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Eren Günhan ULUSOY
TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı
TUSAF Chairman of Board of Directors

Sayın okurlarımız ;

Dear readers;

Tüm dünyayı etkisi altına alan, ekonomiden toplumsal yapıya birçok alanda tahribat yaratan Kovid-19 salgını dünyanın
en gelişmiş ülkelerinde yıkıcı etkilerini sürdürüyor. Gereken
önlemleri almakta geç kalan ülkeler kâbusu derinden yaşarken, Türkiye bu sınavı uzman ve fedakâr sağlık personelimiz
ve duyarlı milletimiz sayesinde minimum kayıplar ile geçirmektedir. Bu süreçte canı pahasına çalışan tüm görevlilere
ve evlerinde kalarak salgının ilerleyişinin önlenmesine destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

The Covid-19 epidemic, which has affected the whole world and
damaged many areas from economy to social structure, continues its destructive effects in the most developed countries of
the world. While the countries that are late in taking the necessary precautions are experiencing the nightmare deeply, Turkey
is going through this period with minimum losses thanks to our
specialized and devoted healthcare personnel and sensitive nation. In this process, we would like to thank all the staff working
at the risk of their lives and all our citizens staying at home and
supporting the prevention of the epidemic.

Salgının yayılması halk arasında endişeye yol açarken, temel
besin maddesi una olan talep market raflarının kısa sürede
boşalmasına ve un sektöründe özellikle perakende tarafında
arz konusunda tedirginliğe sebep olmuştu. Bu dönem içerisinde kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yersiz endişelerin
ortadan kaldırılması adına, başta önemli haber kanalları
olmak üzere görsel ve yazılı medyada yerimizi alıp gereken
güveni sağladık. Bununla beraber, ilk vakanın açıklanmasından sonra boşalan raflar, takip eden 10 gün içinde tekrar
un sanayicilerimiz tarafından dolduruldu. Bu temel gıdanın
tedarik zincirinde yer alan herkesin fedakârca çalışması ile
de her zaman dolu kalmaya devam edecek.
Sektörümüzün genel sorunu olan atıl kapasitemiz, bu dönemde sektörümüze yedek oyuncu olarak önemli hizmet
vermekte ve arzda hiçbir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatmamızı sağlamaktadır. İç piyasada ürün arzımız sorunsuz
devam ederken, talep kısmında payın bir bölümü çuvallı
üründen paketli ürüne doğru bu süreçte yön değiştirdi. İhracatta da Uzakdoğu, Yakındoğu ve Afrika pazarlarımızın yanında salgının yoğun yaşandığı Avrupa’dan da paketli ürünler için talepler gelmeye devam ediyor.
Bilindiği üzere; salgının ülkemizde etkisini gösterdiği ve endişeleri arttırmaya başladığı dönemde Sağlık Bakanlığımız
tarafından alınan tedbirler kapsamında Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu olarak her yıl düzenlediğimiz ve sektör
paydalarıyla bir araya gelmemize vesile olan TUSAF Uluslararası Kongre ve Sergimizi ertelemiş ve sektör olarak ilk
önlemimizi almıştık. Dileğimiz bu illetin bir an önce son
bulması ve yeniden sağlıklı ve huzurlu günlere kavuşmak…
Çünkü önümüzde birlikte vereceğimiz birçok mücadeleler,
peşinden koşacağımız daha nice başarılar var.
Saygılarımla.

While the spread of the epidemic caused concern among the
public, the demand for flour, the essential nutrient, caused the
market shelves to become empty in a short time and uneasiness in the flour sector, especially on the retail side. During
this period, we have taken our place in the visual and written
media, especially important news channels, and provided the
necessary confidence in order to inform the public and eliminate
unnecessary worries. However, the shelves that became empty
after the first case was announced were filled again by our flour
industrialists within 10 days. They will always remain full with
the sacrifice of everyone involved in the supply chain of this essential food.
Our idle capacity, which is the general problem of our sector,
provides important service to our sector as a substitute in this
period and enables us to overcome this process without any difficulties in supply. While the supply of products in the domestic
market continues without any problems, a portion of the share
in the demand part changed direction from the sack product to
the packaged product in this process. In exports, demands for
packaged products continue to come from Europe, where the
epidemic is experienced intensively, in addition to our Far Eastern, Near Eastern and African markets.
As it is known, within the scope of the measures taken by our Ministry of Health in the period when the epidemic shows its effect
in our country and starts to increase concerns, as the Turkish
Flour Industrialists’ Federation, we postponed our TUSAF International Congress and Exhibition, which we organize every year
and help us come together with the sector stakeholders, and we
took our first measure as a sector. Our wish is to end this affection as soon as possible and to regain healthy and peaceful days
again... Because there are many struggles we will go through
together and many more successes we will pursue.
Best Regards.
Mayıs / May 2020 y 5
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Dear Friends and Colleagues.
As you know, we have postponed our TUSAF 16th Congress and Exhibition until November 2020
with the decision of our Ministry of Health to postpone international congresses and exhibitions
in Turkey due to the coronavirus (Covid-19) outbreak, and conveyed this to all our sector
stakeholders, and participants and sponsors who will participate in our congress from abroad.
In this process, we would like to thank all of our members and sponsors, who supported and
appreciated the decision of the Ministry of Health and our decision as TUSAF family to be the first
example for all professional organizations in Turkey. In addition, we would like to express our
thanks and gratitude to our general secretariat and organization company for carrying out the
coordination of this decision with our Ministries in this process, and TUSAF Board of Directors.
We are going through this period with the whole world, when we have learned again as the whole
country that our wheat is a strategic product and our raw material support constantly provided
by us is very important. As you know, we continue our activities by adapting to the decisions,
measures and practices implemented by our Ministry and relevant public institutions. We are
going through periods when the activities of our health, agriculture, food and transportation
sectors are essential. We know that it is more difficult than ever to both comply with the
precautions taken and to maintain the production expected from our sector in accordance with
our standards. It is also our responsibility to protect the health of our employees and to take
necessary measures. We wish you and your family health for your effort in difficult times, and we
want to state that we are with you.
As you know, countries from which we import apart from our wheat production are affected in
this process and the countries with which we carry out trade are closely monitored. We know that
the Turkish Grain Board received the necessary import permits for the harvest months within the
framework of the works carried out with the Ministry of Agriculture and Forestry. In addition, TMO
announced that it will not change prices in April and May, it will allocate more wheat than previous
wheat allocations. Although both Black Sea Region and European countries have extraordinary
conditions, supply has not been a problem in Turkey so far.
As TUSAF Board of Directors, we would like you to know that we will continue to help you with your
current problems in this challenging process by using our existing relations with both the public
authority and other national and international professional organizations.
We are proud of you not only for feeding the Turkish people but also for feeding the world.
We are paying our respects.
Turkey Flour Industrialists’ Federation Board of Directors
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TARIMSAL PİYASA ANALİZLERİ ENSTİTÜSÜ (IKAR)

11.ULUSLARARASI TARIM KONFERANSI
THE INSTITUTE FOR AGRICULTURAL MARKET STUDIES (IKAR)
11TH INTERNATIONAL AGRICULTURE CONFERENCE
6-7 ŞUBAT 2020, MOSKOVA/RUSYA/ MOSCOW/RUSSIA
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Küresel boyutta tahıl, yağlı tohumlar, şeker, et ve süt
ürünleri, taze gıda ürünleri gibi tarım ve gıda sektöründeki
analizleri yaparak danışmanlık veren Tarımsal Piyasa Analizleri Enstitüsü (IKAR), 11.Uluslararası Tarım Konferansını 6-7 Şubat tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’da
gerçekleştirdi. Tarımsal ürün üreticileri, hizmet tedarikçileri, girdi üreticileri, tarım arazisi yatırımcıları, bayiler ve
distribütörler, finansörler, sigortacılar, tarımsal işletme
yatırımcıları gibi sektörün birçok paydaşının bir araya geldiği ve yaklaşık 450 katılımcının buluştuğu konferansa
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Genel Sekreteri Vural
Kural katılım gösterdi.
IKAR analistlerinin çeşitli emtia piyasaları için görüşmelere hazır olduğu konferansın ilk oturumunda IKAR Direktörü Dmitry Rylko, tarımsal pazarlar için mevcut durum ve
beklentiler, mevcut ihracat ve marj tahminleri üzerine 200
slaytlık etkili bir sunum gerçekleştirdi. Oturumda AgResource Baş Ekonomisti Ben Buckner, Tahıl Ürünleri Kalite
Güvencesi Merkezi Direktörü Yulia Koroleva, Smart Hemp
Direktörü Maxim Uvarov ve Rus kenevir üreticileri Birliği
Başkanı Alexander Kuchinskiy, Küresel ve yerel tarım pazarlarının mevcut durumu ve gelişimini konuştu.

