
aldığını ve ihracat için ek stoklarının olduğunu söyledi.
Ülkenin mısır üretimi 2,5 milyon tonluk son yıllık hasadın ardından 2013/2014 sezonunda 3.3 milyon tona yükseldi. Simussa, “İhraç etmeyi düşündüğümüz elimizdeki
stoklarda 350 bin ton ve bu yıl ihtiyacımızın üzerinde satın
aldığımız 500 bin ton ek mısırımız var.” dedi ve ekledi:
“Komşu ülkelerimizden mısır için firma siparişleri var ve
stratejik rezervimizden daha fazlasını satın almaya karar
verdik çünkü özel sektör, çiftçilerimize çok düşük fiyatlar
teklif ediyorlardı.”
Devlet tarafından işletilen ve stratejik rezerv için mısır
satın alan Gıda Rezerv Ajansı, mısır satmak isteyen küçük
ölçekli çiftçilerin isteklerinden boğulmuş durumda olduklarını açıkladı.
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Egem to produce the first
additive-free flour of
Turkey

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

Egem, Türkiye’nin ilk katkısız
ununu üretecek
İzmir based Egem Un which has made 23 million
lira investment in Turgutlu district of Manisa, prepares to produce additive-free flour.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 23 milyon liralık tesis yatırımı yapan İzmir merkezli Egem Un,
katkısız un üretmeye hazırlanıyor.
Haluk Tezcan, the Chairman of the Board of Management of Egem Un which has made 23 million lira plant investment in Turgutlu district of Manisa has stated that they
are to produce the first additive-free flour of Turkey in this
plant. Tezcan told that they would produce flour for industrial use as well as home use and stated that they would
make “Egem” brand known throughout Turkey starting with
Aegean Region. Tezcan gave information regarding the investments made in the meeting they held and stated the
information below: "We have established a new plant in
Turgutlu for 10 million dollars. We employed total 48 people
in here. We will export the flour we produce to Palestine,
Jordan, Saudi Arabia, Dubai with the “Egem” brand. You
can find our products in all common chain stores and markets in Turkey. As Egem, our yearly sales goal is 200 tons".
Tezcan mentioned that in order to produce natural and additive free products they have distributed certified seeds to farmers and cooperated with them and told that 18 farmers have
been distributed certified seeds and this wheat to be grown
in 200 decares shall be bought by them and then processed.
Tezcan emphasized that they are not a company just aiming for profits and said that “we will lead with lots of projects
to be prepared in various subjects which will contribute to the
society. Our first project is to establish a “training workshop”
for small and medium size businesses who would like to establish new businesses. We will provide education regarding
the flour types and products in this training courses.
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 23 milyon liralık
tesis yatırımı gerçekleştiren Egem Un’un Yönetim Kurulu
Başkanı Haluk Tezcan, bu tesiste Türkiye'nin ilk katkısız
ununu üreteceklerini açıkladı. Sanayi tipi unun yanı sıra
ev tipi un da üreteceklerini söyleyen Tezcan, başta Ege
Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'yi "Egem" markasıyla
tanıştıracaklarını belirtti. Düzenlediği bir toplantıda yaptığı yatırımlarla ilgili bilgiler veren Tezcan, şunları aktardı: "Turgutlu'da 10 milyon dolara yeni bir tesis kurduk.
Burada toplam 48 kişiyi istihdam ettik. Ürettiğimiz unları
'Egem' markasıyla Filistin, Ürdün, Suudi Arabistan, Dubai
gibi ülkelere de ihraç edeceğiz. Yurtiçinde de bilinen tüm
zincir mağazalarda ve marketlerde ürünümüzü bulabilirsiniz. Egem olarak yıllık satış hedefimiz ise 200 ton ."
Doğal, katkısız ürün yetiştirmek adına çiftçilere sertifikalı buğday tohumu dağıttıklarını ve onlarla işbirliği
yaptıklarını da aktaran Tezcan, Menemen'de 18 çiftçiye
sertifikalı tohum dağıttıklarını ve 200 dönümlük arazide
yetiştirilecek bu buğdayları da kendilerinin alıp işleyeceğini söyledi.
Sadece kar amacı güden bir kuruluş olmadıklarının da
altını çizen Tezcan, "Topluma katkı sağlayacak pek çok
konuda hazırlayacağımız projelerle öncülük edeceğiz. İlk
projemiz ise iş kurmak isteyen küçük ve orta işletmeler
için 'Eğitim Atölyesi" yapmak. Burada kadınlarımıza yönelik düzenleyeceğimiz kurslarla un çeşitlerinden üretilen
ürünlerle ilgili eğitim vereceğiz." dedi.
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Turkey to sue Indonesia’s
anti-damping application

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

Türkiye, Endonezya’nın anti
damping uygulamasına dava
açıyor
%20 tax applied to flour import for the last 3 years
by Indonesia which has an important place in the
flour export of Turkey has set Turkey in the motion. Turkey is preparing to sue Indonesia’s antidamping application.
Türkiye’nin un ihracatında önemli bir yere sahip
olan Endonezya’nın, son 3 yıldır un ithalatına uyguladığı yüzde 20 oranındaki vergi Türkiye’yi harekete geçirdi. Türkiye, Endonezya’nın anti damping
uygulamasına dava açmaya hazırlanıyor.
Indonesia which was one of the most important export
markets for flour industry of Turkey applies a 20 per cent anti
damping tax to the flour imports from Turkey, Sri Lanka and
Australia for the last 3 years. Due to this tax application, Turkey has problem with flour exportation to Indonesia and prepares to sue against the anti-damping application of the country. Based on the story of the Akşam newspaper; Exporters'
Associaton of Cereals, Pulses, Oil Seeds and Products which
consists of flour exporters is now in search of an experienced
lawyer to follow up the lawsuit to be opened in international
courts. Turkish exporters who made great losses due to the
tax applications far above the standards of the World Trade
Organization will carry this matter which could not be solved
via diplomatic attempts to international courts.

Bir zamanlar Türkiye un sanayinin önemli ihraç pazarlarından biri olan Endonezya, son 3 yıldır Türkiye, Sri
Lanka ve Avustralya’dan yapılan un ithalatına yüzde 20
oranında anti damping vergisi uyguluyor. Vergi uygulaması nedeniyle Endonezya’ya un ihracatında sıkıntı yaşayan
Türkiye, ülkenin anti damping uygulamasına karşı dava
açmaya hazırlanıyor. Akşam Gazetesi’nde yer alan habere göre un ihracatçılarının oluşturduğu Hububat, Bakliyat,
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, uluslararası mahkemelerde açılacak davayı takip etmesi için deneyimli avukat arayışına girdi. Dünya Ticaret Örgütü'nün
standartlarının çok üzerindeki vergi uygulamaları nedeniyle zarar eden Türk ihracatçılar, diplomatik girişimlerle çözülemeyen konuyu uluslararası mahkemelere taşıyacak.

Germany has exported %23 of its production to Iran

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

Almanya, üretiminin yüzde 23’ünü İran’a ihraç etti
Germany which had an important increase in the
wheat production this season has imported %23
of its wheat production to Iran.

Bu sezon buğday üretiminde önemli bir artış
yakalayan Almanya, buğday üretiminin yüzde
23’ünü İran’a ihraç etti.

Germany has exported %23.6 of its total grain production
in the first 7 months of 2014 to Iran to which USA imposes
economic sanctions. Based on the data from the Germany
Federal Statistics Office (Destatis) Iran is in the first place
among the countries to which Germany exports most of its
grains. The country has exported 1,8 million tons of grain
to Iran for 415 million Euros. Holland follows Iran with 1,2
million tons and Belgium with 700 thousand tons in the grain
export from Germany. Total grain export carried out by the
country in the mentioned period is more than 7,6 million tons.

Almanya, 2014 yılının ilk 7 ayında toplam tahıl üretiminin yüzde 23,6’lık kısmını ABD’nin ekonomik yaptırım uyguladığı İran’a ihraç etti. Alman Federal İstatistik Ofisi'nin
(Destatis) verilerine göre; ülkenin en fazla tahıl ihraç ettiği ülkeler arasında İran ilk sırada yer alıyor. Ülke İran’a
415 milyon Euro karşılığında 1,8 milyon ton tahıl ihraç
etti. Almanya’nın tahıl ihracatında İran'ı 1,2 milyon tonla
Hollanda ve 700 bin tonla Belçika takip etti. Söz konusu
dönemde ülkenin gerçekleştirdiği toplam tahıl ihracatı ise
7,6 milyon tondan fazla.
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INTERNATIONAL STANDARDS

PRONDING ADVANTAGES
IN COMMERCE

TİCARETTE AVANTAJ SAĞLAYAN
ULUSLARARASI STANDARTLAR
“Standards; the international language of commerce, are the essential means
of developing global markets, creating effective work environments, supporting
economic growth and contributing to the reduction of climate change. Products
and services in compliance with the standards guarantee the fulfillment of minimum requirements needed to be possessed by such product and services. Manufacturing in compliance with the standards provide customers the opportunity
of accessing affordable products and services as it reduces the manufacturing
costs and increases efficiency and competition.”
“Ticaretin uluslararası dili olan standartlar, küresel piyasaları geliştiren, etkin
iş ortamları yaratan, ekonomik büyümeyi destekleyen ve iklim değişikliğinin
azaltılmasına katkı sağlayan en önemli araçlardır. Standartlara uygun ürün ve
hizmetler, söz konusu ürün ve hizmette bulunması gereken asgari şartların karşılanmasını garanti etmektedir. Standartlara uygun üretim maliyetleri düşürdüğü, verimliliği ve rekabeti artırdığı için tüketicinin daha uygun fiyatla ürün veya
hizmete erişimine imkân sağlar.”
“Standards provide equal opportunities
for everyone”… This sentence is the main
theme of the joint message issued by the International Organization for Standardization
(ISO), International Electrotechnical Commission (IEC) and the International Telecommunication Union (ITU) on 14th October, The
World Standards Day.
Standards symbolize the body of rules
which have been established, in its simplest
term; in order to make life easier, maintain
order in social, economic, cultural and likewise areas and which are not mandatory.
The main reason for establishing standards
is in fact is to eliminate inequalities as in the
main theme of the joint message an as also
highlighted in the message issued by the
Head of the Turkish Standards Instıtute Hulisi
Şentürk for 14th October, The World Standards Day. Referencing the emergence of
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“Standartlar, herkese eşit fırsatlar sunar”…
Bu cümle, Uluslararası Standardizasyon
Kuruluşu (ISO), Uluslararası Elektroteknik
Komisyonu (IEC) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) 14 Ekim Dünya
Standartlar Günü için yayınladıkları ortak mesajın bu yılki teması.
Standartlar, en basit haliyle hayatı kolaylaştırmak, sosyal, ekonomik, kültürel ve benzeri
alanlarda düzen sağlamak amacıyla oluşturulan ve uyulması zorunlu olmayan kurallar bütününü temsil etmektedir. Aslında standartların oluşturulmasındaki temel neden, hem
ortak mesajın temasında olduğu gibi hem de
Türkiye Standartlar Enstitüsü Başkanı Hulusi ŞENTÜRK’ün 14 Ekim Dünya Standartlar
Günü için yayınladığı mesajında vurguladığı
gibi eşitsizlikleri gidermektir. Açıklamasında
standartların ortaya çıkış sürecine değinen
ŞENTÜRK, şunları aktarıyor: “Ürünler ile ilgi-
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the standards in his statement, ŞENTÜRK said that “Standards with regard to products date back to ancient times.
The first emerging standards with regard to products were
measurement standards. These standards were based on
physical measurements so as to prevent creating unequal
conditions for parties transacting goods or services.”

li standartlar çok eski tarihlere dayanmaktadır. İlk ortaya
çıkan ürün ile ilgili standartlar, ölçüm standartlarıdır. Bu
standartlar, mal ve hizmet alışverişinde bulunan tarafların
ilişkilerde haksızlığa yol açmamaları için fiziksel ölçüm temelinde yayınlanmıştır.”

TİCARETİN ULUSLARARASI DİLİ
THE INTERNATIONAL LANGUAGE OF COMMERCE
Defining standards as the international language of commerce, Mr. Şentürk explains that “Standards; the international language of commerce, are the essential means of
developing global markets, creating effective work environments, supporting economic growth and contributing to
the reduction of climate change. International standards
reflect the opinions on which the world’s leading experts
of all sectors; from energy efficiency to management systems, from climate change to information and communication technologies, have reached. Thus they support
fast economic growth by putting forth the good practices
that enable developing countries to avoid “reinventing the
wheel” and provide change by eliminating the impediments
to communication and cooperation. Products and services
in compliance with the standards guarantee the fulfillment
of minimum requirements needed to be possessed by such
product and services. Manufacturing in compliance with the
standards provide customers the opportunity of accessing
affordable products and services as it reduces the manufacturing costs and increases efficiency and competition.”
In our day, life goes on within the frame of specific standards in every aspect of our lives. Certain standards in
commerce are more important than ever due to their influences explained by Mr. Şentürk. There are various standards, from quality to packing, which are required by the
buyers at every stage. At the moment, companies apply
to nationally or universally accepted certification authorities with the purpose of exhibiting the importance they
attach to their products or services and improving their
commercial capacities, and being subject to audits by
these authorities, the they acquire certificates representing particular standards. This is because certification of
standards is nowadays a method of showing competitive
power in global markets.

STANDARDS FOR MANUFACTURING INDUSTRY
Whether at national or international level regarding manufacturing industry, various standards have been formed.
Leaving standards at national level aside, some fundamental standards that many companies active particularly
in the manufacturing industry including the flour sector
need to take the following standards into consideration:
• ISO 9000 Standard for Quality Management
• ISO 22000 Standard for Food Safety Management
• ISO 14000 Standard for Environmental Management
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Standartları ticaretin uluslararası dili olarak tanımlayan
ŞENTÜRK, konuyu şu sözlerle açıklıyor: “Ticaretin uluslararası dili olan standartlar, küresel piyasaları geliştiren,
etkin iş ortamları yaratan, ekonomik büyümeyi destekleyen ve iklim değişikliğinin azaltılmasına katkı sağlayan en
önemli araçlardır. Uluslararası standartlar, enerji verimliliğinden yönetim sistemlerine, iklim değişikliğinden, bilgi ve
iletişim teknolojilerine kadar bütün sektörlerde dünyanın
önde gelen uzmanlarının fikir birliğine vardığı görüşleri yansıtırlar. Böylece gelişmekte olan ülkelerin “tekerleği yeniden
icat etmekten” kaçınmalarını sağlayan iyi uygulamaları ortaya koyarak hızlı ekonomik büyümeyi destekler, iletişim ve
işbirliği önündeki engelleri kaldırarak olumlu değişimi sağlarlar. Standartlara uygun ürün ve hizmetler, söz konusu
ürün ve hizmette bulunması gereken asgari şartların karşılanmasını garanti etmektedir. Standartlara uygun üretim
maliyetleri düşürdüğü, verimliliği ve rekabeti artırdığı için
tüketicinin daha uygun fiyatla ürün veya hizmete erişimine
imkân sağlar.”
Günümüzde yaşamımızın her alanında belirli standartlar
çerçevesinde yaşam sürmektedir. Ticarette de belli başlı
standartlar, Şentürk’ün açıkladığı etkileri nedeniyle artık eskisinden çok daha önemlidir. Bir üründe kaliteden ambalaja her aşamada tüketicilerin ya da alıcıların talep ettiği belirli
standartlar vardır. Bugün firmalar, ürün ya da hizmetlerine verdikleri önemi göstermek ve ticari güçlerini arttırmak
amacıyla, ulusal ya da uluslararası ölçekte kabul görmüş
belgelendirme kuruluşlarına başvurmakta ve bu kuruluşların denetimlerine tabi olarak belirli standartları gösteren
belgeler almaktadırlar. Çünkü standardı belgelendirme,
günümüzde küresel pazarlarda güçlü olabilmenin yollarından biridir.

İMALAT SANAYİ İÇİN STANDARTLAR
Üretim sanayiyle ilgili gerek ulusal düzeylerde, gerekse
uluslararası düzeyde çeşitli standartlar oluşturulmuştur.
Ulusal düzeydeki standartları bir yana bırakacak olursak,
un sanayi de dahil özellikle imalat sanayinde faaliyet gösteren birçok firmanın dikkate alması gereken temel bazı
standartlar şunlardır:
• ISO 9000 Kalite Yönetimi Standardı
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Standardı
• ISO 14000 Çevre Yönetimi Standardı
• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Standardı
Bu standartların hepsi, uluslararası ölçekte kabul görmüş ve birçok ülkede uygulanmaktadır. Uluslararası
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• OHSAS 18001 Standard for occupational health and
safety management
All of these standards are internationally accepted and
are applied in many countries. These standards set by the
International Organization for Standardization (ISO) and
British Standards Institution (BSI) are accepted and published by the authorized representatives in these countries.
The authorized representative of these organizations is
Turkish Standards Institute (TSE). The standards accepted
and published by TSE are known for the TS or TSE prefixes
they bear. EN, Europeane Norm, is the abbreviation for the
European Standards and has been formed to achieve the
harmonization throughout the standards of the countries in
the European Union.

ISO 9000 Standard for Quality Management
The purpose of the ISO 9000 series standards is to be
of guidance in showing how to establish, document and
maintain an efficient management system, establish an atmosphere of trust amongst companies; assure, maintain
and improve the product/service quality by means of the
management of the processes, reassure the confidence
of the customers with regard to the product and service
consistency.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Standartlar Teşkilatı (ISO) ve İngiliz Standartlar Enstitüsü
(BSI) tarafından hazırlanan bu standartlar, ülkelerdeki yetkili temsilciler tarafından kabul edilip yayınlanmaktadır. Bu
kuruluşların Türkiye’deki yetkili temsilcisi Türk Standartları Enstitüsü’dür (TSE). TSE’nin kabul edip yayınladığı bu
standartlar Türkiye’de TS ya da TS EN ön ekiyle bilinmektedir. EN yani Europeane Norm, Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır ve Avrupa Birliği’nde Standartlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

ISO 9000 Kalite Yönetimi Standardı
ISO 9000 serisi standartların amacı; etkili bir yönetim
sisteminin nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği
ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar
arasında güven ortamı yaratmak; proseslerin yönetilmesiyle ürün/hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi
ve iyileştirilmesi, müşteriye ürün ve hizmetlerin tutarlılığının
güveninin verilmesidir.
ISO 9000, Kalite Yönetim Sistemi Standartları tüm kuruluşlara; tipine, büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın
uygulanabilir nitelikte hazırlanmıştır.
ISO 9000 serisinde yer alan standartlardan ISO
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ISO 9000 Standards for Quality Management are prepared so as to be applicable to all organizations regardless of their size or the type of the product.
ISO 9001:2008, a standard present in the ISO 9000 series standards, defines the requirements for a quality management system; ISO 9000:2005, includes the fundamental
concepts and the language, ISO 9004:2009 focuses on how
a quality management system can be executed more efficiently and effectively whereas ISO 19011:2011 is a guide for
internal and external audits of quality management systems.
According to TSE, ISO 9001 should be applied because;
• It is a management system model that can be applied at
national or international level which enables;
• The improvement of the sense of quality in a company
• The enhancement of profits, efficiency and market share,
• The reduction of costs
• The improvement of in-house communication
• The implementation of extensive surveillance and control
over all activities and
• The reduction of refunds.

Benefits of the ISO 9001:2000 System
1. Improvement of the employees’ sense of quality
2. Improvement of the market reputation of the company
(prestige)
3. Procurement of difference from competitors in marketing activities
4. Utilization of the commercial advantages provided by the
company’s acquisition of an internationally valid quality certificate (certification of the quality for use with exportation)
5. Improvement of the customer satisfaction and customer loyalty
6. Procurement of the reduction in failures, wastes, reworks
7. Effective execution of input, production and end checks
8. Convenience in assessment, selection and monitoring
of the suppliers,
9. Convenience in the determination and distribution of
in-house authorities and responsibilities
10. Implementation of (the infrastructure) the documentation
that will assure the standardization of business activities
11. Implementation of the infrastructure that will enable
keeping retrospective records orderly
12. Ability to make status analyses based on data and statistical measurements and use the results of these analyses in making decisions regarding the future
13. An important step in institutionalization.

ISO 22000 Standard for Food Safety Management
ISO 22000 is an international standard and defines the
requirements for the management of the food safety which
include, from the field to the table, all companies in the
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9001:2008, bir kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini belirlemektedir; ISO 9000:2005, temel kavramları ve
dili kapsar; ISO 9004:2009, bir kalite yönetim sisteminin
nasıl daha verimli ve etkin yapılacağına odaklanır; ISO
19011:2011 ise kalite yönetim sistemlerinin iç ve dış denetimlerine kılavuzluk eder.
TSE’ye göre ISO 9001;
• Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
• Kârın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,
• Etkin bir yönetimi,
• Maliyetin azalmasını,
• Çalışanların tatminini,
• Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
• Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
• İadelerin azalmasını,
• Müşteri şikayetinin azalmasını ve memnuniyetin artmasını
sağlayan,
• Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim
sistemi modeli olduğu için uygulanmalıdır.