The Institute for Agricultural Market Studies (IKAR), which provides consultancy by making global analyzes in the
agriculture and food sectors such as cereals, oilseeds, sugar, meat and dairy products, fresh food products, held its
11th International Agriculture Conference in Moscow, the
capital of Russia on February 6-7. Vural Kural, Secretary
General of the Turkish Flour Industrialists’ Federation, attended the conference, where many stakeholders of the sector, such as agricultural product producers, service suppliers, input producers, agricultural land investors, dealers
and distributors, financiers, insurers, agricultural business
investors, came together with approximately 450 participants.
In the first session of the conference, where IKAR analysts
were present for negotiations for various commodity
markets, IKAR Director Dmitry Rylko made an effective
200-slide presentation on current situation and prospects, current export and margin estimates for agricultural
markets. In the session, AgResource Chief Economist Ben
Buckner, Grain Products Quality Assurance Center Director
Yulia Koroleva, Smart Hemp Director Maxim Uvarov and
Russian Cannabis Producers’ Union Chairman Alexander
Kuchinskiy discussed the current situation and development of the global and local agricultural markets.

Mayıs / May 2020 y 9
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Öğleden sonraki oturumda ise GC Agroservice ve TRIO
Group Finansal Direktörü Elena Turbanova moderatörlüğünde Rusya Federasyonu Tarım Bakan Yardımcısı Elena
Fastova, Rusya Tarım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve
Başkan Baş Yardımcısı Irina Zhachkina, Rosagrolising JS
Genel Müdür Baş Yardımcısı Vladimir Balter ve Rostselmash Dış Ticaret Müdürü Aleksey Shveytsov, Rusya’da tarım ticaretinin finansal durumunu ve gelecekte planlanan
yeni projeler ve fırsatların neler olduğunu tartıştı.
Sektörün kilit finansörleri ve yatırımcıları, teknolojik liderler, önde gelen tarım işletmelerinin temsilcileri, devletin
tarım politikaları düzenleyicileri ve ajanslarının üst düzey
temsilcilerinin de konuşmacı olarak katıldığı konferansta,
tarım sektörünün dijitalleştirilmesi, tarım işletmelerinin
geleneksel bakış açıları, sektörün mevcut sorunları ve çözüm beklentileri masaya yatırıldı.
Nitelikli konuşmacılar ve üst düzey tarım işletmecilerinin
katılımıyla son on yıl içerisinde sektörü kapsayan en yüksek kalibreli etkinliklerden birine dönüşen konferans, ikinci gününde geleneksel etkinliklerle sona erdi.

10 y Mayıs / May 2020

In the afternoon session, moderated by GC Agroservice
ve TRIO Group Financial Director Elena Turbanova, Elena
Fastova, Russian Federation Deputy Minister of Agriculture, Irina Zhachkina, Member of the Board of Directors and
First Deputy Chairman of the Russian Agricultural Bank,
Vladimir Balter, Deputy General Manager of Rosagrolising
JS, and Aleksey Shveytsov, Rostselmash Foreign Trade
Manager, discussed the financial situation of agricultural
trade in Russia and the new projects and opportunities
planned for the future.
At the conference, where key financiers and investors of
the sector, technological leaders, representatives of leading agricultural enterprises, high level representatives of
state agricultural policy regulators and agencies attended
as speakers, the digitalization of the agricultural sector,
traditional perspectives of agricultural enterprises, current
problems of the sector and solution expectations were discussed in detail.
The conference, which turned into one of the largest scale
events covering the sector in the last decade with the participation of qualified speakers and top level agricultural
operators, ended with traditional events on the second
day.

TUSAF
www.tusaf.org
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TUSAF 16.ULUSLARARASI KONGRE
VE SERGİSİ HAZIRLIKLARI VE
MÜCBİR ERTELEME KARARI
TUSAF 16TH INTERNATIONAL CONGRESS
AND EXHIBITION PREPARATIONS AND
COERCIVE POSTPONEMENT DECISION
13-15 MART/MARCH 2020

12 y Mayıs / May 2020
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 16.Uluslararası Kongre ve Sergisini 12-15 Mart 2020 Tarihlerinde ‘’Buğday ve
Un: Üretim, Ticaret ve Sürdürülebilirlik’’ temasıyla Antalya Titanic Mardan Place Otel’de gerçekleştirmek için
düğmeye bastı. Kongre öncesi son hazırlıklar otelde yapılmaya başlanmış ve sergi alanları konaklama detayları
Federasyon yetkilileri ve organizasyon şirketi ile birlikte
tamamlanmaya devam etmiştir.
Bu hazırlıkların devam ettiği son günlerde Dünyayı etkisi
altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’de çeşitli
önlemleri bir bir yürürlüğe koymaya başladı. Bu önlemler
içinde yer alan toplu organizasyonların ertelenmesi hükümet gündemine alınmış ve akabinde 200’ü aşkın katılımcılı tüm etkinlikler belirsiz süreyle askıya alınmıştır. Bu
süreçte Federasyon yetkilileri belirli bir kısmının yabancı
olduğu ve 800’ü aşkın sektör temsilcisinin katılım sağlayacağı bu etkinlikte önceliğin sağlık olduğu gözetilerek
Sağlık Bakanlığı ile temasa geçmiş ve Kongrenin ertelenmesi hususunda bakanlık yetkililerinden görüş istemişlerdir. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel
Müdürlüğü tarafından gönderilen 10.03.2020 Tarihli ve
67598610-20 Sayılı yazıya istinaden TUSAF 16.Uluslararası Kongre ve Sergisi ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Ertelenme Kararının ardından TUSAF Yönetim Kurulu
Başkanı Eren Günhan Ulusoy ve TUSAF Genel Sekreteri
Vural Kural kongre otelinde telekonferans yoluyla Federasyonun Yönetim Kurulu ile bir toplantı gerçekleştirmiş-

The Turkish Flour Industrialists’ Federation pressed the
button to organize the 16th International Congress and
Exhibition on 12-15 March 2020 at Antalya Titanic Mardan
Palace Hotel with the theme of “Wheat and Flour: Production, Trade and Sustainability”. Final preparations were
started at the hotel before the congress and the accommodation details and the exhibition areas continued to be
prepared with the Federation officials and the organization company.
In the last days of these preparations, various measures
were put into effect in Turkey due to the coronavirus epidemic that affected the world. The postponement of the
collective organizations included in these measures was
put on the government agenda and subsequently all activities with more than 200 participants were suspended
indefinitely. In this process, the Federation officials contacted the Ministry of Health and requested the decision
of ministry officials on the postponement of the Congress,
considering that the priority is health in this event, where
a certain part of participants are foreign and over 800 sector representatives will participate. According to the letter
dated 10.03.2020 and numbered 67598610-20 sent by the
Ministry of Health Directorate General of Health Promotion, TUSAF 16th International Congress and Exhibition was
postponed to a later date.

Mayıs / May 2020 y 13
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.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Sayı
Konu

: 67598610-020
: TUSAF 16. Uluslararası Kongre ve
Sergisi Hk.

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU
(Üniversiteler Mah. 1598 Cad. A3 Plaza Kat:3 No:33 Çankaya /ANKARA)
İlgi

: 10.03.2020 tarihli ve 2020.039 sayılı yazı.

Bilindiği üzere tüm dünyada görülen Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)
salgınına karşı hükümet olarak gerekli tedbirler alınmış ve uygulanmaya konulmuş olup
ülkemizde alınan tedbirler sayesinde bugüne kadar vaka görülmemiştir. Söz konusu tedbirler
kapsamında ülkemize giriş ve çıkışlar sınırlandırılmış ve/veya kontrollü hale getirilmiş olup
ayrıca insanları bir araya toplayan özellikle Mart ve Nisan aylarında yapılan organizasyonlar
(kongre, konferans, fuar vb.) tedbiren ertelenmiştir.
Bu itibarla Federasyonunuz tarafından 12-15 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya’da
düzenlenecek olan TUSAF 16. Uluslararası Kongre ve Sergisinin ileri bir tarihe ertelenmesi
ve bu çerçevede gereğinin ifasını rica ederim.

Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR
Bakan a.
Genel Müdür

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü - Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı
Telefon: (0312) 585 29 20 Faks No: .
e-Posta: eyup.oksuz@saglik.gov.tr İnternet Adresi: www.saglik.gov.tr

Bilgi için: Eyüp ÖKSÜZ
SAĞLIK UZMAN YARDIMCISI
Telefon No: (0312) 585 28 06

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c40589bf-1da2-434b-81ce-942dadae554a kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

tir. Bu süreçte katılımcı firmalar ve panelistler bilgilendirilmiş ve çalışmalar üzerine Kongrenin kasım ayı içerisinde
yapılması öngörülmüştür.
TUSAF Genel Sekreteri Vural Kural ise yaşanan süreçte
TUSAF Yönetim Kurulunun Sağlık Bakanlığının resmi yazısına istinaden aldığı erteleme kararında, yerli ve yabancı
panelist ve katılımcıların sağlığının birinci planda tutulduğunu, ülkemizin aldığı her türlü önleme uyulması gerektiğini belirtmiş ve Kongrenin bu zor günler geride kaldığında
yine aynı heyecan ve mutlulukla gerçekleştirileceğini belirtmiştir.
Federasyon, erteleme kararını katılımcılara ve panelistlere
bildirmiş ve aynı zamanda federasyonunun sosyal medya
hesaplarından duyurmuştur. 800’ü aşkın sektör paydaşını
bir araya getiren ve her yıl ele alınan konular ve panelistleriyle sektörün nabzını tutan organizasyon, Dünyada koronavirüs salgınının bitmesinin ardından tekrar büyük bir
heyecanla gerçekleştirilmek için sabırsızlıkla bekleniyor.