ISO 9001:2000 Sisteminin Faydaları
1. Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması,
2. İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij),
3. Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması,
4. İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme
(ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi),
5. Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış
sağlanması,
6. Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma
sağlanması,
7. Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi,
8. Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması,
9. İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması,
10. İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak
dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması,
11. Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması,
12. Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum
analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda
bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi,
13. Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Standardı
ISO 22000, uluslararası bir standarttır ve “tarladan sofraya” varıncaya dek gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir gıda güvenliği yönetiminin gerekliliklerini tanımlar.
Bu standart, gıda zincirinde güvenliği sağlamak amacıyla
genel kabul gören kilit unsurları birleştirir. Bu unsurlardan
bazıları şunlardır:
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food chain. This standard congregates key elements generally accepted for maintaining safety in the food chain.
Some of these elements are:
• Interactive Communication
• System Management
• Control of dangers to food safety by means of prerequisite programs, HACCP plans
• Constant development and update of food safety management system
ISO 22000 is in real terms an international standard
and a standard that applies to all the companies in the
food chain including related companies such as manufacturer of parts, packing material, sanitation agents, additives and substances.
ISO 22000:2005 is also for companies looking to incorporate ISO 9001:2000 quality management systems and for
the food safety management systems of these companies.
ISO 22000:2005, one of the standards found in the ISO
22000 series standards, includes the general rules regarding food safety management; ISO 22004:2014 provides
general recommendations for the implementation of the
ISO 22000 standard, ISO 22005:2007 focuses on the
traceability in the feed and food chain; ISO/TS 220021:2009 includes the prerequisites for the food production;
ISO/TS 22002-3:2011 includes the prerequisites for farming whereas ISO/TS 22003:2007 provides rules for the
organizations of auditing and certification.
According to TSE, ISO 22000 should be applied so as to;
• Procure the production of food and delivery to the customers by preventing possible dangers
• Reduce costs
• Procure the application of an efficient auto-control system
• Create customer demand
• Provide commercial convenience
• Ensure compliance to regulations.
Benefits of the ISO 22000 System
1. Applicable to all the food chains
2. Convenience in decision making by means of providing
critical information to the administration
3. Precise fulfillment of the customers’ demands with regard to food safety
4. Convenience in exportation as it is a system accepted
at an international level
5. Reduction of the risk of recalling product
6. Improvement of the productivity and satisfaction of the
employees
7. Improvement of the employees’ awareness about sanitation and food safety
8. Enablement of the proofing of the process control with
documentation
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• Etkileşimli iletişim
• Sistem yönetimi
• Ön koşul programlar HACCP planları yoluyla gıda güvenliğinin önündeki tehlikelerin kontrolü
• Gıda güvenliği yönetimi sisteminin sürekli gelişimi ve güncelleştirilmesi.
ISO 22000; parça, paketleme malzemesi, temizlik unsurları, katkı maddesi ve malzeme üreticileri gibi birbirleriyle ilişkili kuruluşlar dahil olmak üzere gıda zincirindeki tüm
işletmeler için uygun ve gerçek anlamda uluslararası bir
standarttır.
ISO 22000:2005 aynı zamanda ISO 9001:2000 gibi kalite yönetimi sistemlerini bütünleştirmek isteyen şirketlere ve
bu şirketlerin gıda güvenliği yönetimi sistemlerine yöneliktir.
ISO 22000 serisinde yer alan standartlardan ISO
22000:2005, gıda güvenliği yönetimi için genel kurallar içerir; ISO 22004:2014, ISO 22000 uygulanması hakkında genel tavsiye sağlar; ISO 22005:2007 yem ve gıda zincirinde
izlenebilirliğe odaklanır; ISO/TS 22002-1:2009 gıda üretimi
için spesifik ön koşulları içerir; ISO/TS 22002-3:2011 çiftçilik için spesifik ön koşulları içerir; ISO/TS 22003:2007 ise
denetim ve belgelendirme kuruluşları için kurallar sağlar.
TSE’ye göre ISO 22000;
• Muhtemel tehlikeleri önleyerek güvenilir gıda üretilmesi
ve müşteriye ulaşmasının sağlanması,
• Ürün kayıplarının azaltılması,
• Maliyetlerin azaltılması,
• Etkin bir otokontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması,
• Müşteri talebi olması,
• Ticaret kolaylığının sağlanması,
• Yasal mevzuata uygunluğunun sağlanması için uygulanmalıdır.
ISO 22000 Sisteminin Faydaları
1. Tüm gıda zincirine uygulanabilir olması,
2. Yönetime kritik bilgilerin sunulması suretiyle kolay karar
verebilme olanağının sağlanması,
3. Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının
karşılanması,
4. Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı,
5. Ürün gen toplama riskinin azaltılması,
6. Çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artırılması,
7. Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi,
8. Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak
vermesi,
9. Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması,
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9. Establishment of a staid and professional organization
aware of its liabilities
10. Reduction of the risk of food poisoning and death
11. Procurement of compliance to legislation
12. Minimization of issues occurring during official audits
13. Minimization of food waste and expenses arising out
of this wastage
14. Improvement of the working environment
15. Assurance of customer confidence and satisfaction
16. Getting the upper hand in marketing
17. Reduction of yield losses
18. Prevention of product safety problems
19. Determination of potential threats beforehand rather
than depending on the experience gained by mistake
20. Assurance in fulfilling legal obligations for the production safe foodstuff by food companies
21. Systematical approach to development of efficient
controls
22. Applicability at every level of the food chain
23. Supplementary to quality management systems such
as ISO 9000
24. More effective than the conventional methods of inspection and control
25. A reliable system approved by FAO/WHO

10. Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi,
11. Kanunlara uyumluluğun sağlanması,
12. Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi,
13. Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,
14. Çalışma ortamının iyileşmesi,
15. Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması,
16. Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi,
17. Ürün kayıplarının azaltması,
18. Ürün güvenlik problemlerinin önlemesi,
19. Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikelerin önceden saptanabilmesi,
20. Gıda işletmelerine güvenli gıda üretmek için kanuni
zorlukları karşılamada güvenirlik sağlaması,
21. Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması,
22. Gıda zincirinin her aşamasında kullanılabilmesi,
23. ISO 9000 gibi kalite yönetim sistemlerinin tamamlayıcısı olması,
24. Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha
etkili olması,
25. FAO / WHO tarafından onay görmüş güvenilir bir sistem olması.

ISO 14000 Çevre Yönetimi Standardı
ISO 14000 Environmental Management Standard
It has been widely accepted in the whole world that the
world’s sources are diminishing every day and they are not
infinite and the effects of products and areas to environment do not stay local but they are global. This consciousness brought the need to control environmental effects with
market forces rather than legal applications with it.
Today's consumers request that the environment and
world they are living in to be valued and respected and
question this in the market as well as all their needs and
expectations being met in highest level. These developments unearthed the reality that companies need management system to enable their control of interactions with
the environment and enable their continuous improvement
of environmental actions and successes.
The general aim of the ISO 14000 standards published
by ISO is to support the prevention of the pollution of the
environment and protection of the environment in a balanced way with socio-economical needs. ISO 14000
which is a systematic approach enabling the production
by considering its environmental effects in every step from
the first stage of the product to the presentation of it to
the consumer in all kinds of production environments; is
an international standard which defines the process of
controlling and improvement of the environmental performance of a company. ISO 14000 series of standards
contain environmental management systems such as

50

November • Kasım 2014

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin
yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi
ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.
Bugünün tüketicisi, beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye
ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep
etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler
kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. ISO tarafından yayınlanan
ISO 14000 standartlarının genel amacı, sosyo-ekonomik
ihtiyaçlarla dengeli bir şekilde, çevrenin korunmasını ve
kirlenmesinin önlenmesini desteklemektir. Her türlü üretim
sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir
yaklaşım olan ISO 14000; bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi sürecini tanımlayan
uluslararası bir standarttır.
ISO 14000 serisi standartlar; ISO 14001:2004, ISO
14004:2004, ISO 14006:2011 gibi çevre yönetim sistemlerini ve ISO 14064-1:2006 gibi sera gazıyla ilgili rehbelere
yoğunlaşan standartları içermektedir.
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ISO 14001:2004, ISO 14004:2004, ISO 14006:2011 and
standards focusing on guides regarding the greenhouse
gases such as ISO 14064-1:2006.
ISO 14001 according to TSE;
• Increasing the harmony with the national and/or international legislations,
• Increasing the environmental performance,
• Market Strategies:
- Facilitating advantage in international competition,
- Increasing the company reputation and market share,
• Decreasing the costs with the improvement of cost control and increasing efficiency,
• Decreasing the number of accidents or incidents which
end up with responsibility by being prepared against the
accidents or emergency situations (such as earthquake,
fire, floods),
• Controlling the pollution from the source and decreasing it,
• Achieving input materials and energy savings.
• Simplifying the action of obtaining warrants and authorization documents,
• Since ISO 14001 is a common language known and
used throughout the world, it should be applied in order to
achieve the acceptability in global markets.
Benefits of ISO 14000 System
1. Increasing the harmony with the national and/or international legislations,
2. Increasing the environmental performance,
3. Market Strategies,
- Facilitating advantage in international competition,
- Increasing the company reputation and market share,
4. Decreasing the costs with the improvement of cost
control and increasing efficiency,
5. Decreasing the number of accidents or incidents which
end up with responsibility by being prepared against the
accidents or emergency situations (such as earthquake,
fire, floods),
6. Controlling the pollution from the source and decreasing it,
7. Enabling raw material and energy savings,
8. Simplifying the action of obtaining warrants and authorization documents,
9. Since ISO 14001 is a common language known and
used throughout the world; achieving the acceptability in
global markets,
10. Controlling effect of the company activities to environment by determining the risks to environment and with the
help of this decreasing the elements affecting the environment in a negative way,
11. Decreasing the costs caused by environmental effects,
12. Being on accordance with the law and legislations regarding the environment,
13. Decreasing or completely removing the environmental
effects which could occur during emergency situations,
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TSE’ye göre ISO 14001;
• Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması,
• Çevresel performansın artırılması,
• Market Stratejileri:
- Uluslararası rekabette avantaj sağlaması,
- Firma itibar ve pazar payının artırılması,
• Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması,
• Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı
hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması,
• Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve
azaltılması,
• Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması,
• İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması,
• ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil
olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması için
uygulanmalıdır.
ISO 14000 Sisteminin Faydaları
1. Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması,
2. Çevresel performansın artırılması,
3. Pazar Stratejileri,
- Uluslararası rekabette avantaj sağlanması,
- İşletmenin itibar ve pazar payının artırılması,
4. Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması,
5. Beklenmedik durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve
kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan
kaza vb. olayların azaltılması,
6. Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve
azaltılması,
7. Hammadde ve enerji tasarrufu sağlanması,
8. İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırması,
9. ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir
dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması,
10. Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilmesi ve bu sayede çevreyi
olumsuz etkileyen unsurların azaltılması,
11. Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetlerin düşürülmesi,
12. Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuatlara uyum sağlanması,
13. Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkilerinin
azaltılması veya tamamıyla ortadan kaldırılması,
14. Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğunun Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile
gösterilebilmesi,
15. Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık
sağlanarak kuruluşa prestij kazandırılması,
16. Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artırılması,
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14. Proving to legal authorities that legislations and regulations are complied with Environmental Management System and ISO 14001 Document,
15. Gaining prestige to the company by achieving the notoriety in both national and international areas,
16. Increasing the environmental consciousness of the
company personnel with the help of providing training,
17. The fact that working in environment friendly company
do not affect the motivation of the employees,
18. To meet the expectancy of the customers in relation
to the environment, to reach to conscious customers and
increasing the chances of winning them over,
19. Efficient use of the sources (making savings on energy, water etc.)
20. Decreasing the wastes left to environment.
OHSAS 18001 Occupational Health and
Safety Management Standard
OHSAS 18001 standard prepared by British Standards
Institute is the most widely accepted standard internationally although there are certain legal legislation and
standards towards different occupational groups in every
country in relation with Occupational Safety. OHSAS is a
management model which foresees the systematic control of the risks which may affect the health and safety of
the employees in workplaces.
OHSAS 18001 could be adopted by every company
which would like to apply an official procedure in order
to reduce the risks about health and safety for the public,
customers and employees in that workplace.

17. Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmanın, çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilememesi,
18. Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilebilmesi, bilinçli tüketicilere erişilebilmesi ve onları kazanma
şansını artırması,
19. Kaynakların etkin kullanılması (enerji, su, vb. tasarrufu
sağlanması),
20. Çevreye bırakılan atıkların azaltılması.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetimi Standardı
İş güvenliği konusunda her ülkede farklı meslek gruplarına yönelik belirli yasal mevzuatlar ve standartlar bulunmakla birlikte uluslararası ölçekte en yaygın kabul gören sistem
İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafında hazırlanan OHSAS
18001 standardıdır. OHSAS, işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek risklerin sistematik olarak
kontrol altında tutulmasını öngören bir yönetim modelidir.
OHSAS 18001, iş yerinde çalışanlar, müşteriler ve halk
için sağlık ve güvenlikle ilgili riskleri azaltmak üzere resmi
bir prosedür uygulamayı isteyen her kuruluş tarafından benimsenebilir.
TSE’ye göre OHSAS 18001;
• Kârlılığı artırmak,
• İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,
• Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek,
• Motivasyon ve katılımı artırmak,

OHSAS 18001 according to TSE;
• Increase profitability,
• Enabling the protection of the sources by integrating the İSG
(Occupational Health and Safety) works to other activities,
• Show that the undertaking of the management is being
carried out,
• Increase the motivation and attendance,
• Decrease the adjustment time and costs to national law
and world standards,
• Increase the competence by meeting the request and
expectations of the stakeholders,
• It should be applied to enable the systematic spread of
the İSG (Occupational Health and Safety) activities which
are being continued by the companies.
Benefits of OHSAS 18001 System
1. Enabling the employees to work in a comfortable and
safe environment by being protected from the accidents
and negative effects of the workplace,
2. Increasing the motivation and attendance of the employees,
3. Decreasing the costs and increasing the efficiency in
business by minimizing the work and labor losses which
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might occur due to occupational accidents and diseases,
4. Enabling the company safety with the precautions taken in working environment as a result of removing the incidents such as fire, explosion, machinery breakdown etc.
which might put the workplace under danger,
5. Enabling the compliance to the national and international law and standards,
6. Increasing the work performance,
7. Creating an image of responsibility and sensitiveness
towards other businesses or customers,
8. Having an advantage against rivals,
9. Proving the sensitivity of the business towards occupational safety in front of official authorities.

CE Mark
CE mark is the shortened version of “Conformite European” and it means "European Conformity" compliance
towards European norms. CE mark shows that a product
or a product group is in accordance with the basic requirements called “product directives” which are formed
by European Union for health, safety, environment and
consumer protection. The goods which do not carry the
CE mark cannot be able to enter European Union countries. Thus, CE mark could be defined as an industrial
goods passport which enable the free circulation of the
goods in European Union domestic market.
CE mark is not a quality mark. CE mark is not a brand
taken from anywhere, it is attached to product/packaging/related document by the producer. However this mark

• Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini ve
maliyetini azaltmak,
• Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti
artırmak,
• Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için uygulanmalıdır.
OHSAS 18001 Sisteminin Faydaları
1. Çalışanların işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan
korunarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması,
2. Çalışan motivasyonunun ve katılımının arttırılması,
3. İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek
iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde
artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi,
4. Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb.
durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlanması,
5. Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlanması,
6. İş performansının arttırılması,
7. Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu
bir imaj yaratılması,
8. Rakiplere karşı üstünlük sağlanması,
9. Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan
duyarlılığının kanıtlanabilmesi.

CE İşareti
CE işareti ‘Conformite European’ kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı ‘European Conformity’,
Avrupa normlarına uygunluktur. CE işareti, bir ürün ya da
ürün grubunun, Avrupa Birliğinin sağlık, güvenlik, çevre ve
tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu “ürün
direktifleri” olarak anılan temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir. CE işaretini taşımayan ürünler, Avrupa Birliği
ülkelerine giremez. Bu nedenle CE işareti, ürünlerin Avrupa
Birliği iç pazarında serbestçe dolaşımına olanak veren bir
“endüstriyel ürün pasaportu” olarak tanımlanabilir.
CE işareti, bir kalite markası değildir. CE işareti, herhangi
bir yerden alınan marka olmayıp imalatçı tarafından ürüne/
ambalaja/ilgili dokümana yapıştırılır. Ancak bu işaret, sadece direktiflerde belirtilen şartlara uygunluk sağlandığında
ürünler üzerinde kullanılabilir. Bu nedenle, ürünün özelliklerine göre mevcut direktifler incelenmeli ve hangi direktif
veya direktiflerin geçerli olacağına doğru karar verilmelidir.
Ürün üzerinde yer alan CE işareti, ürünün ilgili bütün direktiflere uygunluğunu gösterir.

GÖRÜNMEZ STANDARTLAR YA DA ENGELLER
Devletler, piyasaya arz edilecek ürünlerin insan sağlığına,
can ve mal güvenliğine, çevreye, hayvan ve bitki sağlığına,
tüketici haklarına veya korunması amaçlanan benzeri te-
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could only be used on the product when the compliance
is achieved with the conditions stated in the directives.
Due to that reason existing directives should be examined
based on the properties of the product and a decision
should be made about which directive or directives shall
be valid. CE mark which is located on the product shows
conformity of the product to all related directives.

INVISIBLE STANDARDS OR BARRIERS
Governments are liable to take the necessary precautions for the goods to be supplied to the market to not to
be harmful and create danger to human health, security
of life and property, environment, animal and plant health,
consumer rights or other basic values aimed for protection.
Adopting and applying the international standards above
meets an important part of these liabilities determined by
governments. However it is possible from time to time, to
meet some regulations for which these standards are not
by themselves enough. These technical regulations which
we can call as invisible barriers may create serious problems for products to be supplied to foreign markets.
Technical regulations to which the products shall be subjected to in import and export is a part of the country’s domestic and foreign trade policy. Thus, a company planning to
export to a country should follow up and apply the technical
regulations as well as the standards created by that country as
well as the standards above. However, the abovementioned
technical standards or administrational regulations sometimes
may have an effect of invisible foreign trade barrier; in other
words they could form an invisible mechanism which protects
domestic producers against foreign competency.
Generally these regulations are high in number and variety. Some of them may not be based on a valid reason. For example Japanese government had prohibited
importing skis made in a foreign country in the past and
as a justification they stated that the snow is different in
Japan than other countries. Similar to this in 1960's USA
has prohibited bovine meat import from Argentina due to
the reason that they contained anthrax and then included
mutton within the same prohibition. However that disease
was never seen in sheep in the abovementioned country.
Generally, together with the determination of the technical standards, required analysis methods are also shown
in order to test the compliance of goods and equipment to
these standards. Thus, documents which prove the compliance to standards is needed to be obtained from the authorized institutions (international surveillance companies)
after the export goods are audited. This means the increase
of bureaucracy in international trade. Another element barring the flow of international trade of goods is the inspections before loading and rules of origin. Likewise, labelling
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mel değerlere zarar vermemesi ve tehlike oluşturmaması
için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Yukarıdaki
uluslararası standartların benimsenmesi ve uygulanması,
devletlerin belirledikleri bu yükümlülüklerin önemli bir bölümünü karşılamaktadır. Ancak bu standartların da zaman
zaman tek başına yetmediği bazı düzenlemelerle karşılaşmak mümkün. Görünmez engeller olarak tabir edebileceğimiz bu teknik düzenlemeler, ürünlerin yurtdışı pazarlara
erişiminde ciddi engeller yaratabilmektedir.
İthalatta ve ihracatta ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeler ülkenin iç ve dış ticaret politikasının bir parçasıdır.
Bu yüzden bir ülkeye ihracat yapmayı planlayan bir firma,
yukarıdaki standartların yanı sıra ülkenin belirlediği standartları ya da teknik düzenlemeleri de takip etmeli ve uygulamalıdır. Fakat söz konusu teknik standartlar veya idari
düzenlemeler bazen gizli birer dış ticaret engeli gibi etki
yapabilir; diğer bir değişle, yerli üreticileri dış rekabete karşı
koruyan görünmez bir mekanizma oluşturulabilir.
Genel olarak bu düzenlemeler pek çok ve çeşitlidir. Bazıları da geçerli bir nedene dayanmayabilir. Örneğin Japon hükümeti geçmişte aldığı bir kararla yabancı yapımı
kayakların ülkeye ithalini yasaklamış; gerekçe olarak da
Japonya’da karın başka ülkelere yağan kardan farklı olduğunu göstermiştir. Bunun gibi, 1960’larda ABD, şarbon
hastalığı bulunduğu gerekçesiyle Arjantin’den sığır eti ithalini yasaklamışken koyun eti ithalini de aynı yasağın kapsamına aldı. Oysa adı geçen ülkede bu hastalık koyunlarda
hiç görülmüş değildi.
Genellikle teknik standartların belirlenmesi ile birlikte,
mal ve araçların bu standartlara uygunluğunu test etmek
için gerekli analiz yöntemleri de gösterilir. Dolayısıyla bu
amaçla görevli kuruluşlara (uluslararası gözetim şirketleri)
ihraç mallarının denetiminin yaptırılıp standartlara uygunluğu kanıtlayan belgeler almak gerekir. Bu da diğer yönüyle
uluslararası ticarette bürokrasinin artması demektir. Yükleme öncesi muayeneler ve orijin kuralları da bir anlamda
uluslararası mal ticaretinin akışını engelleyici etkenlerdir.
Keza iç piyasada satışa sunulacak malların imalatında
kullanılan girdilerin bileşimini gösteren etiketleme zorunlulukları, paketleme ve ambalajlama koşulları ve pazarlama
biçimiyle ilgili öteki kısıtlamalar ya da sınai ve fikri mülkiyet
haklarıyla ilgili sorunlar, ithal ya da ihraç edilecek mallar açısından benzer sorunlar doğurur.
Standartlar ya da genel olarak görünmez engeller,
uluslararası ticarette saydamlığı bozmakta ve işlemlerin
yapılmasında önemli güçlükler doğurmaktadır. II. Dünya Savaşından sonra gümrük tarifeleri ve ithalat kotalarında görülen azalmaya karşın yakın geçmişte bu gibi
görünmez engellerin sayı ve kapsamlarında büyük artışlar olmuştur. Hatta bugün dünya ticaretini kısıtlayan
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obligations showing the composition of the inputs used in
the production of the goods which are to be sold in domestic markets, packaging and packaging conditions and
other barriers regarding the type of marketing and problems
about industrial or intellectual property rights create similar
problems for products to be imported or exported.
Standards or generally invisible barriers create important
problems in the transactions and disrupt the transparency in
international trade. Regardless of decrease in the customs
tariffs and import quotes after World War II, there was a huge
increase in the number and scope of these invisible barriers
in the recent past. Actually the factors limiting the world trade
today are not customs tariffs but invisible barriers such as
these.In order to not to bar the free circulation of the goods in
world trade due to the different technical regulations applied
by the countries, World Trade Organization to which Turkey
was a member too, has prepared an Agreement of Technical
Barriers in Trade. The abovementioned agreement adopts, as
main principles, that no difference being made between the
domestic and foreign goods during the preparation and application stage of the technical regulations, technical regulations
to not to have limiting effects not more than what is needed to
achieve the goal and transparency to be enabled by informing
the other countries about their technical regulation drafts.

WHEAT FLOUR STANDARD IN TURKEY
TS 4500 Wheat Flour Standard which determined the
related standards regarding the wheat flour in Turkey in
the past, became void in 2010. The two standards which
are in relation with the wheat or flour based products and
which are still valid are TS 1620 Macaroni Standard and
TS 2383 Biscuit Standard. Aside from these, there are
three more standards which determine the general rules
for the factories which produce these goods; TS 9557/
April 2004 “Workplaces – Flour Factories – General Rules”,
TS 9482/September 1991 “Macaroni Factories - General
Rules” and TS 9600/November 1991 “ Biscuit Factories
- General Rules”. Turkey's flour standard is being determined right now by "Turkish Food Codex Communique on
Wheat Flour” which became valid after being published in
the Official Gazette on April 2, 2013. You can find the details about the communique in the 41st issue (May 2013)
of the Miller/Değirmenci Magazine.
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asıl faktörler gümrük tarifeleri değil, bu gibi görünmez
engellerdir.
Ülkelerin uyguladığı birbirinden farklı teknik düzenlemelerin dünya ticaretinde malların serbest dolaşımına engel
teşkil etmemesi amacıyla Türkiye’nin de üyesi olduğu Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde Ticarette Teknik Engeller
Anlaşması hazırlanmıştır. Söz konusu Anlaşma, teknik
düzenlemelerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında yerli ve yabancı ürünler arasında ayırım yapılmaması,
teknik düzenlemelerin amaçlanan hedefe ulaşmak için gerekenden daha fazla ticareti kısıtlayıcı etkisi olmaması ve
ülkelerin teknik düzenleme taslaklarını diğer ülkelere önceden bildirmeleri yoluyla şeffaflık sağlanmasını temel ilkeler
olarak belirlemektedir.

TÜRKİYE’DE BUĞDAY UNU STANDARDI
Türkiye’de geçmişte buğday unuyla ilgili standartları belirleyen TS 4500 Buğday Unu Standardı, 2010 yılında
yürürlükten kaldırıldı. TSE’nin buğday ya da un bazlı ürünlerle ilgili halen yürürlükte olan standartlarından
biri TS 1620 Makarna Standardı, bir diğer ise TS 2383
Bisküvi Standardı. Bunun yanı sıra bu ürünleri üreten
fabrikalar için genel kuralları belirleyen üç standart daha
bulunuyor; TS 9557/Nisan 2004 “İş Yerleri-Un Fabrikaları-Genel Kurallar”, TS 9482/Eylül 1991 “Makarna
Fabrikaları-Genel Kurallar” ve TS 9600/Kasım 1991 “
Bisküvi Fabrikaları-Genel Kurallar”. Şuanda Türkiye’de
un standardını, 2 Nisan 2013 tarihinde resmi gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren “Türk Gıda Kodeksi Buğday
Unu Tebliği” belirlemektedir.
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Turkish Food Codex Wheat
Flour Communiqué
...........................................................................