14 y Mayıs / May 2020

Following the postponement decision, TUSAF Board Chairman Eren Günhan Ulusoy and TUSAF Secretary General
Vural Kural held a meeting with the Federation’s Board of
Directors at the congress hotel via teleconference. During
this process, participating companies and panelists were
informed and the congress was foreseen to be held in November.
TUSAF Secretary General Vural Kural stated that the health of the domestic and foreign panelists and participants was prioritized in the postponement decision taken
by the TUSAF Board of Directors based on the official letter of the Ministry of Health, every measure taken by our
country should be complied with and the Congress will be
held with the same excitement and happiness when these
difficult days are left behind.
The Federation notified the postponement decision to the
participants and panelists, and also announced it from
the federation’s social media accounts. Bringing together
more than 800 industry stakeholders and keeping the pulse of the sector with the topics addressed each year and
the panelists, the organization is expected to be held with
great enthusiasm after the coronavirus epidemic ends in
the world.

TUSAF
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KORONAVİRÜS
SALGINI NEDENİYLE
SEKTÖRDE ERTELEN
VE İPTAL EDİLEN
ORGANİZASYONLAR
ORGANIZATIONS POSTPONED
AND CANCELED IN THE SECTOR
DUE TO THE CORONAVIRUS
OUTBREAK
16 y Mayıs / May 2020
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Dear colleagues,
Guided by the safety considerations and the concern for the health of our participants, as well as
taking into account the circumstances of insuperable force, including a temporary ban on
business trips imposed by the World Health Organization (WHO) that affected the functioning of
many Russian and global enterprises, the recommendations of authorities to limit public events
and the quarantine regime introduced in the Krasnodar Region until June 1st 2020; as well as the
announcement of the WHO of 03/11/2020 on the coronavirus pandemic the Russian Grain Union made the final decision to reschedule the XXI International
Grain Round "Grain market - yesterday, today, tomorrow" in Gelendzhik for
September 22-25, 2020.
All the conditions proposed to the participants of the event are saved and rescheduled for the
new dates - September 22-25, 2020.
Due to the imposed self-isolation that was introduced by the Russian officials
until April 30, 2020, the team of the Russian Grain Union is out of office, we will be ready for the
productive dialogue on all emerging issues after the lifting of this regime and going back to work.
Thank you for understanding!
Best regards,
the team of the Russian Grain Union

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle
tüm Dünyada çeşitli önlemler alınmaya başlandı. Virüsün
canlı temasıyla diğer hastalıklara nazaran 30 kat daha bulaşıcı olması sebebiyle insanların toplu olarak bulunması
salgının yayılmasında büyük bir tehlike arz etmekte. Bu
sebeple Kongre, fuar, toplantı vb. organizasyonlar belirsiz
süreyle tüm Dünyada birer birer askıya alınmaya başladı.
Sektörümüzün de her yıl çeşitli konularla Dünyanın çeşitli
yerlerinde yüksek katılımcıyla düzenlediği yerli ve yabancı
fuarlarda salgından etkilendi. Bunlardan birkaçı ise salgının yayılma hızının arttığı ve tehlikeli boyutlara dönüşmeye başladığı mart nisan ve ilerdeki aylarda gerçekleşecek
olan organizasyonlar. TUSAF 16.Uluslararası Kongre ve
Sergisi, IAOM 125. Uluslararası Fuarı, Rus Hububat Birliği
(RGU) Uluslararası Tahıl Konferansı, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Uluslararası Yem Kongresi ve Sergisi, gibi birçok önemli sivil toplum kuruluşunun etkinlikleri de ertelenmiş bulunmakta.

Various precautions have started to be taken all over the
world due to the coronavirus epidemic that has affected
the world. Since the virus is 30 times more contagious
than other diseases with the live contact, the collective
presence of people is a great danger for the spread of the
epidemic. For this reason, organizations such as congresses, fairs, meetings, etc. have been suspended one by one
all over the world for an indefinite period of time. Domestic
and foreign fairs organized by our sector with high number of participants in various parts of the world every year
with various subjects have been affected by the epidemic.
Some of these are the organizations that will take place
in March, April and the following months, when the rate
of spread of the epidemic increases and begins to become dangerous. The events of many important non-governmental organizations such as TUSAF 16th International
Congress and Exhibition IAOM 125th International Fair,
Russian Grain Union (RGU) International Grain Conference, Turkish Feed Industrialists’ Union, International Feed
Congress and Exhibition have also been postponed.
Mayıs / May 2020 y 17
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(COVID-19) SALGINI VE SAĞLIK
BAKANLIĞININ ÇALIŞMALARI
COVID-19 OUTBREAK AND ACTIVITIES OF THE
MINISTRY OF HEALTH
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DİKİŞLİ BEZ MASKE
nasıl yapılır?
MALZEMELER

KORONAVİRÜS
RİSKİNE
KARȘI

• 2 adet 24 cm x 18 cm pamuklu kumaş
• Maskeyi başınızın arkasında bağlayacaksanız 2 adet esnek olmayan
70 cm uzunluğunda 1 cm genişliğinde ip veya kumaş şerit
• Maskeyi kulağınıza takacaksanız 2 adet 25 cm uzunluğunda 2 mm
genişliğinde yumuşak lastik
• İğne ve iplik
• Çengelli iğne veya tel toka

KURAL

• Makas

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

1

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile
en az 20 saniye boyunca
ovarak yıkayın.

8

Bulunduğunuz ortamları
sık sık havalandırın.

2

Soğuk algınlığı belirtileri
gösteren kișilerle aranıza
en az 3-4 adım mesafe koyun.

9

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de
normal deterjanla yıkayın.

NOT: Maske, takacak kişinin yüzüne uygun ölçüde yapılmalıdır. Çene, ağız ve burun bölgesi tamamen
maskenin içinde kalmalı, yüz ile maske arasında boşluk bulunmamalıdır.

YAPILIŞI

1
2

Sıkı dokunmuş pamuklu kumaşı 24 cm x 18 cm ölçüsünde
2 adet olmak üzere kesin.

18 cm

Kestiğiniz 2 adet kumaşı üst üste koyun.

24 cm

katla
1 cm

3

Öksürme veya hapșırma sırasında
ağız ve burunu tek kullanımlık
mendille kapatın. Mendil yoksa
dirseğin iç kısmını kullanın.

10

Kapı kolları, armatürler, lavabolar
gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve
deterjanla her gün temizleyin.

4

Tokalașma, sarılma gibi
yakın temaslardan kaçının.

11

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa
yașlılar ve kronik hastalığı olanlarla
temas etmeyin, maske takmadan
dıșarı çıkmayın.

5

Ellerinizle gözlerinize,
ağzınıza ve burnunuza
dokunmayın.

12

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı
ortak kullanmayın.

6

Yurt dıșı seyahatlerinizi
iptal edin ya da erteleyin.

13

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin,
uyku düzeninize dikkat edin.

7

Yurt dıșından dönüște
ilk 14 günü evinizde geçirin.

14

Düșmeyen ateș, öksürük ve
nefes darlığınız varsa,
maske takarak bir sağlık
kurulușuna bașvurun.

3

Uzun kenarları 1 cm içeri doğru katlayın ve dikin.

4

Kısa kenarları 1,5 cm içeri doğru katlayın, içinden ip veya
lastik geçecek şekilde boşluk bırakarak iç kenarından
dikin.

5

İpi/kumaşı veya lastiği maskenin kısa kenarlarının
içinden çengelli iğne veya tel toka yardımıyla geçirin.

6

Lastik kullandıysanız maskenin yanlarındaki dikişli bölümün
içinden geçirdiğiniz lastiklerin uçlarını sıkıca bağlayın.

7

Esnek olmayan ip/kumaş kullandıysanız dikişli bölümün
içinden geçirdikten sonra uçlarını bağlamayın.

8

İçinden ip veya lastik geçirdiğiniz kısa kenarları büzdükten
sonra ipin/lastiğin giriş-çıkış yerlerini dikerek ipi/lastiği
sabitleyin.

9

Maskeyi yüzünüze oturacak şekilde ayarlayın.

dikiş

dikiş

1 cm
katla

1,5 cm

1,5 cm

katla

katla

dikiş

dikiş

ipi/lastiği geçir

bağla

bağlı kısmı
içeriye sok

dikiş

dikiş

KORONAVİRÜS
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.

DİKKAT
• Nemlenen veya kirlenen maskenizi değiştirin, bunun için yanınızda birden fazla maske taşıyın.
• Temiz ve kirli maskeleri ayrı naylon torbalarda taşıyın.
• Kullandığınız bez maskeleri mutlaka su ve deterjanla yıkayın.
• Çıkardığınız bez maskeyi yıkamadan tekrar kullanmayın.
• Bez maske, 2 yaşın altındaki çocuklarda, solunum sıkıntısı yaşayanlarda, şuuru kapalı
olanlarda ve maskeyi yardımsız çıkarıp takmada engeli bulunanlarda kullanılmamalıdır.

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp tüm Dünyaya yayılan yeni
tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi Türkiye’de resmi
makamlarca yapılan açıklamaya göre ilk defa 11 Mart günü
görüldü. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca virüsün Avrupa
temaslı birinde görüldüğünü duyurdu. İlk vakadan sonra
Türkiye’de virüs her gün katlanarak arttı. Bugün iki ayın
ardından gelinen noktada, salgının merkezi olarak görülen
İstanbul başta olmak üzere, 31 ilde hafta sonları sokağa
çıkma yasağı uygulanıyor.
Virüsün yayılması ile birlikte birtakım adımlar da atılmaya
başlandı. Türkiye resmi olarak ilk adımı 10 Ocak’ta salgına karşılık Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturmakla attı. Bu
tedbir sonrası kurulun aldığı kararlar alınacak önlemlere
şekil vermeye başladı. Havalimanlarına termal kamera
kurulması bunlardan biriydi. Türkiye ilk somut sayılacak
adımı ise 5 Şubat günü Çin’le var olan uçuş seferlerini durdurarak aldı.
Virüsün Türkiye’de görülmesiyle birlikte tedbirler daha sıkı
atılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı İlk, orta ve lise
öğrenimini 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilmesine karar verdi. Türkiye’de vaka sayıları hızla artınca
23 Mart’ta uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı. 18

The novel coronavirus (Covid-19) pandemic, which started
in Wuhan, China and spread all over the world, was seen
in Turkey for the first time on March 11, according to
the official statements. Fahrettin Koca, the Minister of
Health, announced that the virus was seen in a person
who visited Europe. After the first case, the virus increased
exponentially every day in Turkey. At the point reached
after two months today, curfews are imposed on weekends
in 31 provinces, including Istanbul, which is seen as the
center of the epidemic.
With the spread of the virus, some steps started to be
taken. Turkey officially took the first step by establishing
the Coronavirus Scientific Advisory Board in response
to the epidemic on January 10. After this measure, the
decisions taken by the board began to shape the measures
to be taken. Installing thermal cameras at airports was one
of them. Turkey took the first concrete step on February 5
by stopping the ongoing flights with China.
With the virus seen in Turkey, the measures were started to
be taken more tightly. The Ministry of National Education
decided to suspend primary, secondary and high school
education for 1 week from March 16. When the number of
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DİKİŞSİZ BEZ MASKE
nasıl yapılır?
MALZEMELER

• Yaklaşık 50 cm kenar uzunluğuna sahip, kare şeklinde pamuklu
kumaş (eşarp, bandana vb.)

~50 cm

• 2 adet paket lastiği veya lastikli saç tokası

~50 cm

NOT: Maske, takacak kişinin yüzüne uygun ölçüde yapılmalıdır. Çene, ağız ve burun bölgesi tamamen
maskenin içinde kalmalı, yüz ile maske arasında boşluk bulunmamalıdır.

YAPILIŞI

1

Pamuklu kumaşı karşılıklı iki kenarından yaklaşık 10 cm içe
doğru katlayın.

2

Elde ettiğiniz dikdörtgen şeklindeki kumaşı, iki uzun kenar
ortada buluşacak şekilde tekrar içe doğru katlayın.

3

Paket lastiği veya lastikli saç tokasını dikdörtgen şeklindeki
kumaşın iki kısa kenarından geçirin. Lastikler ve kısa
kenarlar arasında yaklaşık 15 cm mesafe olsun.

katla

katla
katla

katla

~15 cm

4

~15 cm

Kısa kenarları içe doğru katlayın.
katla

5

Maskenin açılmasını engellemek için, kumaşın bir kısa
kenarını aralayıp diğer kısa kenarı bu aralığa yerleştirin.

6

Maskeyi lastiklerinden tutup kulaklarınıza geçirin ve
yüzünüze oturacak şekilde ayarlayın.

katla

yerleştir

DİKKAT
• Nemlenen veya kirlenen maskenizi değiştirin, bunun için yanınızda birden fazla maske taşıyın.
• Temiz ve kirli maskeleri ayrı naylon torbalarda taşıyın.
• Kullandığınız bez maskeleri mutlaka su ve deterjanla yıkayın.
• Çıkardığınız bez maskeyi yıkamadan tekrar kullanmayın.
• Bez maske, 2 yaşın altındaki çocuklarda, solunum sıkıntısı yaşayanlarda, şuuru kapalı
olanlarda ve maskeyi yardımsız çıkarıp takmada engeli bulunanlarda kullanılmamalıdır.

Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında
“Koronavirüs ile Mücadele Eş Güdüm Toplantısı” yapıldı. Toplantı sonrası bir ekonomi paketi açıklandı. Aynı gün bir dizi
tedbir de alındı. Spor müsabakaları ertelendi ve Cuma günleri
camilerin kapatılacağı açıklandı.
Virüs yayıldıkça kısıtlı tedbirlerde gelmeye devam etti. 21
Mart’ta 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların evden çıkmaları 3 Nisan’da ise 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmaları
da yasaklandı. Bu yasak 18-20 yaş aralığında çalışan gençleri
kapsamadı.
5 Nisan günü ise 65 yaş altı ve 20 yaş üzerine haftada beş
adet olmak üzere ücretsiz maske dağıtımı kararı alındı. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) artış hızının önüne geçemeyen
Türkiye için endişeli olduklarını açıkladı. İstanbul’un salgının
ülkedeki merkezi olduğunu vurgulayan kuruluş, Türkiye için
izolasyon önlemlerinin arttırılmasını istedi.

20 y Mayıs / May 2020

cases increased rapidly in Turkey, it was decided to start
distance education on March 23. “Coordination Meeting
on the Fight against Coronavirus” was held on March 18
under the presidency of President Recep Tayyip Erdoğan.
An economy package was announced after the meeting. A
series of measures were also taken on the same day. Sports
competitions were postponed and it was announced on
Friday that mosques will be closed.
As the virus spread, restriction measures continued to come.
On March 21, curfew was announced for those over the age
of 65 and those with chronic diseases. This prohibition did
not cover working young people between the ages of 1820. On 5 April, it was decided to distribute free masks to
those under 65 and over 20, five per week. In addition, the
World Health Organization (WHO) announced that they
are worried about Turkey that could not prevent the rate
of increase. Emphasizing that Istanbul is the center of
the epidemic in the country, the organization demanded
increased isolation measures in Turkey.

REPRESENTATION FOR:
Azerbaijan
TUSAF
Georgia
www.tusaf.org
Kazakhstan

Nisan ayının sonlarına geldiğimiz bu dönemde ise
salgına karşı tedbirler sıkı bir şekilde uygulanmaya
devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bu dönemde vatandaşlarımıza zorunlu olmadığı takdirde
evde çıkmamalarını söylüyor. Birçok firma esnek çalışma saatleri ve evden çalışma konusunda adımlar
atmış bulunmakta.

Turkey
Turkmenistan
Uzbekistan

Uzmanlar Virüsün etkilerinin ülkemizde de salgının
düşüş grafiğini yakalamasının Mayıs ayı sonunu bulabileceğini açıklıyor. Sağlık Bakanlığının yayınladığı
tedbirler doğrultusunda virüsten korunmak için yapmamız gerekenler ve bu süreçte almamız gereken önlemler yayınlanmaya devam ediyor.

In this period when we are coming to the end of
April, measures against the epidemic continue to be
strictly implemented. The Ministry of Health and the
Scientific Advisory Board tell our citizens not to leave
the house during this period unless it is mandatory.
Many companies have taken steps in flexible working
hours and working from home.
Experts explain that the effects of the virus may
continue until the end of May before the epidemic
starts the downward trend in our country. In line
with the measures issued by the Ministry of Health,
what we need to do to ensure protection against the
virus and the measures we need to take in this process
continue to be announced.

VİRÜSTEN
KORUNMAK
ELİMİZDE

GENUINE SPARE PARTS & NEEDLES
TECHNICAL SERViCE & MAINTENANCE
STURDY & RELIABLE & EFFICIENT
39S00 - S6100 - 80700
81200 - 81300 - 81S00 Series
High Performance Sewing Machines
BC200 - BCE200 - 80800 Series
2200 - 3100 - New 4000 Portable Series
NEW 80800 SERi ES

NEW BC200 SERIES

Protection Against Rust
GENUINE 5PARE PARTS & NEEDLES

BAG CLOSING SYSTEMS & BAG MA KING
SEA MING - CONVERSION MACHINES
www.u nionspecialtu rkey.com
unionspeciaI bags@bakermagnetics.com.tr

3-4
ADIM
ÖKSÜRME VE HAPŞIRMA
SIRASINDA AĞIZ VE BURUN
TEK KULLANIMLIK KAĞIT
MENDİLLE KAPATILMALIDIR.
MENDİL YOKSA DIRSEĞİN İÇ
KISMI KULLANILMALIDIR.

TOKALAŞMA VE
SARILMA GİBİ
YAKIN TEMASTAN
KAÇINILMALIDIR.