Türk Gıda Kodeksi Buğday
Unu Tebliği
“Turkish Food Codex Wheat Flour Communiqué” of Ministry of Food, Agriculture and Livestock has become effective by being published in the Official Gazette dated April 2,
2013. The flour communiqué which specifies the specifications that the wheat flour should carry during production,
preparation, processing, storing, transporting and supplying
to the market in an hygienic and appropriate way: includes
the wheat flours which are produced by Triticum aestivum
(bread wheat), Triticum compactum (biscuit wheat) and Triticum durum wheat (pasta wheat) both seperately or mixed.
The communiqué does not include the wheat flour that is
enriched with vitamins and minerals.

PRODUCT FEATURES
The specifications of the products in the scope of the
communiqué are listed as follows:
a) Wheat flour does not contain foreign taste and smell.
b) Flour does not include foreign substance.
c) Wheat flours are of distinctive color and appearance.
d) The chemical properties of the products in scope of this
Communiqué are in accordance with Appendix-1.
e) Except whole wheat flour, minimum 98% of the wheat
flours pass through a sieve of 212 microns.
f) Malt flour with high enzyme activity prepared of wheat, rye
or barley, or other malt products and vital wheat gluten can be
added to wheat flour as necessary with technologic purposes.
g) Net flour weight is calculated on the basis of 14.5%
humidity.
g) Legume flours can be added to special purpose wheat
flours as necessary with technologic purposes.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Türk Gıda
Kodeksi Buğday Unu Tebliği” 2 Nisan 2013 tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buğday ununun
tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya
arz edilmesi aşamalarında taşıması gereken özellikleri
belirleyen un tebliği; Triticum aestivum (ekmeklik buğday), Triticum compactum (bisküvilik buğday) ve Triticum durum buğdaylarından (makarnalık buğday) ayrı
ayrı veya karıştırılarak üretilen buğday unlarını kapsıyor.
Tebliği, vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiş buğday
ununu kapsamıyor.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıdaki gibi
sıralanıyor:
a) Buğday unu yabancı tat ve koku içermez.
b) Un içerisinde yabancı madde bulunmaz.
c) Buğday unları kendine özgü renk ve görünüşte olur.
ç) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin kimyasal özellikleri ek-1’e uygun olur.
d) Tam buğday unu hariç olmak üzere buğday unlarının en az % 98’i 212 mikronluk elekten geçer.
e) Buğday, çavdar veya arpadan hazırlanmış enzim
aktivitesi yüksek malt unu veya diğer malt ürünleri ile
vital buğday gluteni teknolojik amaçlarla buğday ununa
gerektiği kadar katılabilir.
f) Net un ağırlığı %14,5 nem esasına göre hesaplanır.
g) Özel amaçlı buğday unlarına, baklagil unları teknolojik amaçlarla gerektiği kadar katılabilir.
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ADDITIVES, CONTAMINANTS AND HYGIENE
The additives used in the products included in the scope
of the Communiqué, should be in accordance with the terms
of Turkish Food Codex Food Additives Regulation published
in the Official Gazette dated 29/12/2011. The contaminants
in the products included in the scope of the Communiqué
should be in accordance with the terms of Turkish Food Codex Contaminants Regulation published in the Official Gazette dated 29/12/2011; pesticide residue amounts should
be in accordance with the terms of Turkish Food Codex
Maximum Residue Limitations of Pesticides Regulation published in the Official Gazette dated 29/12/2011; hygiene situation should be in accordance with the Food Hygiene Regulation published in the Official Gazette dated 17/12/2011 and
the Turkish Food Codex Microbiological Criteria Regulation
published in the Official Gazette dated 29/12/2011.

PACKAGING AND LABELING
The material used in the packaging of the products included in the scope of the Communiqué should consist of
the materials and supplies in accordance with the Turkish
Food Codex Food Contact Materials and Supplies Regulation published in the Official Gazette dated 29/12/2011. In
case that the packaging material is polypropylene, the weaving rate of the package should be 5 pieces per cm and the
weight should be minimum 80 gr/m2.
The surfaces of the flour tanker and silos used in transportation and storage of the products exposed for sale as casting in scope of the Communique, that contact wheat flour
should be made of materials and supplies in accordance
with Turkish Food Codex Food Contact Materials and Sup-
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KATKI MADDELERİ, BULAŞANLAR VE HİJYEN
Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddelerinin, 29/12/2011 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri
Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olması gerekiyor. Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarlarının, 29/12/2011 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere; pestisit kalıntı miktarlarının
29/12/2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri
Yönetmeliğinde yer alan hükümlere; hijyen durumunun
ise 17/12/2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan
Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik
Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olması gerekiyor.

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajında kullanılan malzeme, 29/12/2011 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden
Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine uygun madde ve
malzemelerden oluşması gerkiyor. Ambalaj malzemesinin polipiropilen olması durumunda polipiropilen ambalajın dokuma sıklığı cm’de 5 adet ve ağırlığı en az 80 gr/
m2 olmak zorunda.
Tebliğ kapsamında dökme olarak satışa arz edilen
ürünlerin taşımasında ve depolamasında kullanılan un
tankeri ve silolarının buğday unu ile temas eden yüzeyleri, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve
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plies Regulation and that allow sufficient cleaning and disinfection. The labeling of the products included in the scope of
the Communiqué in accordance with the below mentioned
terms in addition to Turkish Food Codex Labeling Regulation
published in the Official Gazette dated 29/11/2011:
a) The names of the products included in the scope of this
Communiqué are specified in the label in accordance with
the clauses (b), (c), and (ç) and (d) of article 4.
b) In special purpose wheat flours it is stated in the label for
which purpose the flour will be used.
c) The maximum cinder (Cinder% in Km (m/m)) and minimum protein amounts (Protein Amount, in Km) are specified
on the labels of special purpose wheat flours.
ç) If no additives allowed in the Turkish Food Codex Additives Regulation published in the Official Gazette dated
29/12/2011 are added to the products included in the scope
of this Communiqué, the expression “pure” can be used with
the product name.

Malzemeler Yönetmeliğine uygun, yeterli temizlik ve dezenfeksiyona izin veren madde ve malzemeden yapılmalı. Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlemesi ise; 29/12/2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan
hükümlere ilave olarak aşağıda belirtilen hükümlere de
uygun olması gerekiyor:
a) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin adları, 4
üncü maddenin (b), (c), (ç) ve (d) bentlerine uygun olarak
etikette belirtilir.
b) Özel amaçlı buğday unlarında unun hangi amaçla
kullanılacağı etikette belirtilir.
c) Özel amaçlı buğday unlarının etiketi üzerinde maksimum kül (%Kül Km’de (m/m)) ve minimum protein
miktarları (%Protein Miktarı, Km’de) belirtilir.
ç) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere, 29/12/2011
tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
Katkı Maddeleri Yönetmeliği’nde izin verilen katkılardan hiç biri
katılmaz ise ürün adı ile birlikte “katkısız” ifadesi kullanılabilir.

TRANSPORTATION AND STORAGE
In transportation and storage of the products included in
the scope of this Communiqué, the terms in the “Transportation and Storage of Foods” section of Turkish Food Codex
Regulation are obeyed. The foundations operating before
the publishing date of the Communiqué, have to be in line
with the terms of this Communiqué until 1/7/2013. The food
operators operating in the scope of the Communique have
to be in line with the Turkish Food Codex Wheat Flour Communiqué published in the Official Gazette dated 17/2/1999
until meeting the terms of this Communiqué.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

TAŞIMA VE DEPOLAMA
Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin “Gıdaların
Taşınması ve Depolanması” bölümündeki kurallara uyulur. Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda
işletmeleri, 1/7/2013 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine
uymak zorunda. Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda
işletmecileri ise bu Tebliğ hükümlerini karşılayana kadar
17/2/1999 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Buğday Unu Tebliği hükümlerine uymak zorunda.
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Grain and Pulses sector

met in Ethiopia for Africa

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

Hububat ve bakliyat sektörü
Afrika için Etiyopya’da buluştu
“GRAIN AFRICA – Africa Grain, Pulses and Technologies Congress and Expo” that Parantez Group
organizes with the cooperation of the Ethiopian Ministry of Agriculture and Addis Ababa University
was held between 29th – 31st October in Addis Ababa. The opening of the congress was performed
by Ethiopia State Minister Wondyirad MANDEFRO, Ambassador of Republic of Turkey Mr. Osman
Rıza YAVUZALP and General Director of Parantez Group Zübeyde KAVRAZ.
Parantez Group’un Etiyopya Tarım Bakanlığı ve Addis Ababa Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirdiği
“GRAIN AFRICA - Afrika Hububat, Bakliyat ve Teknolojileri Kongresi”, 29 – 31 Ekim 2014 tarihleri arasında Addis Ababa’da gerçekleştirildi. Kongrenin açılışını Etiyopya Devlet Bakanı Wondyirad MANDEFRO, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Osman Rıza YAVUZALP ve Parantez Group Genel Müdürü
Zübeyde KAVRAZ gerçekleştirdi.
Africa Grain, Pulses and Technologies Congress and
Expo that is aiming to bring together the senior officials in
African countries and grain sector representatives with the
world’s leading technology companies and senior officials
was held between 29th –31st October in African Union
Conference Hall.
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Afrika ülkelerindeki üst düzey yetkilileri ve tahıl sektörü
temsilcilerini; dünyanın önde gelen teknoloji firmaları ve üst
düzey yetkilileriyle buluşturmayı hedefleyen Afrika Hububat,
Bakliyat ve Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, 29 - 31 Ekim
2014 tarihleri arasında Afrika Birliği Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.
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The opening of the African Grain Congress on 29th October was performed by . Ethiopia State Minister Wondyirad
MANDEFRO, Ambassador of Republic of Africulture Turkey
Osman Rıza YAVUZALP and General Director of Parantez
Group Mrs. Zübeyde KAVRAZ.

AFRICAN POTENTIAL DESERVES A
SPECIAL ATTENTION
Overseas Director of Parantez Group M. Fethullah AKATAY made a speech in the name of Parantez Group in the
opening and drew attention to the future potential of Africa
and continued as follows: “While the access to the nutrition
is getting more alarming every single day; Africa maintains a
very significant potential within its own sources because many
countries in Africa have very large agricultural lands and highly
convenient climates and soil specifications with respect to the
agricultural production. This indicates the food industry potential based upon grain and pulse in many African countries. The
fact that this is understood better nowadays requires us to
show a special attention to this continent.
AKATAY who stated that the reason of organizing that
congress was to contribute to the revealing of the real potential in Africa via their own area of specialization and that
they aim to enhance this congress with
respect to the participation as well as
content and sharing in the following years
and continued: “Any contribution we will
provide to the development of African
continent is in fact an investment to the
future of the world”.

Grain Africa Kongresi’nin 29 Ekim’deki açılışını Etiyopya
Tarımdan Sorumlu Devlet Bakanı Wondyirad MANDEFRO,
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Osman Rıza YAVUZALP ve
Parantez Group Genel Müdürü Zübeyde KAVRAZ gerçekleştirdi.

AFRİKA’NIN POTENSİYELİ
ÖZEL İLGİYİ HAKEDİYOR
Parantez Group adına açılışta konuşan Dış İlişkiler Koordinatörü M. Fethullah AKATAY, Afrika’nın gelecek potansiyeline dikkat çekti ve şunları dile getirdi: “Gıdaya erişim sorunun her geçen gün endişe verici boyutlara ulaştığı günümüz
dünyasında Afrika, çok önemli bir potansiyeli bünyesinde
barındırıyor. Çünkü Afrika’daki birçok ülke, hem geniş tarım
alanlarına hem de tarımsal üretim için son derece uygun iklim ve toprak özelliklerine sahip. Bu da kıta ülkelerinde hububat ve bakliyat bazlı gıda sanayinin taşıdığı potansiyele
işaret ediyor. Günümüzde bunun daha iyi anlaşılmış olması,
bizlerin bu kıtaya özel bir ilgi göstermesini zorunlu kılıyor.”
Kongreyi düzenleme amaçlarının Afrika’daki gerçek potansiyelin gün ışığına çıkarılmasına kendi uzmanlık alanları çerçevesinde katkı sunmak olduğunu belirten AKATAY,
hedeflerinin önümüzdeki yıllarda Grain Africa Kongresi’ni
hem katılım hem de içerik ve paylaşım
anlamında daha üst noktalara taşımak
olduğunu söyledi ve şunu vurguladı: “Afrika kıtasının gelişimine sağlayacağımız her
katkı, aslında dünyanın geleceğine yaptığımız bir yatırımdır.”

“ETHIOPIA IS A
SUCCESS STORY”
Ambassador of Republic of Turkey
Osman Rıza YAVUZALP who took the
floor after AKATAY remarked that such
an event was very convenient for EthioOsman Rıza YAVUZALP
pia which is focused on grain and ag- Ambassador of Republic of Turkey
riculture technologies. YAVUZALP said, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

“ETİYOPYA
BİR BAŞARI ÖYKÜSÜDÜR”
AKATAY’dan sonra söz alan Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçisi Osman Rıza YAVUZALP ise böyle bir etkinliğin tahıl ve
tarım teknolojileri odaklı Etiyopya için çok
uygun olduğuna dikkat çekti. YAVUZALP,
“Etiyopya, bölgede bir başarı öyküsüdür
ve ülkenin başarı öykülerinden çıkarılabi-

November • Kasım 2014

65

NEWS • HABER

“Ethiopia is a success story in the region and there are
many lessons to take from country’s success stories.”

lecek birçok ders vardır.” dedi.

BAKAN MANDEFRO:
MINISTER MANDEFRO:

“İŞLETMELERİMİZİN ÖLÇEK BÜYÜTMESİ VE YENİ
“OUR ENTERPRISES SHOULD GROW AND ADAPT
TEKNOLOJİLERE ADAPTE OLMASI GEREKİYOR”
THEMSELVES TO THE NEW TECHNOLOGIES”
Etiyopya Tarımdan Sorumlu Devlet Bakanı Wondyirad
Ethiopian State Minister of Agriculture Wondyirad MANMANDEFRO ise, yaptığı açılış konuşmasında Etiyopya
DEFRO also made a speech by indicating his gladness of
olarak bu kongreye ev sahipliği yapmaktan duyduğu
hosting that congress as
memnuniyeti dile
Ethiopia and gave information
getirdi ve ülkederelated to the agriculture and
ki tarım ve gıda
food sector in the country.
sektörü hakkında
Minister MANDEFRO who
bilgiler aktardı.
emphasized the importance
Etiyopya
ve
given to the agricultural proAfrika’nın tarımsal
duction and food sector by
üretime ve gıda
Ethiopia and Africa continsanayine
verdiği
ued as follows: “As many of
öneme
değinen
you follow, in our country and
Bakan MANDEFin many country in Africa; inRO, şunları aktarvestments and projects that
dı: “Birçoğunuzun
are intending to agricultural
da takip ettiği gibi
production and food producülkemizde ve AfriWondyirad MANDEFRO
tion, are rising day by day.
ka’daki diğer birEthiopian State Minister of Agriculture
Also governments are prefçok ülkede; tarımEtiyopya Tarımdan Sorumlu Devlet Bakanı
erentially taking these topics
sal üretimi ve gıda
within their politics and supporting in different ways.
üretimini arttırmaya yönelik yatırımların ve projelerin sayısı
Also we as the Ethiopia Federal Republic, giving importance
her geçen gün artmaktadır. Hükümetler de bu tür konuları
to the agriculture and food sector development in our country.
öncelikli politikaları arasında tutmakta ve farklı şekillerde
Grain and pulses production of our country has showed risdesteklemektedir.
ing over the 100 percentage within last decade. Today in our
Biz de Etiyopya Federal Cumhuriyeti olarak ülkemizdeki
country, over 3 million tons wheat, over 4 million tons sorghum
tarım ve gıda sektörünün gelişimine büyük bir önem ver-

Ethiopia State Minister Wondyirad MANDEFRO, Ambassador of Republic of Turkey Osman Rıza YAVUZALP and General Director of
Parantez Group Zubeyde KAVRAZ presented plaques at the opening ceremony to Okcul BARLIK, CEO of Ugur Makine; Ali Osman
KORKUT, Regional Sales Responsible of Alapala Makine and Kerim SELEK, General Manager of Genc Degirmen for their contributions.
Etiyopya Devlet Bakanı Wondyirad MANDEFRO, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Osman Rıza YAVUZALP ve Parantez Group Genel
Müdürü Zübeyde KAVRAZ, açılış programı esnasında kongre sponsorlarından Uğur Makine CEO’su Okçul BARLIK’a, Alapala Makine
Bölge Satış Sorumlusu Ali Osman KORKUT’a ve Genç Değirmen Genel Müdürü Kerim SELEK’e katkılarından dolayı plaket takdim etti.
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and over 6,5 million tons corn production is performed. Pulses
production is reaching to 70 thousand tons. When we look
at the agriculture products processing industry in our country; we see that about 250 small and middle scale mills and
near 350 macaroni and pulses producers. These our business
firms should enlarge the scale and adapt the new technologies. Therefore, our goal primarily is to provide sustainability by
raising grain and pulses production amount more and to take
initiative for the processing industry development. I believe that
Africa Grain Congress which we performed its opening here
today will also make an important contribution to both us and
our industry representatives in relation to achieving agriculture
and food production targets. On the other hand, this congress
is an opportunity in terms of seeing the new technologies available in other countries and sharing of experiences; especially
Ethiopia that has hosted this congress and all Africa can benefit from these experiences."

INFORMATION AND EXPERIENCE SHARE IN
“FROM FIELD TO THE TABLE”
FOOD PRODUCTION
The Congress performed in devotion to African continent has to main motives. First is to assist to the effective use of current agricultural production sources in the
countries within the region and thus solve the problem of
access to the good problem in many countries within the
related region. Second motive is to provide an effective,
forward communication and cooperation with the countries that shall be leading ones in the agricultural production of the region.
The goal of the congress in which the grain and pulses
based agricultural production will be discussed is to perform an information and experience share with the countries in the region with respect to all phases of “from field

Parantez Group team has joined to October 29th Republic Day
reception held by Embassy of Turkish Republic in Ethiopia.
Parantez Group ekibi, Türkiye Cumhuriyeti Etiyopya Büyükelçiliği’nin
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği resepsiyonuna
katıldı.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Commercial Counselor of Embassy of Turkey in Addis Ababa, Zulfikar KILIC and General Director of Parantez Group Zubeyde KAVRAZ presented a plaque at the gala dinner to Salim ALAYBEYİ,
Vice President of Molino Makine which is main sponsor of Grain
Africa Congress for their contributions.
Türkiye Cumhuriyeti Addisababa Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Zülfikar KILIÇ ve Parantez Group Genel Müdürü Zübeyde KAVRAZ,
Grain Afrika Kongresi’nin ana sponsoru Molino Makine’nın Başkan
Yardımcısı Salim ALAYBEYİ’ne katkı ve desteklerinden dolayı Gala
Yemeğinde plaket takdim etti.

mekteyiz. Ülkemizin hububat ve bakliyat üretimi, son 10
yıl içerisinde yüzde 100’ün üzerinde bir artış göstermiştir.
Bugün ülkemizde 3 milyon tonu aşkın buğday, 4 milyon
tonu aşkın sorgum ve 6,5 milyon tonu aşkın mısır üretimi
gerçekleştirilmektedir. Bakliyat üretimimiz ise 70 bin tonu
bulmaktadır.
Ülkemizdeki tarım ürünleri işleme sanayine baktığımızda ise; küçük ve orta ölçekli 250 civarında değirmen
ve 350 civarında makarna ve bakliyat üreticisi olduğunu görmekteyiz. Bu işletmelerimizin ölçek büyütmesi
ve yeni teknolojilere adapte olması gerekmektedir. Bu
yüzden hedefimiz, öncelikle hububat ve bakliyat üretim
miktarını daha da arttırarak tarım ve gıda üretiminde
kendi kendine yeterliliği sağlayabilmek ve işleme sanayinin gelişmesine ön ayak olmaktır. Bugün burada açılışını
gerçekleştirdiğimiz Grain Africa Kongresi’nin de, tarım
ve gıda üretimindeki hedeflerimize ulaşma noktasında
gerek bizlere gerekse sektör temsilcilerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Öte yandan, bu kongre diğer ülkelerdeki mevcut yeni teknolojileri görme ve
deneyimlerin paylaşımı açısından bir fırsattır; özellikle
kongreye ev sahipliği etmiş Etiyopya ve tüm Afrika bu
deneyimlerden yararlanabilir.”

“TARLADAN SOFRAYA” GIDA ÜRETİMİNDE
BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI
Afrika kıtasına yönelik olarak gerçekleştiren Kongre’nin iki
önemli gerekçesi bulunuyor. Bunlardan ilki bölge ülkelerindeki
mevcut tarımsal üretim kaynaklarının etkin bir şekilde kullanmasına yardımcı olmak ve böylece bölgedeki birçok ülkede
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to the table” food production chain. The program of the
congress that will last 3 days has also been determined
in this direction. The congress is composed of three main
sessions respectively “Raw material production, supply
and storage”, Grain based food products and processing
process of the raw material” and “Sustainable agricultural
food products and their processing processes”. The topics: “the issues encountered in the vegetative production,
production enhancement methods, seed production, the
role of the technology in the vegetative production, the
storage of grain and pulses as well as food security topics
were discussed on the first day of the congress.
The second day of the congress was completely
spared to the processing of grain and pulses products.
The topics related to the processing of certain grain and
pulses products such as wheat, corn, sorghum, millet
and teff and the advantages of the technologies used
in these processes, quality issues, and flour additives
and processing facility installation were discussed on
the second day of the congress. In the last day of the

yaşanan gıdaya erişim sorununu ortadan kaldırmak. İkincisi
ise gelecekte tarımsal üretimde söz sahibi olacak kıta ülkeleriyle etkili, geleceğe dönük iletişim ve işbirliği sağlamak.
Hububat ve bakliyat bazlı tarımsal üretimin ele alındığı
kongrenin hedefi ise “Tarladan sofraya” gıda üretim zincirinin tüm aşamaları hakkında kıta ülkeleriyle bilgi ve tecrübe
paylaşımında bulunmaktı. 3 günlük kongre programı da bu
hedefe göre belirlenmişti. “Hammadde Üretimi, Temini ve
Depolanması”, “Tahıl Bazlı Gıda Ürünleri ve Hammaddenin
İşlenme Süreci” ve “Dayanıklı Tarımsal Gıda Ürünleri ve İşleme Süreçleri” olmak üzere 3 oturumdan oluşan kongrenin ilk gününde; bitkisel üretimde yaşanan sorunlar, üretimi
arttırma yöntemleri, tohum üretimi, bitkisel üretimde teknolojinin rolü, tahıl ve bakliyat ürünlerinin depolanması ve gıda
güvenliği konuları ele alındı.
Kongrenin ikinci günü, tamamen hububat ve bakliyat
ürünlerinin işlenmesine ayrılmıştır. Buğday, mısır, sorgum,
darı, teff gibi tahıl ürünlerinin ve bakliyat ürünlerinin işlenme süreçleri ve bu süreçlerde kullanılan teknolojilerin
avantajları, kalite sorunları, un katkı maddeleri ve işleme

AGRICULTURAL PRODUCTION POTENTIAL OF AFRICA:

900 MILLION DOLLARS
By 2050 the world population is expected to reach about 9 billion. This increase is suggesting that accessing to food will
become a bigger problem in the future which has already become a major problem in the world.
Here in this process, Africa which has 20 percent of the world's arable area will have a determining influence in the world.
Because in the world of future, it is estimated that African continent will take the share of around 900 billion dollars in agricultural
production. At the same time in the continent where 500 million people are inhabited today, it is expected that the population will
reach to 2 billion in 2050 and 60 percent of total population will be consisting of young people. This suggests that the continent
will have a significant potential in terms of the workforce.
When all of these are taken into consideration; it is necessary for all entrepreneurs operating in the agricultural production
industry to share their knowledge and experience of today with African countries, contribute to their development processes and
determine their future positions by establishing communication.

AFRİKA’NIN TARIMSAL ÜRETİM POTANSİYELİ:

900 MİLYON DOLAR
Dünya nüfusunun 2050’ye kadar yaklaşık 9 milyara ulaşacağı tahmin
edilmektedir. Bu artış, halihazırda zaten dünyanın önemli bir sorunu haline
gelmiş olan gıdaya erişimin, gelecekte daha da büyük bir sorun olacağına
işaret etmektedir.
İşte bu süreçte, dünya ekilebilir tarım alanlarının yüzde 20’sine sahip
Afrika kıtası, dünyada belirleyici bir etkiye sahip olacaktır. Çünkü geleceğin
dünyasında, tarıma dayalı üretimde Afrika kıtasının 900 milyar dolar civarında bir paya sahip olacağı öngörülmektedir. Aynı zamanda günümüzde
yaklaşık 500 milyon insanın yaşadığı kıtada, nüfusun 2050 yılında 2 milyara
ulaşacağı ve toplam nüfusun yüzde 60’ını gençlerin oluşturacağı tahmin
edilmektedir. Bu da kıtanın iş gücü açısından da önemli bir potansiyele
sahip olacağına işaret etmektedir.
Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda; tarımsal üretim endüstrisinde faaliyet gösteren tüm müteşebbislerin, bugünkü bilgi ve birikimlerini
Afrika ülkeleriyle paylaşması, onların gelişim sürecine katkı sağlaması ve kuracağı iletişimle gelecekteki konumlarını şimdiden belirlemesi gerekmektedir.
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congress, the packaging of the flour and grain products,
pasta production processes and raw material quality topics were approached.

TECHNOLOGY PRODUCERS ARE
ALSO IN ETHIOPIA
Leading technology manufacturers of grain and pulses sector
are also took part in the congress which is supported by African
Union, the Pan African Chamber of Commerce, the Ethiopian
Chamber of Commerce and the African Agricultural Platform.
These companies took place between the participants which
gave information at the stands which they opened in the foyer
area of the congress hall about the technologies they produce;
Molino Makina, Ugur Makina, BBCA Storex, Alapala Makina,
Genc Degirmen, Akyurek Teknoloji, Altuntas (Obial), Anselmo
S.p.a, Basak Silo, Brabender, Choyal, FP Engineering Ltd
(Fp Spomax Sa), Imeco (Effegielle Srl), Imas Makina, S.T.I.F.,
Teknoloji Makina (Mill Teknoloji), Westeel (Steel Silo).
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tesisi kurulumu gibi konular kongrenin ikinci gününde ele
alındı. Kongrenin son gününde ise un ve bakliyat ürünlerinin ambalajlanması, makarna üretim süreçleri ve hammadde kalitesi ele alındı.

TEKNOLOJİ ÜRECİLERİ DE ETİYOPYA’DA
Afrika Birliği, Pan Afrika Ticaret Odası, Etiyopya Ticaret
Odası ve Afrika Tarım Platformu tarafından desteklenen
kongrede, hububat ve bakliyat sektörünün önde gelen
teknoloji üreticileri de yer aldı. Kongre salonunun fuaye
alanında açtıkları stantlarda, katılımcılara ürettikleri teknolojiler hakkında bilgi veren firmalar arasında şunlar yer
aldı; Molino Makina, Uğur Makina, BBCA Storex, Alapala Makina, Genç Değirmen, Akyürek Teknoloji, Altuntaş
(Obial), Anselmo S.p.a, Başak Silo, Brabender, Choyal,
FP Engineering Ltd (Fp Spomax Sa), Imeco (Effegielle
Srl), İmaş Makina, S.T.I.F., Teknoloji Makina (Mill Teknoloji), Westeel (Çelik Silo).
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Change continues in
İttifak Holding

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

İttifak Holding’de değişim
devam ediyor

İttifak Holding continues to strengthen its administrative staff with new assignments from outside
and within the company.
İttifak Holding, dışarıdan ve bünyesinden yaptığı
yeni atamalarla yönetim kadrosunu güçlendirmeye
devam ediyor.
Restructuring works continue in İttifak Holding, one of the
most important representatives of Anatolian capital in Turkey.
Within the scope of structuring senior level assignments in
Holding companies of Seha Yapı, Selva Gıda and İmaş Makine have been carried out. İsmail Güner has been appointed
to Executive Board in Holding, Mehmet Karakuş has been
appointed to the Membership of Board of Management of
Selva Gıda, Özkan Koyuncu has been appointed as General
Manager of Selva Gıda, Tuncay Lamcı has been appointed
as General Manager to Seha Yapı, Mustafa Özdemir has
been appointed as the General Manager of İmaş Makine.
Tahir Atila who is the Deputy Chairman of the Board of
Management and at the same time CEO of the company told
that within the scope of the change management started to
be applied in İttifak Holding, in order to build a more future
integrated İttifak Holding and told that: “Change is a reality in

Anadolu sermayesinin Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden olan İttifak Holding’de yeniden yapılanma çalışmaları devam ediyor. Yapılanma kapsamında
Holding şirketlerinden Seha Yapı, Selva Gıda ve İmaş
Makine’de üst düzey atamalar gerçekleşti. Holding’te
İcra Kurulu’na İsmail Güner, Selva Gıda Yönetim Kurulu
Üyeliğine Mehmet Karakuş, Selva Gıda Genel Müdürlüğüne Özkan Koyuncu, Seha Yapı Genel Müdürlüğüne Tuncay Lamcı, İmaş Makine Genel Müdürlüğüne de
Mustafa Özdemir getirildi.
İttifak Holding’de başlatılan değişim yönetimi çerçevesinde günümüze ve geleceğe daha fazla entegre olmuş
bir İttifak Holding inşa etmek istediklerini açıklayan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda grubun CEO’su
olan Tahir Atila, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“Değişim hayatın bir gerçeği. Rekabetin, iletişim ve tek-

life. In an environment in which competence, communication, technological speed and innovative thought is so important and so fast, with a static approach you cannot even
manage today let alone the future. Thus, for corporate structures we can mention the need for a build which can easily
be adapted to the changes, a team which has intellectual
experience to lead the change and a strong management will
to turn change into improvement and make it sustainable.
I think that İttifak could bring all these together in this new
period ahead of us".

nolojik hızın, inovatif düşüncenin bu kadar güçlü ve hızlı
olduğu bir ortamda statik bir yaklaşımla geleceği değil
bugünü dahi yönetemezsiniz.
Dolayısıyla kurumsal yapılar için; yaşanılan değişime
kolay adapte olabilen dinamik bir yapı, değişime öncülük edecek entelektüel birikime sahip bir ekip ve değişimi gelişime dönüştürerek sürdürülebilir kılacak güçlü bir
yönetim iradesinin gerekliliğinden bahsedebiliriz. İttifak’ın
önümüzdeki yeni dönemi için tüm bunları bir araya getirebildiğimizi düşünüyorum.”
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Mehmet Erdoğan, Chairman of the
Sezon Pirinç Board of Management:

“Yield is low for rice, price
increase is near"

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

Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Erdoğan:

“Pirinçte rekolte düşük,
fiyat artışı kapıda”
Mehmet Erdoğan, Chairman of the Sezon Pirinç
Board of Management has foreseen that when
considering the first results of the rice harvest
which had started at the end of September, this
year's yield is %20 lower when compared to last
year's yield. Erdoğan said that in the case that no
precaution is taken the prices will increase considerably.
Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, Eylül ayı sonunda başlayan çeltik hasadının
ilk sonuçlarına bakarak, bu yılki rekoltenin geçen
yıla kıyasla yüzde 20 oranında düşük olacağı öngörüsünde bulundu. Erdoğan, herhangi bir önlem
alınmaması halinde fiyatların önemli oranda artacağını söyledi
The fields located in the İpsala province in Edirne
which supply a large portion of the rice production in Turkey, started to yield by the end of September. Mehmet
Erdoğan, Chairman of the Sezon Pirinç Board of Management has made an evaluation based on the new yield and
said that due to late planting and inappropriate weather
conditions the efficiency of the fields were low. Mehmet
Erdoğan pointed out that there is a %10 reduction in the
planting areas this year and said that “We expect this
year’s yield to be around %20 lower in total than last year’s
yield due to that.”
Mehmet Erdoğan pointed out that the government's
precautions about increasing food prices would be a reassuring element and said that “If there would be no political
intervention, we would expect the prices to increase significantly. It is very important the precautions to be taken
before the harvest ends”.
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Türkiye’nin pirinç üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan Edirne’nin İpsala ilçesindeki tarlalar, Eylül sonu
itibariyle yeni ürünlerini vermeye başladı. İlk alınan ürünlere bakarak bir değerlendirme yapan Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, geç ekim ve
uygunsuz hava koşulları nedeniyle tarla veriminin düşük
kaldığını söyledi. Bu yıl ekilen arazide de yüzde 10’luk
bir daralma olduğuna dikkat çeken Mehmet Erdoğan,
“Dolayısıyla toplam olarak bu yılki rekoltenin geçen yıldan yüzde 20 civarında noksan olmasını bekliyoruz.”
dedi.
Artan gıda fiyatlarına ilişkin hükümetin önlem almasının rahatlatıcı bir etken olacağını vurgulayan Mehmet
Erdoğan, “Herhangi bir siyasi müdahale olmaz ise fiyatların önemli oranda artmasını bekliyoruz. Hasat bitmeden önlem alınması gerçekten çok önemlidir.” şeklinde
konuştu.
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No chemical substances
in the rice produced in
Trakya
.......................................................................

Trakya’da üretilen pirinçte
kimyasal madde yok
Assoc. Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu of Agricultural
Economy Department of Faculty of Agriculture of
Namık Kemal University told that there are absolutely no foreign or chemical substances in the
rice produced in Trakya
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım
Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan
Gaytancıoğlu, Trakya’da üretilen pirinçlerde kesinlikle yabancı ve kimyasal madde bulunmadığını
söyledi.
Assoc. Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu of Agricultural Economy Department of Faculty of Agriculture of Namık Kemal
University has replied the allegations that the rice produced
in the region carried carcinogenic risks due to the pollution
in Trakya Ergene River which was even reached to the National Assembly in the previous days. Assoc. Prof. Dr. Okan
Gaytancıoğlu told that “There are no foreign or chemical
substances in the rice since rice fields are irrigated by clean
water sources in Trakya”. He mentioned that 55% of the rice
production in Turkey has been carried out in Trakya region,
Edirne and the rice fields are irrigated from Meriç River.
Based on the news of Tarım TV Assoc. Prof. Dr. Okan
Gaytancıoğlu told that there are approximately 1.100.000
decares of rice fields and 600.000 decares of it is located in
Trakya region and added: “Rice production is very important
to the local economy. There are nearly 35 rice factories in
Trakya. The capacity of these factories is close to 3 million
tons but the production is around 800-900.000 tons. While
we state that rice factories operate under their capacity and
this is a serious problem, unfortunately other problems affect
the rice production in a negative way."

IRRIGATION FOR RICE FIELDS IS
CARRIED OUT FROM MERİÇ RIVER
Gaytancıoğlu defended that a connection is being tried
to be established between the pollution in Ergene River and
rice production. Gaytancıoğlu said that rice field irrigation
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Geçtiğimiz günlerde meclise kadar taşınan Trakya Ergene Nehri’ndeki kirlilik ve bu kirlilik nedeniyle bölgede
üretilen pirincin kanserojen risk taşıdığı iddialarına Namık
Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu cevap
verdi. “Trakya’da çeltikler temiz su kaynağından sulandığı
için pirinçte kesinlikle yabancı, kimyasal madde bulunmuyor.” diyen Doç. Dr. Okan Gaytancıoğulu, Türkiye’de
pirinç üretiminin yüzde 55’inin Trakya Bölgesi’nde
Edirne’den karşılandığını, çeltiğin Meriç Nehri’nden sulandığını söyledi.
Tarım Tv’de yer alan habere göre; Türkiye’de yaklaşık
1 milyon 100 bin dekarlık çeltik ekim sahası olduğunu ve
bunun 600 bin dekarının Trakya Bölgesi’nde yer aldığını aktaran Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, şunları aktardı:
“Çeltik üretimi bölge ekonomisi için çok önemli. Trakya’da
35’e yakın çeltik fabrikası var. Bu fabrikaların kapasitesi 3
milyon tona yaklaşmaktadır ama üretim 800-900 bin ton
civarında gerçekleşmektedir. Biz burada çeltik fabrikalarının eksik kapasiteyle çalıştığını, bunun ciddi bir sorun olduğunu dile getirirken, maalesef başka sorunlar da çeltik
üretimini olumsuz yönde etkilemektedir.”

ÇELTİK SULAMASI MERİÇ NEHRİ’NDEN
YAPILIYOR
Gaytancıoğlu, Ergene Nehri’ndeki kirlilik ve çeltik üretimi
arasında bağlantı kurulmaya çalışıldığını savundu. Ergene
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from Ergene river is almost non-existent and then continued:
“We even can say it does not exist at all. Because the main
source of irrigation for rice production is Meriç River. There
are no foreign or chemical substances in the rice since rice
fields are irrigated by clean water sources in Trakya. There is
a study done by Trakya University. Soil and water samples
collected from 42 different places came up clean. Rice producers near Ergene River buy water from dams and other
rivers by paying lots of fees. There are people irrigating their
rice fields by buying water even from Kırklareli Kayalı Dam.”
Gaytancıoğlu emphasized that various rumors appearing
during the harvest period could affect the prices in a negative
way. Gaytancıoğlu stated that the rice produced in Trakya
Region has the highest quality in the world and there are
more than enough water source for rice production.

Nehri’nden çeltik sulamasının yok denecek kadar az yapıldığını dile getiren Gaytancıoğlu, şöyle devam etti: “Hiç yoktur da
diyebiliriz. Çünkü çeltik üretiminde sulamanın ana kaynağı Meriç Nehri’dir. Trakya’da çeltik, temiz su kaynağından sulandığı
için pirinçte kesinlikle yabancı, kimyasal madde bulunmuyor.
Trakya Üniversitesi’nin yapmış olduğu bir çalışma var. 42 yerden alınan toprak ve su numunesi tertemiz çıktı. Ergene Nehri
yakınlarındaki çeltik üreticileri, çok fazla su parası ödeyerek barajlardan ve başka nehirlerden su satın alıyor. Kırklareli Kayalı
Barajı’ndan bile su temin ederek çeltik sulaması yapanlar var.”
Gaytancıoğlu, hasat döneminde çıkan çeşitli söylentilerin
pirinç fiyatını olumsuz yönde etkileyebildiğini de vurguladı.
Trakya Bölgesi’nde üretilen pirincin, dünyanın en kaliteli pirinci olduğunu belirten Gaytancıoğlu, Türkiye’de çeltik üretimi yapılacak yeteri kadar su kaynağı olduğunu kaydetti.

3 liras per ton rental
support for licensed
storage

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

Lisanslı depolamaya ton
başına 3 lira kira desteği
According to the new decision of the Council of
Ministers 3 liras per ton monthly rental support
shall be provided for Cereal and Pulse products
which are stored in licensed warehouses.
Bakanlar Kurulu’nun yeni kararına göre lisanslı depolarda muhafaza edilen hububat ve bakliyat ürünlerine ton başına aylık 3 lira kira desteği verilecek.
"Decision Regarding The Support Payment To Be Made
In The Case That He Agricultural Products To Be Stored In
The Warehouses Which Are Active By Obtaining Licenses
Within The Scope Of 5300 Numbered Agricultural Products
Licensed Storage Law” of Council of Ministers has entered
into effect after being published in Official Gazette.
According to the decision taken in order to support the
licensed storage; 3 liras per ton monthly shall be paid for
wheat, barley, rye, oat, corn, rice, lentil, chickpea, bean,
peas and sunflower which are kept in licensed warehouses.
Procedures and principles regarding the application of the
decision shall be determined by the communiques to be provided by Food, Agriculture and Livestock. The decision shall
be applied for a period of 5 years.
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Bakanlar Kurulu’nun “Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza
Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına
İlişkin Karar”ı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girdi.
Lisanslı depoculuğun desteklenmesi amacıyla alınan
karara göre; lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday,
arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut,
fasulye, bezelye ve ayçiçeği için ton başına aylık 3 lira kira
desteği verilecek.
Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerle belirlenecek. Karar 5 yıl süreyle uygulanacak.
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Wheat market returns
to old price dynamics

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

Buğday piyasası eski fiyat
dinamiklerine dönüyor

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

As expectations towards next year remain unchanged, no drastic variation in the wheat transactions is expected. It is estimated that the
wheat market which has increased in value
since 2006 will gradually return to its old price
dynamics. The incoming positive projection reports may lead the purchases to increase. But
as the high production estimations in the longterm still continue to prevail, it seems that the
decrease in prices is a high possibility.

Gelecek seneye yönelik beklentiler değişmedikçe, buğday işlemlerinde ciddi bir değişiklik beklenmiyor. 2006 yılından bu yana değerlenmiş buğday piyasasının, artık yavaş yavaş eski fiyat dinamiklerine döneceği tahmin edilmektedir. Yeni tahmin raporlarının olumlu gelmesi, alımların artmasına
yol açabilir. Fakat uzun vadede yüksek üretim tahminleri devam ettikçe, fiyatların gerilemesi yüksek
olasılık görünüyor.
The month of October has become the month that an
increase in the wheat market has been observed after a
long while. With the production estimations still continue to
increase, we have witnessed decline in the year-end stocks.
The rainy weather in the USA has also played a great part
in this. Thus, the downtrend ongoing for a long time has
come to a halt. The wheat price has inclined up to the 539
cents/bushel level. It is not possible to explain this inclination only with the decrease in the stocks and the increasing
rain fall. It is clear that some of the short positions reaching
to record high levels have come to an end. With the winter
months in the horizon, there is also an expectation towards
the increase of the prices in the Black Sea region. But the
thing to take into consideration is the present existence of
high production expectations. Nevertheless, in World Trade
Organization’s last report on food, it is mentioned that the
wheat stocks are to reach the highest levels since 2003.
That is, there is virtually not much change in the wheat market in terms of production. The demands are known to be
limited. In this sense, it is likely that the growth will remain as
response purchases and the short positions will come to an
end. After seeing the 470 cents/bushel level at the beginning of October, an upward movement has been observed.
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Ekim ayı, uzun zaman sonra buğday piyasasında yükselişin görüldüğü bir ay oldu. Üretim tahmini halen artmaya devam ederken, dönem sonu stoklarının azaldığını
gördük. Aynı zamanda ABD'de yağışlı hava etkili oldu.
Böylece uzun zamandan beri devam eden düşüş eğilimi
kırılmış oldu. Buğday fiyatı, 539 cent/bushel seviyesine
kadar yükseldi. Bu yükselişi sadece stoklardaki düşüş ve
artan yağışlar ile açıklamak mümkün değil. Rekor seviyelere kadar yükselen kısa pozisyonların bir kısmının kapandığı anlaşılıyor. Kış aylarının gelmesiyle beraber Karadeniz
Bölgesi'ndeki fiyatların artacağı beklentisi de var. Fakat
dikkat edilmesi gereken nokta, halen yüksek üretim beklentilerinin var olduğudur. Bununla beraber Dünya Ticaret Örgütü'nün son gıda raporunda, buğday stoklarının
2003'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşacağı belirtiliyor. Yani aslında buğday piyasasında üretim için çok fazla
değişen bir şey yok. Talebin ise zaten sınırlı olduğu biliniyor. Bu anlamda yükselişin, kısa pozisyonların kapanması
ve tepki alımı olarak kalması muhtemel gözüküyor. Ekim
ayı başında 470 cent/bushel seviyesi görüldükten sonra
yukarı yönlü bir seyir izlendi. Başlayan alımlarla beraber
439 cent/bushel seviyesi görüldü. Bu arada ABD Dolarının değer kazanması, buğday fiyatını da olumsuz etkiliyor.
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With the initiation of the purchases 439 cents/bushel level
was reached. In the meanwhile, the rise in the value of the
US Dollars influences the wheat prices negatively. This rise
in value was also effective in the downtrend. The response
purchases observed with the other currencies have also
supported the wheat in increasing in value. However, the
circumstances seem to be against the wheat because the
upward trend of the US Dollars’ is expected to continue.

THE WHEAT PRICES MAINTAIN
THE STRONG PROGRESS
In the meantime, the stable run in turkey still remains. The
wheat prices continue to increase worldwide, whereas the
prices in turkey have remained high. Because of the loss in
production mainly due to the drought, the wheat prices are
observed to have stayed strong. The tenders of the Turkish Grain Board (TMO) are still on-going. The stocks are
increasing with the new purchases. This strong run is expected to prevail in the winter months. However, the Turkish
Grain Board (TMO) has not supplied too much wheat to the
market. This is another factor contributing the prices to remain high. The regional production differences play a great
role in the wheat prices in Turkey. Whereas the production
levels stay high in the Marmara region, the drought has severely affected the Inner Anatolia and the eastern regions.
It is stated that the rate of the loss incurred due to drought
could be more than 20%. Because of this loss, the wheat
importation may exceed 5 million tons this year.

27 % OF THE WHEAT PRODUCTION
WILL BECOME STOCKS
According to the estimation report released by the United
States Department of Agriculture (USDA), the amount of
production has shown an increase of 1.17 million tons when
compared with the last month. Thus the production figure
reached to 721.12 million tons. The increase when compared with 2012 is 62.96 million tons. This figure on its own
is more than the most of the countries’ annual production
amounts. The decrease in prices under such circumstances
should be considered normal. United States Department
of Agriculture has increased their estimation every month
since the start of the season. We have seen that the increase in the estimations have been particularly influenced
by Russia, Ukraine and Europe. The production in Europe
region has almost influenced the estimations in October on
its own. The wheat production estimation in Europe has
reached 153.98 million tons with an increase of 3.01 million
tons. Whereas the wheat production estimations remain unchanged or show a decline, a significant growth in production is anticipated in Europe. The expectations of increase
in the production in the European region cause the selling
pressure over the prices to increase. Therefore, the wheat
prices in Europe can be expected to stay low throughout
the year. Another significant development in the estimations
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Düşüş de bu değer kazanımında etkili olmuştu. Bu ay içerisinde diğer para birimlerinde görülen tepki alımları da
buğdayın değer kazanmasına destek oldu. Fakat burada
durum buğdayın aleyhine görülüyor. Çünkü bundan sonraki dönemde dolardaki yükseliş eğiliminin devam etmesi
bekleniyor.