KALABALIK
ORTAMLARDAN
OLABİLDİĞİNCE UZAK
DURULMALIDIR.

EL
ANTİSEPTİĞİ

KİRLİ ELLERLE AĞIZ,
BURUN VE GÖZLERE
DOKUNULMAMALIDIR.

ELLER EN AZ 20 SANİYE
SÜREYLE SU VE NORMAL
SABUNLA YIKANMALIDIR.

SU VE SABUN OLMADIĞI
DURUMLARDA ALKOL
İÇERIKLİ EL ANTİSEPTİĞİ
KULLANILMALIDIR.

WORLDWIDE EXPRESS DELIVERY TURKEY
Türkiye Temsilcisi & Distribütor
50 Years Experience BM Baker Magnetik
Willy Brandt Sok.No:16/1Cinnah 06690 Çankaya- A nkara, Turkey
Tel.+90 (312) 4416801 - 4416883 Fax.+90 (312) 4416165
www.bakermagnetics.com.tr
baker@bakermagnetics.com.tr

Turn-Key Projects>>> Cleaning>Drying> Storaging>Handling>Packaging
The member of bakerGROUP 50Years
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Koronavirüs Salgını
Un ve Makarna
Talebini Arttırdı
CORONAVIRUS OUTBREAK
INCREASES DEMAND FOR FLOUR
AND PASTA

22 y Mayıs / May 2020
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Çin’nin Wuhan kentinde başlayan ve Dünyaya hızla yayılan Koronavirüs salgını sebebiyle şu anda Dünya üzerinde 3 milyar insan evde karantinada bulunmakta. Zorunlu
haller dışında dışarı çıkmayan insanların market alışverişlerinde de ciddi bir artış olduğu gözlemlenmekte. Dünya
genelinde ve Türkiyede de uygulanan sokağa çıkma yasaklarıyla beraber raf ömürleri uzun olan gıdalar market
alışverişlerinde öne çıkmakta. Özellikle Un ve Makarna talebindeki %300 lük artış sebebiyle ülkemizde raflar hızla
boşalmaya başlamış ve tüketicide tedirginlik oluşmuştu.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy katıldığı canlı yayınlar ve verdiği
röportajlarda cafe ve restoran gibi mekanların kapatılması
ile un tüketiminde talebin işletmelerden ev tüketimine
kaydığını anlattı.
Aralık ayında baş gösteren virüs salgını sonrasında insanların panikle alışveriş yapmaya başladığını hatırlatan
Ulusoy, yetkililerin yeterli ürün ve stok olduğuna dair açıklamalarını teyit ederek bu konuda bir sorun yaşanmayacağının altını çizdi. Salgın sonrası Çin ve İran’da una olan
talepte artış yaşanmadığını vurgulayan Ulusoy, “Ancak çeşitli Avrupa ülkelerinden olağan seviyenin üstünde un talebi ile karşı karşıyayız. Sadece İtalya özelinde değil, tüm
Avrupa’dan yaygın olarak talep var.” dedi.

Currently, 3 billion people in the world are in quarantine
because of the coronavirus epidemic that started in Wuhan, China and spread rapidly to the world. It is observed
that there is a significant increase in the market shopping
of people who do not go out, except in compulsory situations. With the curfews, which are applied worldwide and
in Turkey, foods with long shelf lives stand out in market
shopping. Especially due to the 300% increase in flour and
pasta demand, the shelves started to become empty rapidly in our country and the consumers became discomfortable.
Eren Günhan Ulusoy, Board Chairman of the Turkish Flour
Industrialists’ Federation, stated in the live broadcasts
and interviews that the demand for flour consumption
shifted from the businesses to home consumption with
the closure of places such as cafes and restaurants.
Reminding that people started to shop with panic after
the virus epidemic that started in December, Ulusoy confirmed the officials’ explanation that there was sufficient
product stock and underlined that there would be no problem in this regard. Emphasizing that there was no increase
in demand for flour in China and Iran after the epidemic,
Ulusoy said, “However, we are faced with flour demand
above the ordinary level from various European countries.
There is widespread demand not only in Italy but also from
all over Europe.”
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Yaşanan gelişmelerin henüz Türkiye’nin un ihracatına etki
etmediğini fakat küresel ticaretteki yavaşlamanın ve Uzak
Doğu yönlü konteyner fiyatlarındaki artışın un ticaretini
ilerleyen dönemde etkilemesini beklediklerini söyleyen
Ulusoy, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol konusundaki
anlaşmazlığı sonrası petrol fiyatlarının sert düşmesine
rağmen, salgının etkisiyle bunun henüz nakliye ve navlun maliyetlerine yansımadığını belirtti. Salgın atlatılırsa,
önümüzdeki sezonun tarımsal üretim maliyetlerine, petrol fiyatındaki düşüşün mutlaka olumlu etkisi olacağını
belirtti.

Saying that the developments have not yet affected the
flour exports of Turkey, but they expect that the slowdown
in global trade and the increase in the container prices of
the Far Eastern direction will affect flour trade in the future, Ulusoy pointed out that although oil prices dropped
sharply after Russia and Saudi Arabia’s disagreement over
oil, this has not yet been reflected in shipping and freight
costs due to the outbreak. He stated that if the epidemic
is overcome, the decrease in oil prices will definitely have a
positive effect on agricultural production costs of the coming season.

Salgın sonrası temizlik ürünlerinin yanı sıra un ve makarna
gibi ürünlere olan talebin hızlı artış gösterdiğini anımsatan Ulusoy, kapatılan işletmelerde talebin sıfıra indiğini
fakat bu dönemde tüketim alışkanlıklarının ve talep sahiplerinin değişim gösterdiğini kaydetti.

Reminding that the demand for products such as flour and
pasta, as well as the cleaning products, increased rapidly
after the epidemic, Ulusoy noted that the demand decreased to zero in the closed businesses, but the consumption
habits and demanders changed during this period.

“Mevcut şartlar altında salgının gıda ürünleri üzerinde
direkt bir etkisinin olmadığını düşündüğümüzde buğday
veya un üretiminde ham madde kaynaklı bir problemin
yaşanabileceğini düşünmüyorum.” diyen Ulusoy, üretimin
insan gücü, lojistik ve hijyen gibi diğer unsurları da içerdi-

Ulusoy said, “When we think that the epidemic does not
have a direct effect on food products under the current
conditions, I do not think that a raw material problem may
occur in wheat or flour production.” and stating that pro-
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ğini belirterek Avrupa gibi tam kapasiteye yakın bir oran
ile çalışan ülkelerin un sanayilerinde, üretim kapasitelerinde düşüşler yaşanabileceğini bildirdi ve Türkiye’nin un
sanayinde mevcut kapasitenin yüzde ellisinin kullanıldığını, toplam iç tüketimin iki katını üretebilecek sanayi kapasitesine sahip olunduğunu anlattı.
Ulusoy, “Bu sebeple salgının kontrol altına alınması aylar sürse bile ülkemizde un sektörü üretimine sorunsuz
devam edecek ve halkımızı ürünsüz bırakmayacaktır.” diyerek, Türkiye’nin şanslı bir ülke olduğunu çünkü buğday
ekiminin geçen sene yapıldığını ve hasatın bu temmuz
ayında yapılacağını sözlerine ekledi.
Geçtiğimiz sene 1 milyar doların üzerinde un ihracatı yapan Türkiye’nin bu alanda dünyanın en büyük ihracatçısı
olduğunu da hatırlatan Ulusoy, sektörün artan un talebini
karşılamak için mevcut kapasitesini bir miktar artırdığını
söyledi. Ulusoy ayrıca, Türkiye’de un sektörünün ihtiyaç
halinde ihracat stoklarını ve kapasitesini iç piyasaya yönlendirerek talebi karşılayabileceğini ve bunun önemli bir
avantaj olduğunu bildirdi.

26 y Mayıs / May 2020

duction includes other factors such as manpower, logistics
and hygiene, and that there may be decreases in the flour
industries and production capacities of the countries working with a close to full capacity such as Europe, he explained that fifty percent of the current capacity is used in the
flour industry of Turkey and it has the industrial capacity
to produce twice the total domestic consumption.
Saying, “For this reason, even if it takes months to control
the epidemic, the flour sector in our country will continue
its production without any problems and will not leave
our people without products.”, Ulusoy added that Turkey
is a lucky country because wheat cultivation was done last
year and the harvest will be done this July.
Reminding that our country, which carried out flour exports
of more than 1 billion dollars last year, is the world’s largest exporter in this field, Ulusoy said that the sector has
increased its existing capacity to meet the increasing flour
demand. Ulusoy also stated that the flour sector in Turkey
can meet the demand by directing its export stocks and
capacity to the domestic market if needed and this is an
important advantage.
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Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu ise Makarna fiyatlarındaki fahiş fiyatlar gerçeği yansıtmıyor. Sektörümüzün böyle
bir yaklaşımı yoktur, olmaz da. Marketlerde ürünlerin tüketilmiş olması bir panik havası yaratmasın. Ülkemizin
üretim kapasitesi mevcut tüketimin çok üzerinde. Buğday
stoklarımız da uygun, mahsul dönemine de 2 ay var. Hiçbir
problem yok.” Dedi.
Türkiye’de makarna üretimi yapan 24 fabrikanın olduğuna
değinen Külahçıoğlu, “Tüm fabrikalarla görüştük. 7 gün
24 saat, 3 vardiya çalışarak tüketicilerimize makarnaları,
doğru ve mevcut fiyatıyla sunmaya devam edeceğiz. Herhangi bir panik yaşanmasına gerek yok. Aylarca yetecek
stokumuz var.” dedi. Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı makarnada fiyat artışı yapılmayacağını, stokların da
yeterli olduğunu bildirdi.