BUĞDAY FİYATLARI GÜÇLÜ SEYRİNİ
SÜRDÜRÜYOR
Türkiye'de ise istikrarlı seyir devam ediyor. Dünya genelinde buğday fiyatları yükselirken, Türkiye'deki fiyatlar yüksek kalmıştı. Özellikle kuraklıktan dolayı yaşanan
üretim kaybı nedeniyle buğday fiyatının güçlü kaldığı görülmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday
ihaleleri devam ediyor. Yeni alımlarla birlikte stoklar artırılmaktadır. Bu güçlü seyrin kış aylarında da devam etmesi
bekleniyor. Fakat Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), şimdilik
piyasaya çok fazla buğday vermedi. Bu da fiyatların yüksek kalmasındaki diğer bir etken. Türkiye'deki buğday
fiyatında bölgesel üretim farklılıkları etkili oluyor. Trakya
Bölgesi'nde üretim yüksek kalırken, İç Anadolu ve Doğu
bölgelerinde kuraklığın etkileri hissediliyor. Üretimde kuraklık nedeniyle uğranılan kaybın yüzde 20'nin üzerinde
olabileceği belirtilmektedir. Üretimdeki bu kayıp nedeniyle
buğday ithalatı bu sene 5 milyon tonu aşabilir.

BUĞDAY ÜRETİMİNİN YAKLAŞIK
YÜZDE 27'Sİ STOK
ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yayınladığı tahmin raporuna göre üretim miktarı önceki aya göre 1,17 milyon
ton artış gösterdi. Böylece üretim rakamı 721,12 milyon
tona ulaştı. 2012 yılına göre artış ise 62,96 milyon ton
oldu. Bu rakam, birçok ülkenin bir yıllık üretiminden fazla.
Böyle bir durumda zaten fiyatların gerilemesi doğal karşılanmalıdır. Sezon başladığından beri ABD Tarım Bakanlığı, her ay tahminlerini yükseltti. Tahminlerin artmasında
özellikle Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın etkili olduğunu
görmüştük. Ekim ayı tahminlerinde ise Avrupa Bölgesi'ndeki üretim, neredeyse tek başına etkili oldu. Avrupa'daki buğday üretim tahmini 3,01 milyon artışla 153,98
milyon tona yükseldi. Birçok ülkede üretim beklentisi değişmezken veya düşerken, Avrupa'da ciddi bir üretim artışı bekleniyor. Avrupa Bölgesi'ndeki üretim beklentilerinin
artış göstermesi, fiyatlar üzerinde satış baskısının artmasına yol açıyor. Bu nedenle yıl boyunca Avrupa'da buğday fiyatının düşük kalması beklenebilir. Bu ay USDA'nın
tahminlerinde en dikkat çeken diğer bir gelişme, dönem
sonu stoklarında görülen düşüş. Dönem sonu stokları
3,79 milyon ton düşüşle, 192,59 milyon tona gerileyecek.
Böylece bu sezon artan üretim tahminlerine rağmen ilk
defa stoklarda düşüş beklentisi oluştu. Fakat stok seviyesi halen çok yüksek. Dünya buğday üretiminin yaklaşık
yüzde 27'si dönem sonu stoku olacak. Bu rakam halen
oldukça yüksek. Dönem sonu stoklarının azalmasında
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of USDA is the decrease in the year-end stocks. With a 3.79
million tons decrease, the stocks will decline to 192.59 million tons. Thus, an expectation of a decrease in the stocks
has formed for the first time despite the growing production estimations. However the stock levels are still too high.
27% of the global wheat production will become year-end
stocks. This figure is still high. The decrease in the stocks is
influenced by the decrease in production in Canada, Middle
East and North Africa. An increase in demands in Middle
East and North Africa is anticipated whereas a decrease
in production in Canada is present. On the demand side,
North Africa is still in the lead. The importation expectations
have been increased to an amount of 24.35 million tons.
An increase in the Middle East and Southeast Asia sourced
importation is expected as well. No significant change in
the demands of other countries is expected so as to influence the prices. USA and European countries stand out on
the importation side. The increase in production in these
countries is expected to increase the exportation. But in
terms of consumption, China is the leading country. The
wheat consumption of China is expected to reach 124 million tons. Thus, China on its own is to consume 17% of
the global wheat production. For this reason, the recession
in the China economy is to have an adverse effect on the
global wheat demands.

GLOBAL WHEAT PRODUCTION IS
717 MILLION TONS
International Grains Council (IGC) has increased its estimation regarding the global wheat production by 4 million tons when compared with the last month’s estimations.
According to IGC, the global wheat production will reach
717 million tons. Thus, the production estimations of USDA
and IGC have considerably come closer to each other. Despite the estimation of increase in production, the year-end
stocks are expected to remain at the same level with 195
million tons. The total consumption will reach 959 million
tons according to the estimations of IGC.

390 THOUSAND INCREASE
FROM LAST MONTH
According to the estimations of the World Food and Agriculture Organization (FAO) global wheat production is expected to be 718.5 million tons. Europe and Russia play
an important role in this increase. And a 10 % decrease in
production is anticipated in Turkey. According to the FAO
report, year-end stocks will reach 192.4 million tons. In conclusion, when the average of the estimations of the three
institutions which provide global estimation reports for the
grain market, the global wheat production is expected to
be an average of 718.87 million tons. Thus it indicates an
increase of 390 thousand tons when compared with the last
month. Based on their estimations, an increase in produc-
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Kanada, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki düşüş etkili oluyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da talep artışı bekleniyor.
Kanada'da ise üretimde düşüş var. Talep tarafında ise
öncülüğü yine Kuzey Afrika elinde bulunduruyor. Kuzey
Afrika'nın ithalat beklentisi arttırılarak 24,35 milyon tona
yükseltildi. Ortadoğu ve Güneydoğu Asya kaynaklı ithalatta da artış bekleniyor. Diğer ülkelerdeki talepte ise fiyatları etkileyecek ciddi bir değişim beklenmiyor. İhracat
tarafında ise ABD ve Avrupa ülkeleri öne çıkıyor. Bu ülkelerde artan üretimin, ihracatı artırması bekleniyor. Ama
tüketim tarafında her zamanki gibi Çin tek başına liderliği
elinde bulunduruyor. Çin'in buğday tüketiminin 124 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yani Çin, dünya
buğday üretiminin yüzde 17'sini tek başına tüketiyor. Bu
nedenle Çin'in ekonomisindeki yavaşlamanın, küresel
buğday talebine olumsuz etkisi olacağı tahmin ediliyor.

KÜRESEL BUĞDAY ÜRETİMİ
717 MİLYON TON
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya buğday
üretimine yönelik tahminini önceki aya göre 4 milyon ton
yükseltti. IGC’ye göre küresel buğday üretimi 717 milyon tona ulaşacak. Böylece USDA ile IGC'nin üretim tahminleri birbirine oldukça yaklaşmış oldu. Üretimdeki artış
tahminlerine rağmen dönem sonu stoklarının, 195 milyon
ton ile aynı seviyede kalması bekleniyor. ICG'nin tahminlerinde toplam tüketim 959 milyon tona ulaşacak.

ÖNCEKİ AYA GÖRE 390 BİN TON ARTIŞ
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) tahminlerine
göre dünya buğday üretiminin 718,5 milyon ton olması bekleniyor. Üretimdeki artışta Avrupa ve Rusya etkili
oluyor. Türkiye'de ise üretimin yüzde 10 azalacağı tahmin ediliyor. FAO'nun raporuna göre dönem sonu stokları
192,4 milyon tona ulaşacak.
Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin
gerçekleştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları göz önüne alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 718,87
milyon ton olması bekleniyor. Bu rakam önceki aya göre
390 bin ton artışa işaret ediyor. Her üç kuruluşun tahminlerine göre üretimde artış yaşanması bekleniyor. Fakat
önceki tahminlerden farklı olarak, dönem sonu stoklarındaki seyrin farklı olduğu görülmektedir. Yılın geri kalanında üretim ile dönem sonu stokları arasında gidip gelen
fiyat hareketleri izleyebiliriz.

YÜZDE 15'LİK FİYAT ARTIŞI
Şikago Ticaret Borsası'nda Aralık vadeli buğday fiyatı, Mayıs ayından bu yana ilk defa yükseliş eğilimi içerisinde bir ay geçirdi. Özellikle 470 cent/bushel seviyesi
görüldükten sonra gelen alımlar ile fiyatlar 539 cent/bushel seviyesine kadar yükseldi. Yani Ekim ayında yaklaşık
yüzde 15'lik fiyat artışı yaşandı. Fakat fiyatların ne kadar
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tion is expected by all of the three institutions. But different
from their recent estimations, the projection in the year-end
stocks differs. We may experience back and forth fluctuations in the prices between production and year-end stocks
throughout the year.

15% INCREASE IN PRICES
The December dated price of wheat in the Chicago Mercantile Exchange has passed a month with an upward trend
for the first time since May. The prices have gone up to the
level of 539 cents/bushel level following the purchases
taking place particularly after having seen the level of 470
cents/bushel. In other words, an increase of approximately
15% took place in October. But for how long the prices will
remain at that level is another question. With the continuation of high production estimations in particular, a selling
pressure will be formed on the prices. As the expectations
towards the next year remain unchanged, no drastic variation is anticipated in the wheat transactions. We need to
consider the current increase as response purchases. It is
estimated that the wheat market which has increased in
value since 2006 will gradually return to its old price dynamics. The incoming positive projection reports may lead the
purchases to increase. But as the high production estimations in the long-term still continue to prevail, it seems that
the decrease in prices is a high possibility.

bu seviyede kalacağı soru işareti. Özellikle yüksek üretim
tahminlerinin devam etmesi, fiyatlar üzerinde satış baskısına neden olacaktır. Gelecek seneye yönelik beklentiler
değişmedikçe, buğday işlemlerinde ciddi bir değişiklik
beklenmiyor. Yaşanan yükselişi şimdilik sadece tepki alımı
olarak değerlendirmek gerekir. 2006 yılından bu yana değerlenmiş buğday piyasasının, artık yavaş yavaş eski fiyat
dinamiklerine döneceği tahmin edilmektedir. Yeni tahmin
raporlarının olumlu gelmesi, alımların artmasına yol açabilir. Fakat uzun vadede yüksek üretim tahminleri devam
ettikçe, fiyatların gerilemesi yüksek olasılık görünüyor.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

November • Kasım 2014

79

TECHNOLOGY • TEKNOLOJİ

High Capacity in
Wheat Sorting,
Genuine Performance:
Bühler Sortex B Series

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

Buğday Ayıklamada
Yüksek Kapasite,
Gerçek Performans:
Bühler Sortex B Serisi
Osman YAMAN
Food Engineer M.SC. - Gıda Yüksek Mühendisi
Atomika Makina Tic. Ltd. Şti.

“The idea of sorting wheat with optical methods where mechanical sorting methods such as elimination of grains with sunn pest fell short was put forward 10 years ago and following the tests in 2004, this
idea was accomplished with Bühler Sortex Z series.”
“Türkiye’de, süneli tane ayıklama gibi mekanik ayıklamanın yetersiz kaldığı durumlarda, optik ayıklama yöntemleriyle buğdayda ayıklama yapma fikri, bundan yaklaşık 10 yıl önce ortaya atılmış ve 2004
yılında yapılan denemeler sonucu, Bühler Sortex Z serisi ile bu fikir hayata geçirilmiştir.”
The staple of the most commonly consumed foodstuff,
the flour is wheat and likewise it can be grown anywhere
in the world. The process that the wheat goes through
starting from the field until it reaches our tables (elimination
of impurities and conversion into flour by deploying necessary techniques) have improved in line with the history of
mankind. Based on the reality that wheat and flour products will remain an inevitable part of our diet in the future
just the way they are at the moment, providing appropriate
products to consumers and keeping up with the contemporary technology are amongst the leading objectives of
the milling industry. While obtaining pure wheat by eliminating from impurities, techniques that would preserve a
sufficient amount of the substances essential for the human health need to be introduced.

Dünyada tüketimi en yaygın gıda maddesi olan unun
hammaddesi buğday, aynı şekilde dünyanın hemen her
yerinde yetiştirilmektedir. Buğdayın tarladan başlayarak
soframıza gelinceye kadar geçirdiği süreç (içindeki yabancı maddelerden ayrıştırılması ve gerekli teknikler kullanıp un haline getirilmesi), insanlık tarihiyle paralel olarak
gelişmiştir. Buğdayın ve unlu mamullerin, günümüzde olduğu gibi gelecekte de beslenmemizin değişmez parçası olduğu gerçeğinden hareketle, üretim süreçlerimizde,
modern teknolojiyi yakalamak ve tüketiciye uygun ürünler
sunmak, değirmencilik sektörünün en önde gelen amaçlarından biridir. Yabancı maddelerden tamamen arındırılmış buğday elde ederken, buğdayın içinde insan sağlığı
için gerekli maddelerin de yeterli oranda kalmasını sağlayacak tekniklerin kullanılması gerekmektedir.

In traditional milling practices, the undesirable impurities
that come from the field within the wheat go through presorting machines. These machines can mechanically eliminate impurities which are smaller or bigger, denser or less
dense than the product. But when the physical features of
the impurity is indistinguishable from the product disabling

Geleneksel değirmencilik uygulamalarında tarladan
gelen ve içerisinde istenmeyen yabancı maddeler bulunan buğday, ön eleme makinelerinden geçirilmektedir.
Bu makineler, mekanik yollarla ürünün içinden, üründen
daha büyük veya küçük, daha yoğun veya daha az yoğun
yabancı maddeleri ayıklayabilmektedir. Ancak ürün ile ya-
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mechanical sorting, traditional methods may fail to meet
the quality standards. And in this case, no sufficient elimination of the grains with sunn pest, and husked and black
grains, foreign weed seeds and grains other than wheat
such as barley, rye and oats is achieved.
The idea of sorting wheat with optical methods where
mechanical sorting methods such as elimination of grains
with sunn pest fell short was put forward 10 years ago and
following the tests in 2004, this idea was accomplished
with Bühler Sortex Z series.Regarding optical sorting, Bühler Sortex became the pioneer for wheat as for all other
products (especially in sorting grains with sunn pest and
husked grains). It was possible to sort husked grains and
grains with sunn pest that could not be achieved in any
other way. The sedimentation and late sedimentation values of the sorted wheat were improved significantly and
thus it was possible to produce flour from wheat which
could originally be used as feed.
As it is well known, one of the major problems with the
wheat production in Turkey is the low quality. The low quality wheat has to be blended with high quality wheat so that
it can be used in the production of flour. And generally, the
high quality wheat is obtained from abroad. In other words,
even if our production amount suffices, an obligation to
import wheat arises due to its quality. With the utilization
of Bühler Sortex machines, this dependency can be anticipated to fade away as the number of machines used
increases. And the day by day increase of the utilization
of machinery is a pleasing improvement in favor of Turkey.
Z Series machines have become popular in wheat sorting. To take the achievement obtained to a new level,
wheat soring will be carried out by “Bühler Sortex B Se-

bancı madde arasındaki fiziksel özellikler, mekanik ayıklamaya imkan sağlamayacak ölçüde yakın ise; geleneksel
yöntemler, kalite kriterlerini karşılamada yetersiz kalabilmektedir. Bu durumda da; bazı yabancı ot tohumlarının,
süneli, döngülü ve embrio kararması olan tanelerin, buğday dışında arpa, çavdar, yulaf gibi diğer hububatların ayrılmasında yeterince başarı sağlanamamaktadır.
Türkiye’de, süneli tane ayıklama gibi mekanik ayıklamanın yetersiz kaldığı durumlarda, optik ayıklama yöntemleriyle
buğdayda ayıklama yapma fikri, bundan yaklaşık 10 yıl önce
ortaya atılmış ve 2004 yılında yapılan denemeler sonucu,
Bühler Sortex Z serisi ile bu fikir hayata geçirilmiştir.
Optik ayıklama konusunda, her ürün için olduğu gibi
buğday için de (özellikle süne ve döngülü tane ayıklamada) öncülüğü Bühler Sortex yapmıştır. Hiçbir yöntemle
ayıklanamayan süneli ve döngülü taneler ayıklanabilmiştir.
Ayıklanan buğdayda sedimantasyon ve gecikmeli sedimantasyon değerleri de çok ciddi oranda artmış, Bühler Sortex sayesinde yemlik olarak değerlendirilebilecek
buğdaylardan un elde edilebilmiştir.
Bilindiği gibi Türkiye’de üretilen buğdaydaki en önemli sorunlardan birisi, kalite düşüklüğüdür. Kalitesi düşük
buğdayın un yapılabilmesi için yüksek kaliteli buğdaylarla
paçal yapılması gerekmektedir. Genellikle yüksek kaliteli buğdaylar da yurtdışından sağlanmaktadır. Başka bir
deyişle, üretim miktarımız yeterli olsa bile, kalitesinin yetersizliğinden yurtdışından buğday alma zorunluluğu doğmuştur. Bühler Sortex makinelerinin kullanımıyla, buğdayda bu bağımlılığın, makine sayısı arttıkça azalacağı
düşünülebilir. Her geçen gün kullanılan makine sayısının
artması da; bu nedenle Türkiye açısından sevindirici bir
gelişme olmaktadır.
Buğday ayıklamada Z serisi makineler çok yaygınlaşmıştır. Sağlanan bu başarıyı bir üst seviyeye taşımak için
yeni model “Bühler Sortex B serisi” makinelerle 2015 yılında buğday ayıklamaya başlanacaktır. B serisi makinelere gelişen teknolojiye paralel olarak LED aydınlatma konmuştur. Ancak LED lambalar yine floresan lamba benzeri
tüpler içine yerleştirilerek daha homojen bir ışık dağılımı
sağlanmıştır. Ayrıca B serisine yeni nesil ColorVision renkli
kameralar yerleştirilmiştir. Böylece siyah-beyaz/renkli kamera farlılığından doğan kafa karışıklığı tamamen ortadan
kalkmıştır.
Artık Türkiye’ye gelecek Bühler Sortex B serisi makinelerde ColorVision renkli kameralar bulunacaktır. Ayrıca
çok yönlü olarak tasarlanmış B serisi makineler, geliştirilen yeni ayıklama kanalları sayesinde kullanıcıya buğdayın
ayıklanabildiği bir makinede, nohut ve fasulye de ayıklayabilme olanağı sunuyor.
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ries” machines in 2015. Led lighting
was added to the B Series machines
in line with the developing technologies. However, a more homogenous
light distribution has been achieved by
placing the LED lamps in tubes similar to fluorescent lamps. And also new
generation ColorVision color cams have
been placed in the B Series machines.
Therefore the confusion aroused with
black and white cams is completely resolved. Now, the Bühler Sortex B Series
machines to arrive in Turkey will have
ColorVision cams. Besides, the B Series machines which were designed as
versatile machines also provide the opportunity to sort peas and beans with a
machine used for sorting wheat thanks
to the newly developed chutes.
As Sortex B Series can be manufactured with 5 chutes,
it can easily meet the requirements of highly demanding
wheat industry in need of high capacities. Keeping in mind
that a single chute has a capacity of up to 7 tons, in a 4+1
layout where one chute is recycling, a capacity of sorting
28 tons of wheat per hour seems possible

Sortex B serisi 5 kanallı olarak üretilebildiğinden, özellikle yüksek kapasite arayan buğday sektörünün isteklerine daha fazla cevap verebilmektedir. Serinin kanal
başına 7 ton kapasite aldığı düşünüldüğünde; bir kanalının geri dönüşüm olarak kullanıldığı 4+1 ayıklama
seçeneğinde, saatte 28 ton buğday ayıklama mümkün
görünmektedir.

Capacity, product quality and optimum yield in the wastes
obtained with regard to wheat by means of Sortex B Series
machines cannot be achieved with any other free falling optical sorting machine in the world at the moment. One must
keep in mind that sorting quality can only be acquired with
the existence of the three criteria simultaneously. The only
solution with which you can reach the optimum levels of
capacity, product quality and optimum yield in the wastes
simultaneously is Sortex Optical sorting machine.

Sortex B serisiyle buğdayda alınan kapasite, ürün kalitesi ve atık içinde yer alan iyi ürün miktarı, şu anda dünyada hiçbir serbest düşüm optik ayıklama makinesiyle
alınamamaktadır. Unutulmamalıdır ki ayıklama kalitesi
ancak ve ancak bu üç kriterin aynı anda bir arada olmasıyla elde edilir. Kapasite, ürün kalitesi ve atık içinde
kalan iyi tane oranındaki en uygun seviyeyi aynı anda
yakalayabileceğiniz tek çözüm Sortex optik ayıklama
makineleridir.
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NEW TECHNOLOGIES
FOR FUTURE,
INNOVATIVE PRODUCTS
.............................................................................

GELECEK İÇİN
YENİ TEKNOLOJİLER,
YENİLİKÇİ ÜRÜNLER

Anell; “I’m quite sure the Swedish position of high quality and safe products can stand out also in
a European comparison. In order to strengthen the position is to be more effective, invest in new
technology but also be innovative in new products, for example gluten free which is emerging as
a major national trend.”
Anell; “Ben eminim ki İsveç'in yüksek kaliteli ve güvenli ürünlerdeki pozisyonu Avrupa'yla karşılaştırıldığında öne çıkabilir konumdadır. Daha etkili olabilmesi için konumu güçlendirmek adına, yeni teknolojilere
yatırım yapmanın yanı sıra, örneğin önemli bir ulusal trend olarak ortaya çıkan glutensiz gıdalar gibi yenilikçi ürünlere ağırlık vermek gerekir.”
This month’s guest is John ANELL who is the General
Secretary of Swedish Flour Milling Association. ANELL who
answered our questions regarding Swedish Flour Milling Association and Swedish Milling Sector, stated that the milling
capacity in the country is approximately 900.000 tons and the
capacity is being used around 70%. ANELL who emphasized

84

November • Kasım 2014

Bu ayki konuğumuz İsveç Un Değirmenciliği Derneği Genel Sekreteri John ANELL. İsveç Un Değirmenciliği
Derneği ve İsveç değirmencilik sektörüyle ilgili sorularımızı
yanıtlayan ANELL, ülkedeki öğütme kapasitesinin yaklaşık
900.000 bin ton olduğunu ve kapasitenin yüzde 70 civarında kullanıldığını belirtiyor. Büyük değirmenlerin geniş bir
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that large mills provide wide range of products to the market,
believes that if Sweden wants to be more effective in the milling in the future they should invest in new technologies as well
as concentrate on innovative production such as gluten-free
foods. Here we have the details from John ANELL.

yelpazede piyasaya ürün sunduğunu vurgulayan ANELL,
İsveç’in değirmencilik alanında gelecekte daha etkili olabilmesi için yeni teknolojilere yatırım yapmasının yanı sıra
glütensiz gıdalar gibi yenilikçi ürünlere ağırlık vermesi gerektiğine inanıyor. Ayrıntıları John ANELL aktarıyor.

Mr. Anell, firstly could you please give information
about your association? How many members do you
have and what are your activities as an association in
the industry?
The Swedish Flour Milling Association consists of ten members. The Association is a trade association for flourmills in
Sweden, representing the industry in questions concerning
public authorities and decision making. The Swedish Flour
Milling Association promotes consumption of flour products
and highlights the high quality products to the consumers.
The association also works closely to the Swedish Food Federation to promote the food industry as such.

Sayın Anell, öncelikle derneğiniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Kaç tane üyeniz var ve bir dernek olarak sektördeki faaliyetleriniz nelerdir?
İsveç Un Değirmenciliği Derneği, 10 üyeden oluşmaktadır. Dernek, kamu otoriteleri ve karar vermeyle ilgili sorularda endüstriyi temsilen, İsveç'teki un fabrikaları için
kurulmuş bir ticaret derneğidir. İsveç Un Değirmenciliği
Derneği un ürünlerinin tüketimini teşvik etmektedir ve tüketicilere yüksek kaliteli ürünleri vurgulamaktadır. Dernek
ayrıca, bunun gibi gıda sanayinin geliştirilmesi için İsveç
Gıda Federasyonu’yla yakın ilişkiler içerisindedir.

Could you please give some information on the
Swedish flour milling industry? What can you say
about the number of the mills, milling capacities, technology usage level, manufactured product groups?
At the moment the milling capacity is around 900 000
tones and the utilization of capacity are around 70%. Most
of the major mills are part of the Swedish Flour Milling Association and are delivering to a wide range of product
groups, in example cereals, bread and bakery.
How is the approach of the milling companies towards the new technologies? Is there any increase in
the recent milling and technology investments?

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

İsveç un öğütme endüstrisi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Değirmenlerin sayısı, öğütme kapasiteleri, teknoloji kullanım düzeyi, üretilen ürün grupları
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Şu anda öğütme kapasitesi yaklaşık 900.000 ton ve
kapasite kullanımı %70 civarında. Büyük değirmenlerin
çoğu İsveç Un Değirmenciliği Derneği'nin bir parçası ve
örneğin kahvaltılık gevrek, ekmek ve pastane ürünleri gibi
geniş bir yelpazede ürün grupları sunmaktalar.
Öğütme şirketlerinin yeni teknolojilere karşı yaklaşımı nasıl? Son günlerde öğütmeye ve teknolojiye
yapılan yatırımlarda herhangi bir artış var mı?
Yeni teknolojilere yaklaşımlar olumlu ancak yeni yatırım-
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The approach to new technologies is positive but new
investments are of course dependent of a lot of different
factors. The last couple of years, a few mills have made investments in new technology and a few are making plans
for investments in the future.
Do all of the mills in Sweden realize their production
completely for the domestic consumption? Are there
any export activities of the mills in your country? If
there are, which countries are the export targets and
what is the amount of the these exports?
Sweden is without comparison the main market for the
mills, but there are some export to most importantly the
Scandinavian countries and Germany. The milling industry
is a local market and even though flour as such is not
exported there are a lot of products made from Swedish
produce which are successes on the export market, for
example pepparkakor, crisp-rolls, biscuits and crispbread.
What is the level of raw material in your country?
How much of the raw material processed in the mills is
produced in your country, and how much of it imported? Which countries do you prefer for the imports?
Winter wheat is the most common grain in Sweden, followed by barley, oats and rye. Sweden has a surplus of
common wheat, mainly winter wheat but also of rye. Sweden imports in general durum wheat and small amount of
Canadian spring wheat.
Could you please give some information on the flour
consumption amount and consumption culture of Sweden? For instance; for which food products the flour is
used and how is it consumed? What are the preferences of your consumers in bakery product consumption?
A general swede consume approx. 9,5 kg flour/ year.
The bread consumption has been decreasing the last
five years but bread is still one of the main food products
where flour is consumed. When the national market is decreasing the companies has to find new markets which
has led to an increase of exports to for example sweat
bread Denmark and Germany.
What do you think about the future development of
your country in terms of both the improvement of the
milling industry and consumption amounts and preferences of your country? What are your future expectations about your industry?
Sweden has a good geographical position when it comes
to long term conditions for producing food, a lot of water,
high quality products which are safe for the consumers. This
makes me positive to the future preferences and the expectations are confident. We can see a trend that the milling
industry is consolidating which I suppose to an even more
competitive business opportunity for the milling industry.
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lar elbette farklı pek çok faktöre bağlı. Son bir kaç yıl içerisinde, az sayıda değirmen yeni teknolojilere yatırım yaptı
ve çok azı gelecekte yatırım yapmayı planlıyor.
İsveç'teki tüm değirmenler üretimlerini yalnızca
ülke içi tüketim için mi gerçekleştiriyorlar? Ülkenizdeki değirmenlerin herhangi bir ihracat faaliyeti de var
mı? Eğer varsa, hangi ülkeler ihracat hedefinde ve bu
ihracatın miktarı nedir?
İsveç hiç şüphesiz ki değirmenlerin ana pazarı durumunda ancak en önemlileri İskandinav ülkeleri ve Almanya olmak üzere biraz ihracat faaliyetleri de var. Öğütme
endüstrisi yerel bir pazar ve un gibi ürünler bile ihraç edilmiyor. Örneğin pepperkakor (kurabiye), crisp-rolls (çıtır
rulo), bisküviler ve kraker gibi İsveç üretimi pek çok ürün
başarılı bir şekilde ihraç piyasasında bulunmaktadır.
Ülkenizde hammadde seviyesi nedir? Değirmenlerde işlenen hammaddelerin ne kadarı ülkenizde üretilmekte ve ne kadarı ithal ediliyor? İthalat için hangi
ülkeleri tercih ediyorsunuz?
Kışlık buğday İsveç'te en yaygın tahıl, bunu arpa, yulaf
ve çavdar takip ediyor. İsveç'te ekmeklik buğday fazlalığı
var, özellikle de kışlık buğday, aynı zamanda çavdarda
da üretim fazlası var. İsveç genellikle durum buğdayı ve
küçük miktarda Kanada bahar buğdayı ithal etmektedir.
İsveç'teki un tüketim miktarı ve tüketim kültürü
hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Örneğin; hangi
gıda ürünleri için un kullanılıyor ve nasıl tüketiliyor?
Unlu ürünlerin tüketimi içinde tüketicilerin tercihleri
nelerdir?
İsveçlilerin yıllık ortalama un tüketimi kişi başına 9,5
kilogram. Ekmek tüketimi son beş yıldır düşmekte ama
ekmek hala unun tüketildiği temel gıda ürünlerinden biri.
Ulusal pazar daraldıkça firmalar, örneğin Danimarka ve
Almanya'ya tatlı ekmek ihracı gibi ihracatı arttırmaya yol
açan yeni piyasalar bulmak zorunda kalıyorlar.
Ülkenizdeki öğütme endüstrisinin, tüketim miktarının ve tercihlerinin gelecekteki gelişimi hakkında
ne düşünüyorsunuz? Endüstriniz ile ilgili gelecekteki
beklentileriniz nelerdir?
Yiyecek üretimi, çok fazla su, tüketiciler için güvenli
olan yüksek kaliteli ürünler açısından uzun vadeli koşullar
söz konusu olduğunda, İsveç iyi bir coğrafi konuma sahip
bulunmakta. Bu gelecekteki tercihler ve emin beklentiler
konusunda olumlu düşünmeme neden oluyor. Öğütme
endüstrisinin güçlendiğine dair bir trend görebiliriz ki bunun öğütme endüstrisi için daha rekabetçi bir iş fırsatı
olacağını varsayıyorum.
Öğütme açısından diğer Avrupa ülkeleri ile kendi
ülkenizi karşılaştırdığınızda konumunuz hakkında ne
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What do you think about your position when you
compare your country with other European countries in terms of milling? What do you aim in order to
strengthen the position of your industry throughout
the world in the future?
I’m quite sure the Swedish position of high quality and
safe products can stand out also in a European comparison. In order to strengthen the position is to be more effective, invest in new technology but also be innovative in
new products, for example gluten free which is emerging
as a major national trend.

düşünüyorsunuz? Gelecekte dünya çapında sanayinizin konumunu güçlendirmek için neler yapmayı
amaçlıyorsunuz?
Ben eminim ki İsveç'in yüksek kaliteli ve güvenli ürünlerdeki pozisyonu Avrupa'yla karşılaştırıldığında öne çıkabilir konumdadır. Daha etkili olabilmesi için konumu
güçlendirmek adına, yeni teknolojilere yatırım yapmanın
yanı sıra, örneğin önemli bir ulusal trend olarak ortaya çıkan glutensiz gıdalar gibi yenilikçi ürünlere ağırlık vermek
gerekir.

As especially an association, do you have any projects for your industry that are being realized right now
or will be realized in the coming years?
The association is co-founding a project named “the
Bread Institute” which aim to promote bread and pastry
products. It is important to have an arena where you can
take the debate against for example LCHF-promoters. It
is also a long term commitment to get the swedes to eat
more bread and consume more flour.

Özellikle bir dernek olarak, şu anda gerçekleştirilen
veya önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan herhangi bir projeniz var mı?
Dernek ekmek ve pasta ürünlerini tanıtmayı hedefleyen
"Ekmek Enstitüsü" adlı bir proje ile işbirliği kuruyor. Örneğin Düşük Karbon Yüksek Yağ destekleyicilerine karşı
münazara başlatabileceğiniz bir arenanın olması önemlidir. Bu ayrıca İsveçlilerin daha fazla ekmek yemeleri ve
daha fazla un tüketmelerini sağlamak için uzun vadeli bir
taahhüttür.

Finally, what would you like to add about your association and the flour milling industry in your country?
The Swedish Flour Milling Association celebrates its
hundred birthday in 2014 and we are already looking forward to celebrate the next hundred!

Son olarak, derneğiniz ve ülkenizdeki un öğütme
endüstrisi hakkında eklemek istedikleriniz nelerdir?
İsveç Un Değirmenciliği Derneği, 2014 yılında yüzüncü doğum gününü kutluyor ve bizler şimdiden bir sonraki
yüz yılı kutlamak için sabırsızlanıyoruz!
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World Wheat and
Flour Market
Dünya Buğday ve Un Pazarı
Wheat production in the world has increased considerably for the
last two seasons. World wheat and flour market spent the 2012/13
season with a lower production than previous season and this caused
high wheat prices due to this decline in the production. However in
2013/14 season the production has reached to 713 million tons with
a record increase and the fact that it continued to the season we
are in was very satisfying for the producers if not for the investors.
Production forecasts are in the direction of wheat production in the
world in 2014/15 season shall be carried out around the level of 718
million tons.
Dünya buğday üretimi, son 2 sezondur önemli oranda artış gösterdi.
2012/13 sezonunu bir önceki sezona göre düşük bir üretimle geçiren
dünya buğday ve un pazarı, üretimdeki bu düşüş nedeniyle yüksek
buğday fiyatlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak 2013/14 sezonunda üretimin rekor artışla 713 milyon tona ulaşması ve artışın içinde
bulunduğumuz sezonda da devam etmesi, yatırımcılar için olmasa
da un üreticileri açısından memnuniyet vericiydi. Gelen üretim tahminleri, dünya buğday üretiminin 2014/15 sezonunda 718 milyon ton
seviyesinde gerçekleşeceği yönünde.
As a cultivated plant, wheat has the
highest level of production in the world
and is indispensable for the nutrition,
trade and crop rotation systems of many
countries. Cultivation area and production of wheat increase in parallel with the
population growth since it has no alternative especially in terms of nutrition.
The world population was over one billion in 1802, around two billion in 1927
and over 7 billion in 2012. According to
the estimates, the world population will
reach 8.5 billion by 2020, 9.6 billion by
2030 and 12 billion by 2050.

Buğday dünyada en çok üretilen ve
pek çok ülkenin beslenme, ticaret ve
ekim nöbeti sistemlerinde vazgeçilmez bir kültür bitkisidir. Özellikle insan
beslenmesinde alternatifsiz bir bitki
olan buğdayın ekim alanları ve üretimi,
nüfus artışına paralel olarak artmaktadır. 1802 yılında 1 milyarı aşan dünya
nüfusu, 1927 yılında yaklaşık 2 milyar
olmuş ve 2012 yılında da 7 miyarı aşmıştır. Dünya nüfusunun 2020’de 8.5
milyar, 2030’da 9.6 milyar, 2050’de ise
12 milyar olacağı tahmin edilmektedir.

Nüfus artışına paralel olarak artan
wheat production in the world was 222 dünya buğday üretimi de 1960’li yıllarmillion tons during 1960s, it increased to da yaklaşık 222 milyon ton iken, 2000’li
586 million tons in 2000s; 650 million yıllarda 586 milyon tona, 2012 yılında
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tons in 2012 and 713 million tons in 20143 parallel to the
population growth. World wheat consumption per capita was
70 kg in 1960s while it is now estimated to be around 100
kg pro capita. World average wheat yield has reached up
to 300 kg/da in recent years. Up until now, increase in the
world wheat production depended mostly on the increase in
cultivation area but it is thought that in the forthcoming years
world wheat production will be increased by enhancing the
yield per unit rather than by enlarging the cultivation area.

ise 695 milyon tona, 2013’te 713 milyon tona ulaşmıştır.
Dünyada kişi başına buğday tüketiminin 1960’li yıllarda
yaklaşık 70 kg olduğu, günümüzde ise 100 kg/kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünya ortalama buğday verimi ise son yıllarda 300 kg/da’a kadar yükselmiştir.
Bugüne kadar dünya buğday üretimindeki artış çoğunlukla ekim alanlarındaki artışa bağlıydı ancak önümüzdeki
yıllarda buğday üretimindeki artışın, mevcut ekim alanlarındaki artıştan ziyade, birim alandan elde edilen veriminin
artırılması yoluyla sağlanacağı düşünülmektedir.

WHEAT PRODUCTION IN THE WORLD
According to the data obtained from the International
Grains Council (IGC), wheat production standing at 679
million tons in the 2009/2010 season receded to 653 million tons by a decrease of 26 million tons in the 2010/2011
season and reached to 695 million tons with an increase
of 42 million tons in 2011/12 season. Wheat production
in the world decreased to 655 million tons with a record
decrease of 40 million tons in 2012/13 season but then
reached to 713 million tons in 2013/14 season with a
record increase. This increase which relieved the market
is expected to continue in 2014/15 season, as well. IGC
has foreseen a 4 million tons of increase for the 2014/15
season in 25 September dated report and then increased
this rate to 5 million tons in the latest report dated 30
October. According to this wheat production in the world
shall be carried out around 718 million tons in 2013/14
season.
World wheat production data from the
Foreign
Agriculture
Service US Department of Agriculture
(USDA FAS) support
the reports of IGC
However; in the forecasts about 2014/15
season, expectations
of USDA were much
higher in October. USDA foreseen a 721 million tons of production for 2014/15 season in October but decreased this
to 719 million tons in November.
European Union has the first place in wheat production in
the world in 2013/14 season with 143,1 million tons of production volume. However a country-based analysis shows
that a large part of the world wheat production is met by
China, India, USA and Russia in 2013/14 season as always.
According to USDA data, out of 714 million tons of world
wheat production in the 2013/14 season, 325,5 million tons
of wheat is produced in these four countries (China 121,9
million tons, India 93,5 million tons, USA 58,1 million tons,
Russia 52 million tons). These four countries are followed
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DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC)’nin verilerine göre;
2009/2010 sezonunda 679 milyon ton olan dünya buğday üretimi, 2010/11 sezonunda 26 milyon tonluk düşüşle 653 milyon tona, 2011/12 sezonunda ise 42 milyon
tonluk artışla 695 milyon tona ulaştı. 2012/13 sezonunda
40 milyon tonluk rekor düşüşle 655 milyon tona gerileyen
dünya buğday üretimi, 2013/14 sezonunda rekor bir atışla 713 milyon tona ulaştı. Piyasayı bir hayli rahatlatan bu
artışın 2014/15 sezonunda da devam etmesi bekleniyor.
25 Eylül tarihli raporunda 2014/15 sezonu için 4 milyon
tonluk bir artış öngören IGC, 30 Ekim tarihli son raporunda bu oranı 5 milyon tona çıkardı. Buna göre; 2013/14
sezonunda dünya buğday üretimi 718 milyon ton civarında gerçekleşecek.
ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS)
önceki yıllara ait
dünya buğday üretimiyle ilgili verileri de
IGC’nin verilerini destekler nitelikte. Ancak
2014/15 sezonuna
ilişkin
öngörülerde
USDA’nın beklentisi, Ekim ayında çok
daha yüksekti. Ekim
ayında 2014/15 sezonu için 721 milyon
tonluk üretim öngören USDA, Kasım ayında bu öngörüsünü 719 milyon tona düşürdü.
Avrupa Birliği, 143,1 milyon tonluk üretim miktarıyla
2013/14 sezonunda dünya buğday üretiminde ilk sırada
yer alıyor. Ancak ülkeler bazında bakıldığında; 2013/14
sezonunda dünya buğday ihtiyacının büyük bir kısmının
her zamanki gibi Çin, Hindistan, ABD ve Rusya tarafından
karşılandığı görülmektedir. USDA verilerine göre; 2013/14
sezonunda 714 milyon ton civarında olan dünya buğday
üretiminin 325,5 milyon tonu (Çin 121,9 milyon ton, Hindistan 93,5 milyon ton, ABD 58,1 milyon ton, Rusya 52
milyon ton) bu 4 ülke tarafından gerçekleştirilmiştir. Dünya
buğday üretiminde bu 4 ülkeyi 37,5 milyon tonla Kana-
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by Canada with 37,5 million tons, Australia with 27 million
tons, Pakistan with 24 million tons, Ukraine with 22,2 million tons, and Turkey with 18 million tons.

da, 27 milyon tonla Avustralya, 24 milyon tonla Pakistan,
22,2 milyon tonla Ukrayna ve 18 milyon tonla Türkiye takip etmektedir.

When USDA data are reviewed among the countries
which has the lead in wheat production in the world wheat
production of USA has decreased by 3 million tons when
compared to previous season however Russia's production
has increased by 14 million tons, Canada's production has
increased by approximately 10 million tons, Australia’s production has increased by 5 million tons, Ukraine’s production has increased by 7 million tons.

USDA verileri incelendiğinde; dünya buğday üretiminde
ilk sıralarda yer alan bu ülkeler arasında ABD’nin buğday
üretimi bir önceki sezona kıyasla 3 milyon tonluk düşüş
gösterirken; Rusya’nın üretimi yaklaşık 14 milyon ton,
Kanada’nın üretimi yaklaşık 10 milyon ton, Avustralya’nın
üretimi yaklaşık 5 milyon ton, Ukrayna’nın üretimi ise yaklaşık 7 milyon ton artış göstermiştir.

USDA forecasts that in 214/15 season the wheat production of China which is among the largest wheat producers
shall increase by approximately 4 million tons, the wheat
production of India shall increase by approximately 2 million
tons, the wheat production of Russia shall increase by approximately 7 million tons, the wheat production of Pakistan
shall increase by approximately 1 million tons and the wheat
production of Ukraine shall increase by approximately 2
million tons. According to the USDA data which forecasts
decrease for USA, Canada and Australia the wheat production of USA shall decrease by approximately 3 million tons,
the wheat production of Canada shall decrease by approximately 10 million tons and the wheat production of Australia shall decrease by approximately 3 million tons. World
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USDA, 2014/15 sezonunda; dünyanın en büyük buğday üreticileri arasında yer alan ülkelerden Çin’in buğday
üretiminin yaklaşık 4 milyon ton, Hindistan’ın üretiminin
yaklaşık 2 milyon ton, Rusya’nın üretiminin yaklaşık 7
milyon ton, Pakistan’ın üretiminin yaklaşık 1 milyon ton,
Ukrayna’nın üretiminin ise yaklaşık 2 milyon ton artacağını öngörmektedir. ABD, Kanada ve Avustralya için düşüş
öngören USDA verilerine göre; ABD’nin buğday üretimi
yaklaşık 3 milyon ton, Kanada’nın üretimi yaklaşık 10 milyon ton, Avustralya’nın üretimi ise yaklaşık 3 milyon ton
düşüş gösterecek.
Dünya dönem sonu buğday stoklarının ise 2014/15
sezonunda 8 milyon ton artacağı tahmin ediliyor. Dönem
sonu stoklarıyla ilgili IGC verileri incelendiğinde; 2011/12
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end-of-season wheat stocks, on the other hand, are estimated to increase by 8 million tons in the 2014/15 season.
An analysis of IGC data on end-of-season stocks reveals
that the world wheat stock standing at 191 million tons are
expected to decrease to 169 million tons in the 2012/13
season and in the 2013/2014 season they are expected
to increase and reach 185 million tons. The world end-ofseason wheat stocks forecast of IGC for the 2014/15 season is 193 million tons

WORLD WHEAT CONSUMPTION
IGC figures on general consumption show that the world
wheat consumption standing at 698 million tons in the
2011/12 season, decreased to 677 million tons with a record decrease of 21 million tons in 2012/413 season. In
2013/14 the consumption has increased again and reached
to 697 million tons. IGC’s forecasts for 2014/15 indicates
another increase. According to IGC, wheat consumption
in the world shall reach 710 million tons with an increase of
13 million tons in 2014/15 season. China, having the largest share in the world wheat production, also has the largest wheat consumption. According to USDA data; China’s
wheat consumption in the 2013/14 season is parallel to its
wheat production with 121 million tons. As it is understood
from these data; China uses almost all of its production for
the domestic consumption. As another important producer,
India has a consumption level of 94 million tons as opposed
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sezonun 191 milyon ton olan dünya buğday stokunun,
2012/13 sezonunda 169 milyona gerilediği, 2013/14 sezonunda ise artışa geçerek 185 milyon tona ulaştığı görülüyor. IGC’nin 2014/15 sezonu için öngördüğü dönem
sonu dünya buğday stoku ise 193 milyon ton.

DÜNYA BUĞDAY TÜKETİMİ
Genel tüketim rakamları için IGC’nin verilerine bakıldığında; 2011/12 sezonunda 698 milyon ton olan dünya
buğday tüketiminin, 2012/13 sezonunda 21 milyon tonluk rekor bir düşüşle 677 milyon tona gerilediği görülmektedir. 2013/14 sezonunda yeniden artışa geçen tüketim,
697 milyon tona ulaşmıştır. IGC’nin 2014/15 tüketim öngörüsü ise yine artışa işaret ediyor. IGC’ye göre dünya
buğday tüketimi 2014/15 sezonunda 13 milyon tonluk
artışla 710 milyon tona ulaşacak.
Dünya buğday üretiminde en büyük paya sahip olan
Çin, aynı zamanda en büyük buğday tüketicisi konumundadır. USDA verilerine göre; 2013/14 sezonunda Çin’in
buğday tüketimi, 121 milyon tonla üretimle paralellik
göstermektedir. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere Çin,
üretiminin tamamına yakınını kendi iç tüketimi için kullanmaktadır. Bir diğer önemli üretici olan Hindistan ise 93,5
milyon tonluk üretimine karşılık 94 milyon tonluk tüketim
oranına sahiptir.
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to 93,5 million tons of production.
USA, which ranked third with 58,1 million tons of production in the country-based analysis for the 2013/14 season,
uses 34,1 million tons of its wheat production for domestic
consumption. Russia, consumes 34,1 million tons of consumption out of its 52 million tons of production. These four
countries, which ranked at the top in consumption as well
as in production during the 2013/14 season, are followed
by Pakistan with 24,1 million tons, Egypt with 18 million
tons, Iran with 18 million tons, Turkey with 17,7 million tons
and Ukraine with 11,5 million tons.