The Turkish Pasta Industrialists’ Association Chairman
Abdülkadir Külahçıoğlu said, “Exorbitant prices in pasta
prices do not reflect the reality.https://www.hurriyet.com.
tr/haberleri/makarna Our industry does not have such an
approach. The consumption of products in the supermarkets should not create a panic atmosphere. The production capacity of our country is much higher than the current
consumption. Our wheat stocks are also suitable, there is 2
months for the harvest period. There is no problem.”
Mentioning that there are 24 factories producing pasta in
Turkey, Külahçıoğlu said, “We met with all factories. We
will continue to offer pasta to our consumers at the right
and current price by working 3 shifts, 24 hours a day, 7 days
a week. There is no need for any panic. We have enough
stock for months.” He stated that there will be no price increase in pasta due to the novel coronavirus outbreak, and
stocks are sufficient.
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BAĞIŞ KAMPANYASI
“WE ARE SELF-SUFFICIENT, TURKEY”
DONATION CAMPAIGN
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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler
kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla 31 Mart
2020 Tarihinde bir Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldı.
Bugüne kadar 1 milyar 772 milyon 779 bin 837 liralık bağış
toplandı.

Within the scope of the measures taken against the novel coronavirus (Covid-19), a National Solidarity Campaign was launched on
31 March 2020 with the slogan of “We are Self-Sufficient, Turkey”
under the leadership of President Recep Tayyip Erdoğan. To date,
donations of 1 billion 772 million 779 thousand 837 Turkish lira have
been collected.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nunda bağışta bulunarak destek olduğu kampanya da “bizbizeyeteriz.gov.tr”
internet sitesindeki bilgiye göre, 21 Nisan itibarıyla kampanya yapılan toplam bağış adedi 695 bin 101’e ulaştı. Vatandaşların kısa mesajla (SMS) 10 lira bağışta bulunabildiği kampanyaya şu ana kadar 5 milyon 746 bin 405 mesaj
ile 57 milyon 4644 bin 050 lira destek sağlandı.

According to the information on the “bizbizeyeteriz.gov.tr” website, the campaign supported by the Turkish Flour Industrialists’
Federation with donation, the total number of donations made as
of 21 April reached 695 thousand 101. The campaign, in which
citizens can donate 10 Turkish lira via text message (SMS), has provided a support of 57 million 4644 thousand 050 Turkish lira with 5
million 746 thousand 405 messages so far.

Bugüne kadar 1 milyar 800 milyona yakın bağış toplanan
kampanyaya en yüksek miktarda yardımda bulunan kurum ise 100 milyon lira ile Merkez Bankası oldu. Bunu 62
milyon 300 bin lira ile Ziraat Finans Grubu, 56 milyon lira
ile Türkiye Halk Bankası, 50 milyon lira ile Türkiye Vakıflar
Bankası ve 40 milyon lira ile Türk Telekomünikasyon AŞ
izledi.

The institution that provided the highest amount of support to the
campaign, which has collected donations of nearly 1 billion 800
million Turkish lira so far, has become the Central Bank with 100
million Turkish lira. This was followed by Ziraat Finans Group with
62 million 300 thousand Turkish lira, Türkiye Halk Bankası with 56
million Turkish lira, Türkiye Vakıflar Bankası with 50 million Turkish
lira and Türk Telekomünikasyon AŞ with 40 million Turkish lira.
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SOKAĞA ÇIKMA
YASAĞINDA UN
FABRİKALARI
ÜRETMEYE DEVAM
EDİYOR!
FLOUR FACTORIES
CONTINUE TO PRODUCE IN
CURFEW!
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında, salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni
açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu
temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol
altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata
geçirilmiştir.

Within the scope of coronavirus measures, from the moment
of the epidemic, in line with the recommendations of the Ministry of Health and the Scientific Advisory Board, and the
instructions of our President, many precautionary decisions
were started to be implemented in order to manage the risk
of the epidemic/infection in terms of public health and public
order, to ensure social isolation, to maintain social distance
and to control the rate of spread.

Bu kapsamda alınan son tedbirlerden olan, büyükşehir
statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili için şehir giriş-çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklanması kararlaştırılmıştı. Bu tedbirleri ek olarak 9 Nisan tarihinde 10-12
Nisan arasında hafta sonunu kapsayacak şekilde bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamında, Ekmek
üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri istisna uygulanacak sektörler olarak belirtilmişti.
17-19 Nisan Tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağında ise, Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un, süt, et, balık
üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı
tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen
malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler istisna
kapsamında belirtilmiştir.

It was decided to temporarily prohibit the city entries and
exits for 15 days in our 30 provinces with metropolitan status,
which is one of the last measures taken in this context. In addition to these measures, a curfew was announced on April 9
to cover the weekend from April 10-12. Within the scope of the
prohibition, the bakeries and/or workplaces with bakery licenses in which production is carried out were specified as the
sectors to be exempted. In the curfew applied between April
17-19, with the permission of the Provincial/District Public Health Board of the city, the facilities where the basic foodstuffs such as pasta, flour, milk, meat, fish are produced, those
where the hygiene materials, especially paper and cologne,
are produced, and those where the raw materials needed for
the production of these materials are produced were specified
within the scope of the exemption.

Un ve unlu mamullere olan talep artışı sebebiyle un fabrikaları da Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerilerini
de dikkate alarak tedbirlerle birlikte 7/24 üretime devam
etmekte ve ülkemizde ve dünyada talebi karşılamak için
çalışmaya devam etmektedir.

Due to the increase in demand for flour and bakery products,
flour factories continue to produce 24/7 with measures, taking into account the recommendations of the Ministry of
Health and the Scientific Advisory Board, and continue to
work to meet the demand in our country and in the world.
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Olağan Aylık Yönetim Kurulu Toplantısını 13 Nisan Pazartesi Günü Koronavirüs önlemleri kapsamında videokonferans yöntemiyle
gerçekleştirdi.
Toplantıda, TMO buğday ithalatı ihaleleriyle ilgili görüş
alışverişinde bulunulmuş ve sektörün ithalatlarda yaşadığı sorunlar dile getirilmiş ve konuyla ilgili TMO ‘ya bir
bilgilendirme yazısının gönderilmesine karar verilmiştir.
Önümüzdeki günlerde olası bir sokağa çıkma yasağı uygulanması durumunda, un fabrikalarının çalışmalarına
devam edebileceği ve çalışanlarının yasaktan muaf tutulacağı Bakanlık tarafından yayınlanacak genelgede açıkça
belirtilmesi gerektiği belirtilmiş ve buğday ithal edilen
ülkelerin ihracatlarına uyguladıkları sınırlama ve kota gibi
uygulamalara değinilerek Türkiye’de buğday üretiminin
her zamankinden çok daha fazla önemli hale geldiğine,
buna bağlı olarak buğday ekiminin teşvik edilmesi konusunda harman öncesinde buğday alım fiyatlarının açıklanması ve ileriki dönemde çiftçinin tarlasında buğdayı tercih
etmesinin sağlanması için gereken fiyatın verilmesinin
önemi vurgulanmıştır.
Un ihracatında 2020 yılının ilk üç ay rakamları ve Irak, Yemen gibi önemli pazarlarımızda yaşanan gelişmeler ve
problemler gündeme gelmiş ve COVID-19 salgınının sektöre olan etkileri ve bu süreç sonrası yaşanabilecek sıkıntılar
masaya yatırılmıştır.

The Turkish Flour Industrialists’ Federation held its Ordinary Monthly Board Meeting on Monday, April 13, via videoconference as part of the coronavirus measures.
At the meeting, opinions were exchanged on TMO wheat
import tenders and the problems experienced by the sector in imports were expressed and it was decided to send
an information letter to TMO regarding the subject. It was
stated in the circular to be published by the Ministry that
flour factories can continue their activities and their employees will be exempted from the prohibition in the event
of a possible curfew in the coming days, and it was expressed that the wheat production of Turkey has become more
important than ever by mentioning the enforcements such
as the restriction and quota applied to the exports of the
countries from which wheat is imported. Accordingly, the
importance of declaring the wheat purchase prices before
the threshing in order to promote wheat cultivation and
giving the price required to ensure that the farmers prefer
wheat in their fields in the future was emphasized.
The figures related to the first three months of 2020 in
flour exports and the developments and problems experienced in our important markets such as Iraq and Yemen
were brought to the agenda and the effects of the COVID-19 epidemic on the sector and the problems that may
occur after this process were discussed.
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TUSAF-TMO SEKTÖR
BİLGİLENDİRME
RAPORU
TUSAF-TMO SECTOR
INFORMATION REPORT
15 NİSAN/APRIL 2020
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu dünyayı etkisi altına
alan koronavirüs salgını sebebiyle sektörün sorunları ve
ihtiyaçlarına ilişkin rapor niteliğinde bir yazı hazırlamış ve
Toprak Mahsullerı Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirmiştir.

The Turkish Flour Industrialists’ Federation prepared a report on
the problems and needs of the sector due to the coronavirus epidemic that affects the world and reported it to the Directorate General of Turkish Grain Board.

Rapor kapsamında, COVID-19 pandemisi sonrası, un ve
unlu mamullere yoğun bir talep oluştuğunu, hızlı bir şekilde raflarda ürünlerin tükendiğini ve ardından un sanayicilerinin üretimlerini artırarak bu talebi karşıladığı ve tüketicinin tedirginliğinin giderildiği belirtilmiş ve bu süreçte
yurtdışındaki buğday fiyatlarının artmış olmasına rağmen
TMO’nin fiili tüketimin %70’lerine varan oranlarda, fiyat
değişikliğine gitmeden tahsiste bulunması, sektörü rahatlatmış ve hammadde temini konusunda endişeleri
ortadan kaldırdığını belirterek TMO’nun , halkımızın ve
sanayicinin dostu olarak ortaya koyduğu, sabit fiyatlı ithal
buğday tahsisi, sanayicimiz için çok önemli, vazgeçilemez
bir avantaj olduğu için sektör adına teşekkürler dile getirilmiştir.

Within the scope of the report, it was stated that after the COVID-19 pandemic, an intense demand occurred for flour and bakery products, the products fell short on the shelves quickly, then
the production of flour industrialists increased their production
and met this demand and the consumer’s uneasiness was eliminated, and despite the increase in the wheat prices abroad in
this process, it was stated that TMO’s allocation up to 70% of the
actual consumption without any price change relieved the sector
and eliminated the worries about raw material supply. In addition,
gratitude was expressed on behalf of the sector as the fixed price
imported wheat allocation, presented by TMO as a supporter of
our people and industrialists, became a very important and indispensable advantage for our industrialists.

Raporda, COVID ile ilgili sağlık sektöründen sonra en
önemli mücadele gıda sektöründe verildiği ve gıda tedarikinin halkımıza kesintisiz devam etmesinin sektör ve
devlet kurumlarının özveri çalışmalarıyla gerçekleştiği belirtilmiştir.
Bununla beraber, gerçekleşen nisan ayı tahsislerin dağıtım oranları ve ithalatın yapıldığı limanlar ile ilgili olarak
yaşanan sorunlar bir sivil toplum kuruluşu olarak, kamuyla bilgi paylaşımı sorumluluğunun yerine getirilmesi amacıyla dile getirilmiş ve halkın menfaati, un piyasasındaki
istikrar ve dengenin önemi belirtilmiş ve tüm firmaların bu
zor günlerde olumsuz süreçten etkilenmemesi için çözüm
önerilerinde bulunulmuştur.

In the report, it was stated that the most important struggle after
the health sector related to COVID was carried out in the food sector and the continuation of the food supply to our people without
interruption was realized with the devoted efforts of the sector
and state institutions.
However, the problems regarding the distribution rates of the
allocations in April and the ports where the imports are carried
out were expressed as a non-governmental organization in order
to fulfill the responsibility of sharing information with the public, the importance of public interest, stability and balance in the
flour market was stated, and solutions were proposed to ensure
that not all companies are affected by the negative process during
these difficult days.
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‘’SÖZ SİZDE’’ TARIM
ORMAN BULUŞMALARI
SAMSUN SEKTÖR
BULUŞMA TOPLANTISI
“HAVE YOUR SAY”
AGRICULTURE AND
FORESTRY MEETINGS SAMSUN SECTOR MEETING
15 NİSAN/APRIL 2020
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Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda illerde gerçekleşen ‘’Söz Sizde’’ Tarım ve Orman Buluşmaları kapsamında 15 Nisan Çarşamba Günü Samsun Sektör Buluşma
Toplantısı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli önderliğinde Covid-19 salgını tedbirleri dolayısıyla
toplantı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya Samsun Milletvekilleri, TMO Genel Müdürü ve ilgili
kuruluşların temsilcileri ile birlikte Türkiye Un Sanayicileri
Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy’ da katıldı.
Bakan Pakdemirli, toplantıda yaptığı konuşmada dünya
olarak, oldukça zorlu bir süreçten, zorlu bir imtihandan
geçtiklerini vurgulayarak “bizim bu süreçteki en büyük
şanslarımızdan biri kesinlikle süreci büyük bir fedakârlıkla
yöneten sağlıkçılarımız ve çiftçilerimizdir” diye konuştu.
Videokonferans yoluyla da olsa bu toplantılardaki amaçlarının sektörün talep ve isteklerini yerinde değerlendirmek, politikalarımızı oluşturmak olduğunu belirten Bakan

Within the scope of ‘’Have Your Say’’ Agriculture and Forestry Meetings held in the provinces under the coordination of the Ministry of Agriculture and Forestry, Samsun
Sector Meeting was held on Wednesday, April 15. The meeting was held via videoconference due to Covid-19 outbreak
measures under the leadership of Minister of Agriculture
and Forestry Dr. Bekir Pakdemirli. Along with Samsun Deputies, TMO General Manager and representatives of the
related organizations, Eren Günhan Ulusoy, Board Chairman of the Turkish Flour Industrialists’ Federation (TUSAF) attended the meeting.
In his speech at the meeting, Minister Pakdemirli emphasized that the world was going through a very difficult
process and a difficult test, and said, “One of our greatest
chances in this process is our healthcare professionals and
farmers who manage the process with great sacrifice.”
Stating that the aim of these meetings, even through videoconference, is to evaluate the requests and demands
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Pakdemirli Covid-19 salgınının bölgesel değil, küresel bir
sorun olduğunun altını çizerek “Tabii bu salgın kontrol
altına alınmadığı takdirde hem geçim kaynakları hem de
gıda risk altında. Bu da bütün yük omuzlarımızda demek
oluyor. Hamdolsun ki, Covid-19 süreci dünyada hiç gündeme gelmeden önce de gıda arz güvenliği noktasında çok
iyi durumdaydık. Süreçle birlikte ise tedbirlerimizi üst
noktaya çıkardık” açıklamasını yaptı.
Şu an itibariyle gıda tedarikinin yeterli düzeyde olduğunu
ifade eden Bakan Pakdemirli “Yine tahıl stoklarımız da şu
an için rahat seviyede. 2020 üretim sezonunda, ürün rekolte tahminlerimize baktığımızda, başta buğday olmak
üzere, başlıca temel gıda ürünlerimizin görünümleri de iyi
durumda. Gıda arz güvenliğimizi garanti altına almamız
için ülkemizde ekilmedik yer bırakmamamız gerekiyor.
Bu sebeple hazineye ait tarıma elverişli âtıl arazileri, çiftçilerimize bedelsiz olarak tahsis ederek, üretime kazandıracağız. Tahsis edilen arazilerde, hububat, baklagiller,
yağlı tohumlu bitkiler ve yem bitkileri gibi stratejik olarak
önemli olan ürünlerin ekilmesi sağlayacağız. Böylece hem
çiftçimiz hem de ülkemiz kazanacak” değerlendirmesinde bulundu.
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of the sector on site and to establish the policies, Minister Pakdemirli underlined that the Covid-19 outbreak is
not a regional problem but a global problem and stated,
“Of course, unless this epidemic is brought under control,
both means of living and food are at risk. This means that
all the burden is on our shoulders. Fortunately, before the
Covid-19 process came to the fore in the world, we were
in a very good condition in terms of food supply security.
Along with the process, we took our measures to the top
level.”
Minister Pakdemirli stated that the food supply is sufficient as of now and pointed out, “Our grain stocks are also
at a comfortable level for now. When we look at our product yield estimates in the 2020 production season, the
view of our main food products, especially wheat, is also in
good state. In order to guarantee our food supply security,
we should not leave any unplanted places in our country.
For this reason, we will allocate inert agricultural lands,
belonging to the treasury, to our farmers, free of charge,
and bring them to production. We will ensure the planting
of strategically important crops such as cereals, legumes,
oilseeds and forage plants in the allocated lands. Thus,
both our farmers and our country will win.”
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Bakanlık bütçesinin %54,5’ini çiftçilere, yani tarımsal
desteklere ayırdıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli Artan
maliyetler karşısında bu yılı da doyurucu fiyat politikası ile
telafi edeceğiz. Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız” dedi.

Minister Pakdemirli said that they allocated 54.5% of the
ministry budget to farmers, that is, agricultural supports,
and stated, “We will compensate this year with a satisfactory price policy against rising costs. We will announce
prices before harvest time.”