WHEAT TRADE IN THE WORLD
According to the IGC report, the quantity of wheat traded worldwide in the 2009/10 season is 128 million tons.
World wheat trade volume decreasing to 126 million tons in
2010/11 season reached to 145 million tons in the 2011/12
season with a record increase. In the 2012/13 season, on
the other hand, the world wheat trade was realized in parallel with the decrease in production. Estimating that the
world wheat trade decreased to 141 million tons by a decrease of 4 million tons in 2012/13 season as compared to
the previous season; IGC forecasts that the trade increased
14 million tons in the 2013/14 season and reached 155 million tons. According to USDA data, which differ from the
IGC data when compared; world wheat trade that was 147
million tons in 2012/13 season and it reached to 162,1 million tons level in 2013/14 season. USDA predicts that the
wheat trade in the world shall decrease to 155,2 million tons
in 2014/15 season.
According to USDA data, out of the 162,1 million tons
of what export in the world, an important portion of approximately 90 million tons carried out by 4 countries. As
a country shaping the wheat trade in the world, USA alone
carried out 31,4 million tons of the world wheat export in
the 2013/14 season. Exporting 28,1 million tons of wheat in
2012/13 season; United States reached the highest wheat
and flour export level of the last four years in the 2010/11
season with 36 million-ton export. The forecasted export
quantity for USA in 2013/14 season is 25,5 million tons.
Canada is another major actor in the world wheat and flour
trade, taking the second place following the USA, with a
wheat and flour export of 22,1 million tons in the 2013/14
season. Canada exported 18,5 million tons of wheat in
2012/13 season. It has been forecasted that the country
shall export 22,5 million tons of wheat in 2014/15 season.
Russia is following Canada in wheat export in the world in
2013/14 season. According to USDA data; the amount of
export carried out by Russia was 18,5 million tons in 2013/14
season. It has been forecasted that the country shall increase
its export and reach to level of 22,5 million tons.
Australia which had the second place after USA in wheat
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2013/14 sezonunda 58,1 milyon tonluk üretimle ülkeler
bazında buğday üretiminde üçüncü sırada yer alan ABD,
bu üretimin 34,1 milyon tonluk kısmını kendi iç tüketimi
için kullanmaktadır. 52 milyon tonluk üretime sahip Rusya ise 34,1 milyon tonluk tüketim gerçekleştirmektedir.
2013/14 sezonunda üretimde olduğu gibi tüketimde de
ilk sırayı alan bu 4 ülkeyi, 24,1 milyon tonla Pakistan, 18,5
milyon tonla Mısır, 18 milyon tonla İran, 17,7 milyon tonla
Türkiye ve 11,5 milyon tonla Ukrayna takip etmektedir.

DÜNYA BUĞDAY TİCARETİ
IGC’nin raporuna göre; 2009/10 sezonunda dünya
ticaretine konu olan buğday miktarı 128 milyon tondur.
2010/11 sezonunda 126 milyon tona gerileyen dünya
buğday ticaret hacmi, 2011/12 sezonunda ise rekor artışla 145 milyon tona ulaşmıştır. 2012/13 sezonunda üretimdeki düşüşe paralel olarak dünya buğday ticareti de
düşüş göstermiştir. 2012/13 sezonunda dünya buğday
ticaretinin, bir önceki sezona kıyasla 4 milyon tonluk düşüşle 141 milyon tona gerilediğini açıklayan IGC, 2013/14
sezonunda ise ticaretin 14 milyon tonluk artışla 155 milyon tona ulaştığını açıklıyor. IGC verileriyle kıyaslandığında farklılıklar gösteren USDA verilerine göre ise; 2012/13
sezonunda 147 milyon ton olan dünya buğday ticareti,
2013/14 sezonunda 162,1 milyon tona ulaştı. USDA,
2014/15 sezonunda dünya buğday ticaretinin 155,2 milyon tona gerileyeceğini öngörüyor.
USDA verilerine göre; 2013/14 sezonunda 162,1 milyon ton olan dünya buğday ihracatının yaklaşık 90 milyon
ton gibi önemli bir kısmını, 4 ülke gerçekleştirmektedir.
Dünya buğday ticaretine yön veren ülke konumunda olan
Amerika, 2013/14 sezonunda dünya buğday ihracatının 31,4 milyon tonluk kısmını tek başına gerçekleştirdi.
2012/2013 sezonunda 27,7 milyon ton buğday ihraç
eden ABD, son dört yılda buğday ve un ihracatındaki en
yüksek seviyeye 36 milyon ton ihracatla 2010/11 sezonunda ulaştı. Amerika için 2014/15 sezonu için öngörülen ihraç miktarı ise 25,5 milyon ton. 2013/14 sezonunda
22,1 milyon tonluk buğday ihracatıyla ABD’nin ardından
ikinci sırada yer alan Kanada, dünya buğday ticaretinin
en önemli aktörlerinden bir diğeri. Kanada, 2012/13 sezonunda 18,5 milyon ton buğday ihraç etmişti. Ülkenin
2014/15 sezonunda da 22,5 milyon tonluk buğday ihraç
edeceği öngörülmektedir.
2013/14 sezonunda dünya buğday ihracatında
Kanada’yı Rusya takip ediyor. USDA verilerine göre;
Rusya’nın 2013/14 sezonunda gerçekleştirdiği ihracat
miktarı 18,5 milyon ton. Ülkenin 2014/15 sezonunda da
ihracatını arttıracağı ve 22,5 milyon ton seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.
2012/13 sezonunda 21,2 milyon tonluk ihracatla
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export in the world in 2012/13 season with 21,2 million tons,
was after Canada and Russia in 2013/14 season. Australia which has the fourth place in wheat trade in the world
has carried out an export of 18,3 million tons in 2013/14
season. It has been forecasted that the export amount of
Australia shall stay at 18 million tons in 2014/15 season.
Based on the world wheat export data of the 2013/14 season, Australia is followed by Ukraine with 9,7 million tons,
Kazakhstan with 8 million tons, India with 5,3 million tons
and Turkey with 4,2 million tons.

Amerika’nın ardından dünya buğday ihracatında ikinci
sırada yer alan Avustralya, 2013/14 sezonunda Kanada
ve Rusya’nın gerisinde kaldı. Dünya buğday ticaretinde
dördüncü sırada yer alan Avustralya, 2013/14 sezonunda
18,3 milyon tonluk ihracat gerçekleştirdi. Avustralya’nın
ihracat miktarının 2014/15 sezonunda 18 milyon tonda
kalacağı öngörülüyor. Dünya buğday ihracatında 2013/14
sezonu verileri bazında Avustralya’yı 9,7 milyon tonla Ukrayna, 8 milyon tonla Kazakistan, 5,3 milyon tonla Hindistan ve 4,2 milyon tonla Türkiye takip ediyor.

All of the numbers about world wheat trade given in the
data of IGC and USDA here cover the wheat and flour export based on wheat. If flour export is taken individually,

IGC ve USDA verilerinde belirtilen dünya buğday ticaretine ilişkin rakamlar, buğday ve un ihracatının, buğday
bazındaki karşılığını temsil etmektedir. Tek başına un ih-

ranking of the countries changes completely. The two most
dominant countries in the world flour trade are Kazakhstan
and Turkey. Kazakhstan is the leader of worldwide quantitybased flour export with an export quantity of 3.5 million tons
during the 2009/10 season while the export quantity of Turkey –world’s second biggest flour exporter- was 2.6 million
tons during the same period. While Kazakhstan exports to
only 5 countries, Turkey exports to more than 100 countries. While Kazakhstan gained 606 million dollar with 2,2
million-ton export, Turkey gained 841 million dollars with 1,9
million tons. According to the statistics of International Grain
Council; Turkey and Kazakhstan were at a draw with 2,8
million tons of export of wheat in 2012/13 season. It is estimated that Kazakhstan will export 3 million tons of flour and
Turkey will export 2,8 million tons of flour in new season.

racatı dikkate alındığında ülkelerin sıralaması tamamen
değişmektedir. Dünya un ticaretinde en etkili iki ülke Kazakistan ve Türkiye’dir. Dünyanın miktar bazında lider un
ihracatçısı olan Kazakistan, 2009–2010 döneminde 3,5
milyon ton ihracat gerçekleştirirken, aynı dönemde dünyanın ikinci büyük un ihracatçısı olan Türkiye’nin ihracatı
2,6 milyon tondur. Kazakistan sadece 5 ülkeye ihracat
yaparken Türkiye 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. 2012 içinde Kazakistan 2,2 milyon ton ihracat
ile 606 milyon dolarlık gelir elde ederken, Türkiye 1,9 milyon ton ile 841 milyon dolar gelir elde etmiştir. Uluslararası Hububat Birliği istatistiklerine göre ise; 2012/13 hasat
döneminde Türkiye ve Kazakistan, buğday karşılığı olarak
2,8 milyon tonluk ihracatla berabere kalmışlardır. Yeni sezonunda da Kazakistan’ın 3 milyon ton, Türkiye’nin ise
2,8 milyon ton un ihraç edeceği tahmin ediliyor.

Egypt has the biggest share of the world wheat import
like in previous seasons. According to USDA data; Egypt
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Dünya buğday ithalatında ise en büyük pay daha önce-
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imported 10,1 million tons of wheat out of 162,1 million
tons of world wheat import during the 2013/14 season
and forecasts suggest that it will remain at the top in the
2014/15 season, as well, with an import of 9.5 million tons.
Algeria follows Egypt in world wheat import in 2014/15
season. It has been forecasted that Algeria which has imported 7,4 million tons in 2013/14 season, shall have the
same import level in 2014/15 as well. In world wheat import Algeria is being followed by Indonesia with 7,3 million
tons, Brazil with 7 million tons, Iran with 6,6 million tons
and Japan with 6,1 million tons.

ki sezonlarda da olduğu gibi Mısır’a aittir. USDA verilerine
göre 2013/14 sezonunda 162,1 milyon ton olan dünya buğday ithalatının 10,1 milyon tonunu gerçekleştiren Mısır’ın,
2014/15 sezonunda da 9,5 milyon tonluk ithalatla ilk sırada
yer almaya devam edeceği öngörülüyor. 2014/15 sezonunda dünya buğday ithalatında Mısır’ı, Cezayir takip ediyor.
2013/14 sezonunda 7,4 milyon ton ithalat gerçekleştiren
Cezayir’in, 2014/2015 sezonunda da bu seviyede kalacağı
öngörülüyor. Dünya buğday ithalatında Cezayir’i 7,3 milyon
tonla Endonezya, 7 milyon tonla Brezilya, 6,6 milyon tonla
İran, 6,1 milyon tonla Japonya takip etmektedir.

WHEAT AND FLOUR PRODUCTION IN TURKEY

TÜRKİYE’DE BUĞDAY VE UN ÜRETİMİ

When we analyze Turkey’s historical developments in

Türkiye’de geçmişten günümüze buğdaydaki gelişme-
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terms of wheat it is seen that the production has increased
steadily. Based on the Turkish Statistical Institute (Tüik)
data the wheat production which was at 2,5 million tons in
1930’s has increased to 10 million tons in 1967 and 20,6
million tons in 2009 and 21,8 million tons in 2011. Wheat
production which decreased a little to 20,1 million tons In
2012, has reached 22 million tons in 2013 with an increase
of 2 million tons. However it is known that there is a considerable decrease in the current season due to drought.
It has been estimated that the wheat production in Turkey
shall be at a level of 18 million tons in 2014/15 season for
which the harvest season is almost completed.
Based on the Tüik data The rate of wheat production increase between 1930 and 2013 is 780%. Such an increase
in production was influenced by the increase in cultivated
areas up to a certain point, with soil improvement and proper cultivation techniques becoming more influential at later
times. As a matter of fact, the size of wheat cultivation areas
was 2.8 acres in 1930, reaching 8 million acres by 1967,
which is the same level in 2011. In 2012, cultivation areas
decreased nearly 5 million hectares.
On the other hand, yield per unit, standing at 92 kg/da in
1930, reached 125 kg/da in 1967 increasing by 35.9 % and
hit 269 kg/da in 2011 and decreased to 267 kg/da in 2012.
Both the reduction in cultivation areas and yield caused the
production amount decreased in 2012. Between 1967 and
2012, the increase in cultivation areas was 1. % whereas
the increase in yield surpassed 100%. For the increase in
2013 when compared to previous season, cultivation areas and yield increase has an important place. There was
a considerable increase especially in the yield. The yield
which was 267kg/da in
2012 has increased to 284
kg/da in 2013.

FLOUR TRADE
IN TURKEY
Turkey’s share in 8-10
million tons of average
global flour trade, subject to
change by years, is around
2 million tons. Turkey ranked
first in global flour exports in
2005 and in recent years it
has maintained the second
place after Kazakhstan.
Nevertheless, Turkey is the
leader of the world flour export in terms of value, since
it produces higher quality
flour thanks to its technological superiority. In the
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leri değerlendirdiğimizde üretimin istikrarlı bir şekilde artış
gösterdiği görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (Tüik)
verilerine göre; 1930’lu yıllarda yaklaşık 2.5 milyon ton
olan Türkiye’nin buğday üretimi, 1967 yılında 10 milyon
tona, 2009 yılında 20.6 milyon tona, 2011 yılında 21.8
milyon tona çıktı. 2012 yılında ise üretim bir miktar düşerek 20,1 milyon tona gerileyen üretim, 2013 yılında 2 milyon tonluk artışla 22 milyon tona ulaştı. Ancak içerisinde
bulunduğumuz sezon içerisinde, yaşanan kuraklık nedeniyle üretimde önemli bir düşüş yaşandığı bilinmektedir.
Hasat sezonunun hemen hemen tamamlandığı 2014/15
sezonunda Türkiye buğday üretiminin 18 milyon tonda
kalacağı tahmin ediliyor.
Tüik verilerine göre; 1930 ile 2013 arasındaki dönemde,
buğday üretimindeki artış oran yüzde 780 olarak gerçekleşmiştir. Üretimdeki bu artışta, belli bir döneme kadar
ekim alanlarındaki artış etkili olurken, daha sonraki dönemlerde, özellikle de son yıllarda, yapılan ıslah çalışmaları ve verimi arttırmaya yönelik yetiştirme teknikleri etkili
olmuştur. Nitekim 1930 yılında 2.8 milyon hektar olan
buğday ekim alanları, 1967 yılında 8 milyon hektara, yani
2011 yılındaki düzeyine ulaşmıştır. 2012 yılında ise ekim
alanları yaklaşık 5 milyon hektar gerilemiştir.
Birim alandan elde edilen verim ise 1930 yılında 92 kg/
da iken, 1967 yılında % 35.9 artışla 125 kg/da, 2011 yılında 269 kg/da’a ulaşmış, 2012 yılında ise 267 kg/da’a
gerilemiştir. Hem ekim alanlarının azalması hem de verimin bir miktar gerilemesi, 2012’deki üretim miktarının da
bir miktar düşmesine neden olmuştur. 1967’den 2012’ye
kadar ekim alanlarındaki artış % 1’ler seviyesinde gerçekleşirken verimdeki artış yüzde 100’ü geçmiştir. 2013’teki
üretimin bir önceki sezona
kıyasla artışında da ekim
alanının ve verimin artışı önemli bir yere sahiptir.
Özellikle verimlilikte önemli
bir artış yaşanmıştır. 2012
yılında 267 kg/dekar olan
verim, 2013 yılında 284 kg/
dekara ulaşmıştır.

TÜRKİYE UN
TİCARETİ
Türkiye’nin yıllara göre
değişmekle birlikte, ortalama 8-10 milyon ton olan
dünya un ticaretindeki payı
yaklaşık 2 milyon tondur.
2005 yılında dünya un ihracatında birinci olan Türkiye, son birkaç yıldır da
Kazakistan’ın hemen ardın-
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first five months of 2011, Turkey imported 679 thousand
tons of flour to 75 countries, which generated an income of
324.3 million dollars. Based on the Tüik data, the amount
of flour exported throughout 2011 is 1,9 million tons and
its value is 891 million dollars. Turkey has gained 840 million dollars of income from an export close to 2 million tons
in 2012; has increased its export to 2,1 million tons (946
million dollars) in 2013. Estimated export amount for 2014
is 1,6 million tons (701 million dollars). The number of the
countries Turkey exports is more than 100 today.

dan ona çok yakın bir miktarla ikinci sırada yer almaktadır. Bununla birlikte Türkiye teknolojik üstünlüğü sebebiyle
daha kaliteli un ürettiğinden, değer bazında dünya un ihracatında birinci konumdadır. 2011 yılının ilk beş ayında,
75 ülkeye 679 bin ton un ihraç eden Türkiye, bunun karşılığında 324,3 milyon dolar gelir elde etmiştir. Tüik verilerine
göre; 2011 yılının tamamında ihraç edilen un miktarı 1,9
milyon ton, değer olarak karşılığı ise 891 milyon dolardır.
2012 yılı içerisinde 2 milyon tona yaklaşan ihracatla 840
milyon dolar gelir elden Türkiye, 2013 yılında un ihracatını
2,1 milyon tona (946 milyon dolar) çıkarmıştır. 2014 için
tahmin edilen ihracat miktarı ise 1,6 milyon tondur (701
milyon dolar). Türkiye’nin un ihraç ettiği ülkelerin sayısı ise
günümüzde 100’ü geçmektedir.
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GRAIN AND FLOUR
MARKET IN TUNISIA
Tunus’ta Tahıl ve Un Pazarı
Grain production is done in an agricultural area of 1.3 million hectare in Tunisia. Europe and Black Sea countries are the most important grain supplier of Tunisia. It is stated that usually prices are
the main concern in imports done by the State, low quality products are imported; thus it leads to complaints among producers.
Main policy of the country is to reduce imports by increasing production to levels meeting the grain demand of the country. Achieving a production volume of 2.7 million tons for self-sufficiency is the
most important goal.
Tunus’ta hububat üretimi tarım alanlarının 1,3 milyon hektarlık kısmını kaplamaktadır. Avrupa ve Karadeniz ülkeleri Tunus’un önemli hububat tedarikçileri arasındadır. Tunus’ta devlet eliyle yapılan ithalatta
genellikle fiyatın esas alındığı, kalitesiz ürün ithal edildiği; bunun da
imalatçılar arasında şikayetlere neden olduğu belirtilmektedir. Ülkenin temel politikası üretimi artırarak ülkenin hububat ihtiyacını karşılamak ve ithalatı azaltmaktır. Kendi kendine yeter olma seviyesi olan
2,7 milyon ton üretime ulaşmak temel amaçtır.
Tunisia is considered as the second
most powerful country in North Africa.
Food industry corresponds to 16.6 percent of the production in manufacturing
industry of the country. The priority is given to processing agricultural products in
industrialization policies of the state. The
country imported all kinds of food products until quite recently, therefore objectives of such policies is to bring the country to a level of self-sufficiency and gain
the capability to export staple food products such as pasta, couscous, tomato
pastes, margarine and olive oil. However,
so far, it did not reach to self-sufficiency
levels particularly in grain production. For
this reason, a substantial amount of grain
products such as barley and corn is imported from foreign countries. Wheat is
given priority in imports rather than flour.
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Tunus, Kuzey Afrika’daki ikinci güçlü
ülke olarak değerlendirilmektedir. Ülkede, imalat sanayi üretiminin yüzde
16,6’sını gıda sanayi teşkil etmektedir. Devlet, sanayileşme politikasında
önceliği tarım ürünlerinin işlenmesine
vermiştir. Buradaki hedef, yakın zamana kadar her türlü gıda maddesini ithal
eden ülkenin, öncelikle bu sektörde
kendine yeterli olması ve daha sonra
makarna, kuskus, domates salçası,
margarin, zeytinyağı gibi temel gıda
maddelerini ihraç edebilmesidir. Ancak
ülke özellikle tahıl üretiminde henüz
kendine yeter seviyeye ulaşamamıştır.
Bu yüzden buğday, arpa ve mısır gibi
tahıl ürünlerinin büyük bir kısmı yurtdışından ithalat edilmektedir. İthalatta, un
yerine buğday ithalatının öncelik olduğu gözlenmektedir.
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ECONOMIC OUTLOOK IN TUNISIA

TUNUS’TA GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM

General structure of the economy in Tunisia shows that
the state intervened in the economic life significantly starting from 1956 when the country became independent until
1970s. Vast lands owned by foreigners as a consequence
of the colonial period were expropriated in 1964 and distributed to peasants and during the same period, peasants took steps towards organization under the umbrella
of agricultural cooperatives. However, the aforementioned
efforts were hindered as a result of widespread opposition in rural areas and the pressure from creditor states.
Although some measures were enacted in Tunisia starting
from 1972 with the purpose of encouraging private sector
investments, real steps towards transforming into a free
market economy were taken as late as 1987.

Tunus ekonomisinin genel yapısı incelendiğinde, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1956 yılından 1970’li yıllara
kadar devletin ekonomik yaşama önemli ölçüde müdahale ettiği görülmektedir. Sömürge döneminin bir sonucu
olarak yabancıların elinde bulunan geniş araziler 1964 yılında kamulaştırılarak köylülere dağıtılmış, aynı dönemde
köylüleri tarım kooperatiflerinde örgütlemeye yönelik girişimlerde bulunulmuştur. Ancak söz konusu girişimlerden,
kırsal kesimdeki yaygın muhalefet ve kredi veren devletlerin baskısı sonucunda vazgeçilmiştir. Tunus’ta 1972
yılından itibaren özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla bazı önlemler yürürlüğe konmasına rağmen
gerçek anlamda serbest piyasa ekonomisine ancak 1987
yılında adım atılabilmiştir.

Economy in Tunisia is a developing economy with agriculture, mining, energy and manufacturing industries.
Financial aids provided by bother Western countries (EU)
and international organizations have an important place
in investments towards development.

Tunus ekonomisi tarım, madencilik, enerji ve imalat sektörleriyle gelişen bir ekonomidir. Kalkınmaya dönük yatırımlarda gerek Batılı devletlerin (AB), gerek uluslararası
kuruluşların sağladığı mali destek önemli yer tutmaktadır.

Economy in Tunisia continues to display a relatively positive outlook despite various economic fluctuations around
the world. Tunisian Government displays great effort to
implement the economic interventions by giving priority to
minimize the negative effects on social stability and employment. Tunisia has been the least affected country from the
global crisis when compared with the rest of the world.

Tunus ekonomisi, dünya genelinde meydana gelen çeşitli ekonomik çalkantılara rağmen nispeten olumlu görüntü sergilemeye devam etmektedir. Tunus Hükümeti,
ekonomiye ilişkin müdahalelerini sosyal istikrar, ücretler
ve istihdam üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirecek
şekilde uygulamaya büyük gayret sarf etmektedir. Tunus,
dünya geneline göre global krizden en az etkilenen ülke
olmuştur.

Estimations indicate that GDP of Tunisia will be over 4
percent per annum until 2018. During this period, annual
growth expectation for industrial production and agricultural production is 4.2 percent and 2.6 percent, respectively. For the same period estimations on inflation indicate
an approximate annual increase of 4.6 percent.

2018 yılına kadar Tunus’un GSYİH’sindeki artışın yılda
yüzde 4’ün üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Bu dönemde, sanayi üretiminin yılda ortalama yüzde 4,2 oranında, tarım üretiminin ise yüzde 2,6 oranında büyümesi
beklenmektedir. Aynı dönemde enflasyonun yılda ortalama yüzde 4,6 oranında artacağı tahmin edilmektedir.

Tunisia was considered as the second most powerful
country in North Africa in Competitiveness Report of World
Economic Forum that was held in Davos in 1998.

Tunus, 1998 yılında Davos’taki Dünya Ekonomik
Forumu’nda yayınlanan Rekabet Raporu’nda, Kuzey Afrika’daki ikinci güçlü ülke olarak değerlendirilmiştir.

THE PLACE AND IMPORTANCE OF
AGRICULTURE IN TUNISIA
Agriculture sector is one of the most important sectors in
Tunisia and it has an unquestionable place in the country`s
economy with its 9 percent contribution to GDP and 6 percent share in total exports. Total value of agricultural and food
products export of the country is 1 billion dollars. Tunisia have
become a self-sufficient country with respect to food products and the difference between the production and consumption of agricultural products decreases gradually.
Tunisia is an importer of food products, but it is also
an exporter of agricultural products (particularly olive oil).
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TUNUS’TA TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
Tarım sektörü Tunus’un en önemli sektörlerinden biri
olup, ülke ekonomisindeki yeri, GSYİH’ye olan yüzde
9’luk katkısı ve toplam ihracattaki yüzde 6’lık payı ile tartışılmaz durumdadır. Ülkenin toplam tarım ve gıda ürünleri
ihracatı yaklaşık 1 milyar dolardır. Tunus gıda maddeleri ile ilgili kendi kendine yeter bir ülke konumuna gelmiş
olup, stratejik tarım ürünlerinin üretimi ve tüketimi arasındaki fark giderek azalmaktadır.
Tunus gıda maddeleri ithal ettiği gibi aynı zamanda
önemli bir tarım ürünleri (özellikle zeytinyağı) ihracatçısıdır. Tunus’ta üretilen zeytinyağının, yıllık üretim miktarına
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Approximately 75% of the olive oil produced in Tunisia is exported depending on the annual consumption rate. Tunisia
is the largest olive oil producer in the world after the EU and
olive oil exports of the country correspond to 25 % of the total
agricultural products exports. In addition to agricultural products such as date, citrus, grapes, various vegetables subject
to trading, fishery and aquaculture products are other agricultural activities of the country. The share of EU countries is
44 percent while the share of Maghreb countries (Morocco,
Tunisia, Algeria, Libya, Mauritania) is 24 percent.

bağlı olarak yaklaşık yüzde 75’lik kısmı ihraç edilmektedir.
Tunus dünyada zeytinyağı üretiminde, AB’den sonra ikinci büyük üreticidir ve ülkenin zeytinyağı ihracatı, toplam
tarım ürünleri ihracatının yüzde 25’ine karşılık gelmektedir. Hurma, turunçgiller, bağcılık, çeşitli sebzeler gibi ticarete konu olan tarımsal üretimin yanı sıra balıkçılık ve
su ürünleri sektörleri, ülkenin diğer önemli tarımsal faaliyetleri arasında sayılabilir. Tarım ürünleri ihracatında; AB
ülkeleri yüzde 44, Mağrip ülkeleri (Fas, Tunus, Cezayir,
Libya, Moritanya) yüzde 24 paya sahiptir.

The area of agricultural lands is 8.575 million hectare in
Tunisia. 4.9 million hectare of this area is in-service. The
population of the country dealing with agriculture actively
is 516.000. 90 percent of the cultivated lands in Tunisia is
owned by the private sector. The part owned by the state
is rented for long terms.

Tunus’ta 8,575 milyon hektarlık bir tarım alanı vardır.
Bu alanın 4,9 milyon hektarlık kısmı kullanılır durumdadır.
Ülkede tarımla uğraşan aktif nüfus 516.000’dir. Tunus’ta
ekilebilir alanın yüzde 90’ı özel sektöre aittir. Kamuya ait
olan kısım ise uzun vadelerle kiralanmaktadır.

Grain production is done in an agricultural area of 1.3
million hectare. This figure is less than the area of 1.6 million hectare that was used in the previous years. Europe
(France and Italy) and Black Sea countries (Ukraine and
Russia) are the most important grain suppliers of Tunisia.
It is stated that usually prices are the main concern in imports done by the State, low quality products are imported;
thus it leads to complaints among producers. Main policy
is to meet the grain demand of the country and reduce the
volume of imports by increasing the production. Achieving
a production volume of 2.7 million tons for self-sufficiency
is the most important goal.

PRODUCTION AND CONSUMPTION
OF GRAINS AND PULSES
Grain production of Tunisia is not very high. Substantial
part of the country`s grain demand is met by foreign countries. Data from Foreign Trade Service of United States Department of Agriculture (USDA-FAS) show that the highest
production figure among grain products belongs to wheat.
According to the data from USDA, wheat production of
the country that follows an unstable track reached to the
highest production volume of the decade in 2004/05 season. The production that was 1.7 million tons in 2004/05
season declined to 821 thousand tons in 2010/11 season,
it showed a substantial increase in 2011/12 when compared to the previous season and increased to 1.2 million tons, and it reached to 1.3 million ton level in 2013/14
season. However, a significant decline was encountered
in production in 2013/104 season and wheat production
of the country amounted 970 thousand tons. USDA anticipates wheat production to increase to 1.4 million ton level
in 2014/15 season.
The entire amount of the wheat production in Tunisia
is consumed internally, however the production fails to
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Hububat üretimi, tarım alanlarının 1,3 milyon hektarlık
kısmını kaplamaktadır. Bu miktar geçen yıllardaki 1,6 milyon hektarlık alanın altında kalmaktadır. Avrupa (Fransa ve
İtalya) ile Karadeniz ülkeleri (Ukrayna ve Rusya) Tunus’un
önemli hububat tedarikçileri arasındadır. Tunus’ta devlet
eliyle yapılan ithalatta genellikle fiyatın esas alındığı, kalitesiz ürün ithal edildiği; bunun da imalatçılar arasında
şikayetlere neden olduğu belirtilmektedir. Temel politika,
üretimi artırarak ülkenin hububat ihtiyacını karşılamak ve
ithalatı azaltmaktır. Kendi kendine yeter olma seviyesi
olan 2,7 milyon ton üretime ulaşmak temel amaçtır.

HUBUBAT VE BAKLİYAT ÜRETİMİ
VE TÜKETİMİ
Tunus’ta hububat üretimine bakıldığında, üretimin çok
da yüksek olmadığı görülmektedir. Ülke hububat ihtiyacının önemli bir bölümünü dışardan karşılamaktadır.
Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Ticaret Servisi (USDA FAS)
verileri incelendiğinde; hububat ürünleri arasında en yüksek üretim miktarının buğdaya ait olduğu görülmektedir.
USDA verilerine göre; istikrarsız bir seyir izleyen ülkenin
buğday üretimi, son 10 yıldaki en yüksek üretim miktarına
2004/05 sezonunda ulaşmıştır. 2004/05 sezonunda 1,7
milyon ton olan üretim, 2010/11 sezonunda 821 bin tona
kadar gerilemiş, 2011/12 sezonunda bir önceki sezona
kıyasla önemli bir artış göstererek 1,2 milyon tona yükselmiş, 2013/14 sezonunda ise 1,3 milyon ton seviyesine
ulaşmıştır. Ancak 2013/14 sezonunda üretimde yeniden
önemli bir düşüş yaşanmış ve ülkenin buğday üretimi 970
bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir. USDA, ülkenin buğday üretiminin 2014/15 sezonunda 1,4 milyon ton seviyesine yükseleceğini öngörmektedir.
Tunus’ta üretilen buğdayın tamamı iç tüketimde değerlendirilmekte ancak üretim, tüketimi karşılayamamaktadır.
Ülkenin buğday tüketimine bakıldığında, tüketim miktarının, üretimin 2 kat üzerinde olduğu görülmektedir. USDA
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meet the demand. Considering wheat consumption of the
country, the consumption is more than double the production. Data from USDA shows that wheat consumption of Tunisia that was 2.4 million tons in 2003/04 season
reached to 3.3 million tons in 2007/08 season which is the
highest level for the decade. The consumption declined in
the latter seasons and it is around 2.8 million tons for the
last 4 seasons. The same level is expected for 2014/15
season, too.
Among grain products, barley has the highest production rate after wheat. Barley production of the country
displays an unstable outlook similar to wheat. Data from
USDA shows that barley production of Tunisia that was 700
thousand tons in 2003/04 season remained between 250
thousand ton and 400 thousand ton levels until 2009/10
season. Barley production of the country that reached to
the highest level of the decade in 2009/10 season with
879 thousand tons declined in the latter seasons and remained at 320 thousand ton levels in 2013/14 season.
USDA expects substantial increase in barley production of
Tunisia in 2014/15 season. According to USDA, production will increase up to 900 thousand tons in this season.
In common with wheat, all of the barley production is
also consumed internally and production does not meet
the demand. Barley consumption of the country that was
600 thousand tons in 2003/04 season increased to 1
million tons in 2005/06, 2006/07 and 2007/08 seasons.
Consumption that declined in the latter seasons is between 800 and 900 thousand tons for the last 4 seasons.
Consumption is estimated to reach 950 thousand tons in
2014/15 seasons.

104

November • Kasım 2014

verilerine göre; 2003/04 sezonunda 2,4 milyon ton olan
Tunus’un buğday tüketimi, 2007/08 sezonunda son 10 yılın
en yüksek seviyesi olan 3,3 milyon tona ulaşmıştır. Sonraki
sezonlarda bir miktar gerileyen tüketim, son 4 sezondur 2,8
milyon ton seviyelerinde seyrediyor. 2014/15 sezonunda da
yine bu seviyelerde gerçekleşmesi bekleniyor.
Buğdaydan sonra hububat ürünleri arasında en yüksek üretim miktarı arpaya aittir. Ülkenin arpa üretimi de
buğdayda olduğu gibi istikrarsız bir görüntü sergilemektedir. USDA verilerine göre; 2003/04 sezonunda 700 bin
ton olan Tunus’un arpa üretimi, 2009/10 sezonuna kadar
250 bin ile 400 bin ton arasında kalmıştır. 2009/10 sezonunda 879 bin tonla son 10 yılın en yüksek seviyesine
ulaşan ülkenin arpa üretimi, sonraki sezonlarda yeniden
düşüşe geçmiş ve 2013/14 sezonunda 320 bin ton seviyelerinde kalmıştır. USDA, 2014/15 sezonunda Tunus’un
arpa üretiminde önemli bir artış bekliyor. USDA’ya göre
bu sezon üretim 900 bin tona kadar yükselecek. Buğdayda olduğu gibi arpa üretiminin de tamamı iç tüketimde
değerlendirilmekte ve üretim tüketimi karşılayamamaktadır. 2003/04 sezonunda 650 bin ton olan ülkenin arpa
tüketimi 2005/06, 2006/07 ile 2007/08 sezonlarında 1
milyon tona kadar yükselmiştir. Sonraki sezonlarda düşüşe geçen tüketim son 4 sezondur 800 ile 900 bin ton
arasında kalmaktadır. Tüketimin 2014/15 sezonunda da
950 bin tona ulaşacağı öngörülmektedir.
Diğer hububat ürünlerinin üretiminin yok denecek düzeyde olduğu Tunus’ta, üretim olmamasına rağmen tüketimin yoğun olduğu ürünlerden biri de mısırdır. 2003/04
sezonunda 800 bin ton olan ülkenin mısır tüketimi, sonraki 2 sezon 600 bin ton seviyelerine gerilemiş, 2006/07
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Corn is another product that is not produced but consumed intensively in Tunisia with almost no production for
other grains. Corn consumption that was 800 thousand
tons in 2003/04 season declined to 600 thousand ton levels in the following 2 seasons, it started increasing starting
from the 2006/07 season and reached to 900 thousand ton
levels in 2013/14 season. USDA estimates that Tunisia will
produce around 950 thousand ton corn in 2014/15 season.
Data from United Nations Food Organization, FAO, shows
that pulses production in Tunisia varies between 15 thousand and 26 thousand tons. FAO data shows that pulses
production that was 22 thousand tons in 2003 declined to
21 thousand tons in 2004 and 15 thousand tons in 2005.
Pulses production of the country that increased in the latter
years reached to 20 thousand tons in 2008 and 25 thousand tons in 2009. Average production of the country for
the last 3-year period is around 26 thousand tons.

FOREIGN TRADE IN TUNISIA
If we look at foreign trade in Tunisia, we see that exports
increased by 0.3 percent and reached to 17.06 billion dollars in 2013 when compared with the previous year, imports
declined by 0.8 percent down to 24.26 billion dollars; rate
of exports meeting imports reached to 70 percent. Foreign
trade deficits of Tunisia persistently increases with each year
and the country had 2.9 billion dollars foreign trade deficit
in 2006 and this deficit increased to 7.2 billion dollars deficit
in 2013. Export pattern of Tunisia also reflects to the production pattern on the country. Electrical and non-electrical
machinery rank first in exports of the country with a share of
23 percent and it is followed by textile and ready-garment
products with a share of 18 percent. The aforementioned
products are followed by mineral oils with 15 percent share,
herbal oils with 4 percent and fertilizer with 3.5 percent.
The share of consumer products is as high as 30 percent in
imports of Tunisia. This situation indicates that the country is
not self-sufficient in terms of industry. Imports of the country
mainly consists of textile raw materials particularly including
cotton and fabric, industrial tools and machinery, energy raw
materials such as mineral fuels, automotive supply industry
and plastic materials and derivatives, grains, iron and steel.
Foreign trade activities of the country are mainly carried out
with the EU countries. Tunisia is the first country to sign Association Agreement
with the EU among
other Arab countries.
Tunisia realized 71.3
percent of its exports
and 55.8 of its imports
with the EU countries
in 2013. Data from
the year 2013 shows
that France, Italy and
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sezonundan itibaren yeniden yükselişe geçerek 2013/14
sezonunda 900 bin tona kadar yükselmiştir. USDA,
Tunus’un 2014/15 sezonunda da 950 bin ton civarında
mısır tüketimi gerçekleştireceğini tahmin etmektedir.
Tunus’taki bakliyat üretimi ise Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Örgütü FAO verilerine göre 15 bin ile 26 bin ton arasında değişmektedir. FAO verilerine göre 2003 yılında 22
bin olan bakliyat üretimi, 2004 yılında 21 bin tona, 2005
yılında ise 15 bin tona gerilemiştir. Sonraki yıllarda yeniden
artışa geçen ülkenin bakliyat üretimi, 2008’de 20 bin tona,
2009 yılında 25 bin tona ulaşmıştır. Ülkenin son 3 yıldır gerçekleştirdiği üretim ortalama 26 bin ton civarındadır.
TUNUS’TA DIŞ TİCARET
Tunus’un dış ticaretine baktığımızda, 2013 yılında ihracatın
bir önceki yıla göre yüzde 0,3 oranında artarak 17,06 milyar
dolara ulaştığı, ithalatın yüzde 0,8 oranında düşerek 24,26
milyar dolara gerilediği; ihracatın ithalatı karşılama oranının
ise yüzde 70’e ulaştığı görülmektedir. Yıllar itibarıyla giderek
artan bir şekilde dış ticaret açığı veren Tunus, 2006 yılında
2,9 milyar Dolar dış ticaret açığı verirken, 2013 yılında bu açık
7,2 milyar Dolar düzeyine ulaşmıştır. Tunus’un ihracat yapısı
ise ülkenin aynı zamanda üretim yapısını da yansıtmaktadır.
Ülkenin ihracatında elektrikli ve elektriksiz makineler yüzde 23
payla ilk sırada yer alırken, tekstil ve hazır giyim ürünleri yaklaşık yüzde 18’lik payla ikinci sırada yer almaktadır. Bu ürünleri
yüzde 15 pay ile mineral yağlar, yüzde 4 ile bitkisel yağlar ve
yüzde 3,5 ile gübre takip etmektedir.
Tunus’un ithalatında, tüketim mallarının payı yaklaşık
yüzde 30 gibi yüksek bir orana sahiptir. Bu durum endüstri
açısından ülkenin kendine yeterli olmadığının göstergesidir.
Ülkenin ithalatı; başta pamuk ve kumaş olmak üzere tekstil
hammaddelerinden, endüstri alet ve makinelerinden, mineral yakıtlar gibi enerji hammaddelerinden, oto yan sanayi ve
plastik maddeleri ile türevlerinden, hububat ve demir çelik
gibi hammaddelerden oluşmaktadır. Ülke, dış ticaretinin
ağırlıklı bölümünü AB ülkeleriyle gerçekleştirmektedir. Tunus, Arap dünyasında AB ile Ortaklık Anlaşması imzalayan
ilk ülke olma özelliğine sahiptir. Tunus, 2013 yılında ihracatın
yüzde 71,3’ünü, ithalatın yüzde 55,8’ini AB ülkeleriyle gerçekleştirmiştir. 2013 yılı verileri itibariyle en yoğun ticari ve
ekonomik ilişkilere sahip olduğu AB ülkeleri Fransa, İtalya
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Germany are the EU counties with the most intensive trade
and economic relations with Tunisia. Free trade zone was established between Tunisia and the EU starting from 1 January 2008. Tariff discounts apply to the manufacturing industry
and it does not apply to agricultural and processed agricultural
products. In addition, negotiations were initiated for service
and agriculture sectors on March 2008 within the scope of
"Expanded Free Trade Zone". Tunisia demanded privileged
partnership status during Tunisia-EU Membership Council
meeting held on 11 November 2008.

ve Almanya’dır. 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren Tunus ile
AB arasında serbest ticaret alanı oluşturulmuştur. Tarifelerin
indirimi sanayi sektörüne yöneliktir, tarım ve işlenmiş tarım
ürünlerini kapsamamaktadır. Buna ilave olarak “İlerletilmiş
Serbest Ticaret Bölgesi” kapsamında, 2008 yılı Mart ayında hizmet ve tarım sektöründe de müzakereler başlamıştır.
Tunus, 11 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilen Tunus-AB
Ortaklık Konseyi toplantısı sırasında, imtiyazlı ortaklık statüsü talebinde bulunmuştur.

DIŞ TİCARETTE HUBUBAT VE UNUN YERİ
THE IMPORTANCE OF GRAINS AND
FLOUR IN FOREIGN TRADE
Tunisia meets substantial part of its grain and flour demand
from foreign countries. Data from USDA shows that the country imports more than 1 million tons of wheat every year. Annual import figures show that total volume of wheat imports that
was 781 thousand tons in 2003 increased to 1 million tons in
2004, 1.2 million tons in 2005, 1.4 million tons in 2006 and 2.3
million tons in 2007 which was the highest level of the decade.
Import volume that slightly declined after 2007 was 1.4 million
tons in 2012 and 1.6 million tons in 2013. It is estimated that
the volume of wheat imports will be around 1.5 million tons in
2014. Corn is the second grain that follows wheat in imports.
Data from USDA shows that the country imports corn between 650 thousand tons and 900 thousand tons every year.
In consideration of corn imports based on years, import volume that was around 804 thousand levels in 2003 declined to
660 thousand ton levels in the latter 3 seasons. Corn imports
subject to declines and increases in the recent years reached
to 872 thousand tons in 2012 and 950 thousand tons in 2013.
USDA estimates that corn imports of the country will amount
around 900 thousand tons in 2014.
Data from USDA and FAO show that Tunisia prefers to import wheat rather than flour. The volume of flour imports of the
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Tunus, hububat ve un ihtiyacının önemli bir kısmını yurtdışından karşılamaktadır. USDA verilerine göre ülke her yıl 1 milyon
tonun üzerinde buğday ithalatı gerçekleştirmektedir. Yıllar bazında ithalata bakıldığında 2003 yılında 781 bin ton olan toplam
buğday ithalatının 2004’te 1 milyon tona, 2005’te 1,2 milyon
tona, 2006 1,4 milyon tona, 2007’de ise son 10 yılın en yüksek
noktası olan 2,3 milyon tona çıktığı görülmektedir. 2007’den
sonra bir miktar gerileyen ithalat, 2012 yılında 1,4 milyon ton,
2013 yılında ise 1,6 milyon ton seviyelerinde gerçekleşmiştir.
2014 yılında da ülkenin buğday ithalatının 1,5 milyon ton civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Buğdaydan sonra en
fazla ithal edilen hububat ürünü mısırdır. USDA verilerin göre
ülke her yıl 650 ile 900 bin ton arasında mısır ithalatı gerçekleştirmektedir. Yıllar bazında mısır ithalatına bakıldığında; 2003
yılında 804 bin ton seviyelerinde gerçekleşen ithalat, sonraki 3
sezon yaklaşık 660 bin ton seviyesinde seyretmiştir. Sonraki
yıllarda zaman zaman düşüşler, zaman zaman artışlar gösteren mısır ithalatı, 2012 yılında 872 bin tona, 2013 yılında ise
950 bin tona ulaşmıştır. USDA 2014 yılında ülkenin yaklaşık
900 bin ton civarında mısır ithalatı gerçekleştireceğini tahmin
etmektedir. USDA ve FAO verileri incelendiğinde, Tunus’un un
ithalatından ziyade buğday ithalatını tercih ettiği gözlenmektedir. Ülkenin gerçekleştirdiği un ithalatı 2 yıl hariç, 2 bin ile 5 bin
ton arasında değişmektedir. Ancak FAO verilerine göre Tunus
2003 – 2011 yılları arasında 2 kere yüksek oranda un ithalatına
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country varies between 2 thousand tons and 5 thousand tons
except for 2 years. However, FAO data shows that Tunisia imported high volume of flour for two times between 2003 and
2011, the volume of flour import in 2008 and 2011 amounted
11 thousand tons and 50 thousand tons, respectively.

FLOUR MILLING IN TUNISIA
According to sector data published in the web site of the Office of Cereals of Tunisia under the Ministry of Agriculture, there
are 25 flour mills that are active members of Chambre Syndicale, a special organization established by the state in order to
bring the flour industry of the country together. 18 of the aforementioned members are located in the vicinity of 4 large ports.
Capacity of 8 mills based in the largest city of Tunisia produce
53 percent of the national capacity. The remaining 4 mills are
based in Sousse, 3 is based in Sfax and 3 is based in Gabes.
Other mills are located in Nabeul, Jendouba, Gafsa and Kasserine cities. Annual milling capacity of these mills is 2 million
tons. According the information given to us by Tunisia Millers
Association, there are 28 industrial-scale mills in the country.
5 mills of them are now closed. Almost all of these mills are
processing other grains as well as wheat and each of these
have 400 tons/day capacity. Wheat milling capacity for total of
these mills is approximately 23.1 million tons. Again, according the information provided by the association, the amount of
milled soft wheat in 2013 is approximately 11.5 million quintal.
The leading companies in the sector have quality assurance
programs (ISO, HACCP, ...). All of the mills are modern and use
the latest Technologies.

başvurmuş, 2008’de 11 bin ton, 2011’de ise 50 bin ton un
ithal etmiştir.

TUNUS’TA UN DEĞİRMENCİLİĞİ
Tunus’un Tarım Bakanlığı’na bağlı tahıl ofisi Office of
Cereals’in web sitesinde yer verdiği sektör bilgisine göre;
ülkedeki un sanayini bir araya getirmek için devlet tarafından oluşturan özel bir örgüt olan Chambre Syndicale’ye
üye şuanda aktif 25 un değirmeni bulunuyor. Bunların 18
tanesi Tunus’un 4 büyük limanı yakınlarında bulunuyor.
Tunus’un en büyük şehrinde yer alan 8 tanesinin kapasitesi, ulusal kapasitenin yüzde 53’ünü oluşturuyor. Geriye kalan değirmenlerden 4’ü Susa (Sousse) kentinde,
3’ü Safakes (Sfax) kentinde ve 3’ü de Gabes’de bulunuyor. Diğer değirmenler ise Nabil (Nabeul), Beja, Cendube (Jendouba), Kafsa (Gafsa) ve Kassarin (Kasserine)
şehirlerinde yer alıyor. Bu değirmenlerin yıllık öğütme kapasitesi ise 2 milyon ton. Tunus Değirmenci Derneği'nin
bize verdiği bilgilere göre de; ülkede 28 tane endüstriyel
ölçekte değirmen bulunuyor. Bu değirmenlerin 5 tanesi
şuan için kapalı. Bu değirmenlerin hemen hemen hepsi buğdayın yanı sıra başka tahıllar da işliyor ve her biri
400 ton/gün ve üstü kapasiteye sahip. Bu değirmenlerin
toplamındaki buğday öğütme kapasitesi ise yaklaşık 23,1
milyon ton. Yine derneğin verdiği bilgiye göre; 2013 yılında ülkenin öğüttüğü yumuşak buğday miktarı yaklaşık
11,5 milyon kental. Sektörün önde gelen şirketleri, ISO,
HACCP gibi uluslararası standartları karşılayacak bir altyapıya sahip ve hepsi modern ve son teknoloji kullanıyor.
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