Samsun’un üretim karnesinin iyi olduğunu ifade eden
Bakan Pakdemirli, Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamındaki desteklere, hayvancılığın olmazsa olmazı meralara, arı yetiştiricilerine, manda ıslahı ve verimliliğin arttırılmasına, ormancılık faaliyetlerine ve su yatırımlarına
da bütün hızıyla devam ettiklerini vurgulayan Pakdemirli,
KKYDP, IPARD hibelerinin de devam ettiğini vurguladı.

Stating that Samsun’s production record is good and emphasizing that they continue their support within the scope of the Plant Production Development Project, pastures
which are indispensable to animal husbandry, beekeepers,
water buffalo breeding and increased productivity, forestry
activities and water investments, Pakdemirli also pointed
out that KKYDP and IPARD grants continue.

‘’Milletimizin bereketli topraklarına, çalışkan insanlara
biz ne müjde versek az” diyen Bakan Pakdemirli “İnşallah
bütün çiftçilerimiz için bereketli, bol kazançlı ve özellikle
sağlıklı, bir yıl olur” diyerek sözlerini tamamladı.

He finished his speech by stating, “We look forward to giving good news to the fertile lands and hardworking people of our nation. I hope it will be a fertile, profitable and
especially healthy year for all our farmers.”
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TARIM VE ORMAN
BAKANLIĞI ÜRÜN
MASALARI NİSAN
AYI BUĞDAY BÜLTENİ
YAYINLANDI
MINISTRY OF AGRICULTURE
AND FORESTRY PRODUCT
TABLES APRIL WHEAT BULLETIN
PUBLISHED
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Dünya’da Buğday

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) Tarım Havzaları Daire Başkanlığı tarafından
her ay serin iklim tahılları ve baklagil ürünlerine ürün bazlı
olarak hazırladığı nisan ayı bülteni yayınlandı.

April bulletin prepared by the Ministry of Agriculture and
Forestry Directorate General of Plant Production (BÜGEM)
Department of Agricultural Basins on monthly basis for
cool climate cereals and legume products was published.

Nisan ayının buğday bültenine göre, COVID-19 pandemisinin hızla yayılımı, hububat üretim ve tüketim dengesi
üzerinde uluslararası belirsizliklere sebep olmaktadır.
Özellikle buğdaya olan talepte yakın dönemde artışlar
görülse de, küresel ticaretin ve ekonomik koşulların zayıflamasının neticesinde uzun vadede talep artışının devam

According to the April wheat bulletin, the rapid spread of
the COVID-19 pandemic causes international uncertainties
on the balance of grain production and consumption. Although the demand for wheat has increased in the recent
period, it is predicted that the demand will continue to increase in the long term as a result of the weakening of glo-

Türkiye’de Buğday
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Buğday Dünya ve Türkiye Fiyatları

edeceği öngörülmekte. Ayrıca un sektörünün de belirttiği gibi
hububat ticareti son haftalarda hızlanmasına rağmen hareket kısıtlamaları ve karantina önlemlerine bağlı lojistik zorluklarla da karşılaşılmakta. Pandemi, dünyada 2020/2021 ticaret sezonu ürünü için ulaşım ve işgücü kısıtlamalarına bağlı
olarak üreticilerin bahar aylarında yapması gereken çiftçilik
faaliyetlerini yapmasını kısıtlayabilir.

bal trade and economic conditions. In addition, as the flour
sector has stated, although grain trade has accelerated in
recent weeks, there are also logistical difficulties due to movement restrictions and quarantine measures. The pandemic
may restrict the farming activities of the producers in spring
due to transportation and labor restrictions for the 2020/2021
trade season products in the world.

Bu sebeplerle Uluslararası Hububat Konseyi; pandeminin
ilerleme durumu ve süresi netleşene kadar arz ve talep tahminlerinin değişebileceğini belirtmiş ve 2020/2021 sezonu
için ilk küresel arz ve talep projeksiyonunu yayınlamıştır. Bu
projeksiyonda toplam küresel buğday üretiminin yaklaşık
%6,5 artarak 768 milyon tona, toplam buğday tüketiminin
ise %9,2 artarak 760 milyon tona çıkacağını öngörmüştür.

For these reasons, the International Grains Council stated that
supply and demand forecasts may change until the progress
and duration of the pandemic become clear and published the
first global supply and demand projection for the 2020/2021
season. In this projection, it has foreseen that total global
wheat production will increase by 6.5% to 768 million tons
and total wheat consumption will increase by 9.2% to 760
million tons.
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Ayrıca TUİK verileri incelendiğinde, 2018/2019 pazarlama
yılı toplam buğday tüketimi 18,8 milyon ton ve yeterlilik
%100,5 olarak karşımıza çıkmakta. Yine 2019 TUİK verilerine göre ülkemizde buğday üretiminin yapıldığı iller haritada belirtilmiş ve Ankara, Konya ve Diyarbakır en fazla
üretim yapılan ilk 3 il olarak karşımıza çıkmıştır.
Yurtiçi buğday fiyatları TL bazında geçmiş aylarla paralellik gösterse de dövizde yaşanan artışla birlikte dolar bazında bir miktar düşüş yaşanmıştır. Yerli ekmeklik buğday
14 Nisan 2020 TMO Günlük Bültenine göre 1.655 TL/ton
(244 $/ton, kur: 6,78 TL) civarında işlem görmektedir. En
çok ithalat yaptığımız ülke olan Rusya’da ekmeklik buğday fiyatları geçen ay 194 $/ton iken 14 Nisan tarihinde 214
$/tona yükselmiştir. Yurt içi ile Rus ekmeklik buğday fiyat
farkı 30 $/ton civarındadır.
Yine dış ticaret alanında yapılan değerlendirmelerde, 2019
yılı Ocak ve Şubat aylarında 1,15 milyon ton buğday ithalatı
yapılmışken 2020 yılı Ocak ve Şubat aylarında 1,5 milyon
ton buğday ithalatı yapılmıştır. 2019 Ocak ve Şubat aylarında 1,22 milyon ton mamul madde ihracatı karşılığı 462
milyon $, 2020 Ocak ve Şubat aylarında 1,25 milyon ton
mamul madde ihracatı karşılığı 484 milyon $ gelir elde
edilmiştir. Yapılan dış ticaretin %82’si Dâhilde İşleme Rejimi uygulaması kapsamında gerçekleşmiştir.
Bültenin pandemi değerlendirmesine göre buğdayın pandemiden etkilenme durumu güçlü ve zayıf yönleri,dırsatları ve tehditleri olarak değerlendirmeye alınmış ve ayrıca
Dünyada olduğu gibi ülkemizde günlük yaşam üzerinde
olumsuz etkisini artırarak devam ettiren COVID-19 salgını
neticesinde, bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamak önümüzdeki dönem için büyük önem
taşımadığı belirtilmiştir.

In addition, when TUIK data are analyzed, it is seen that
the total wheat consumption in the 2018/2019 marketing
year is 18.8 million tons and the sufficiency is 100.5%.
Again, according to 2019 TUIK data, the provinces where
wheat production is made in our country are indicated on
the map, and Ankara, Konya and Diyarbakır are the top 3
provinces with the highest production.
Although domestic wheat prices are in parallel with the
previous months in TL terms, there has been a decrease in
dollar terms due to the increase in foreign exchange. Domestic bread wheat is traded at around 1.655 TL/ton (244
USD/ton, exchange rate: 6.78 TL) according to the 14 April 2020 TMO Daily Bulletin. Bread wheat prices in Russia,
the country that we import to most, increased from 194
USD/ton last month to 214 USD/ton on April 14. The price
difference between domestic and Russian bread wheat is
around 30 USD/ton.
In the evaluations made in the field of foreign trade, while 1.15 million tons of wheat was imported in January and
February 2019, 1.5 million tons of wheat was imported in
January and February 2020. In January and February 2019,
the revenue was 462 million USD for exports of 1.22 million
tons of finished products, and in January and February of
2020, the revenue was 484 million USD for exports of 1.25
million tons of finished products. 82% of the foreign trade
was realized within the scope of Inward Processing Regime
application.
According to the pandemic evaluation of the bulletin, the
state of the wheat affected by the pandemic was evaluated in terms of strengths and weaknesses, opportunities
and threats. In addition, it has been stated that, as a result of the COVID-19 epidemic, which continues to increase
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Buğdayın Pandemiden Etkilenme Durumu

Bültene göre, Tarımsal üretimin sürdürülebilmesi ve kesintiye uğramadan devam etmesi, araziye çıkışlarda sorun
yaşanmaması için Bakanlığımızın talebi üzerine İçişleri
Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen talimatla üreticilere gerekli kolaylık sağlanmıştır. Bununla birlikte mevsimlik işçilerin gerekli sağlık tedbirlerinin alınması şartıyla
iller arası ulaşımları sağlanması kolaylaştırılmıştır.
Tarım takvimi dikkate alınarak ekilmeyen bir karış toprağımız kalmaması amacıyla mevcut üretim alanlarına ilave
yazlık ekiliş yapılabilecek arazilerde hububat, baklagiller
ve yağlı tohumlu bitkilerin tohumunun %75’i hibe olacak
şekilde tohum toprakla buluşturularak tarımsal üretimin
artırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için belirlenen pilot illerde Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi
hayata geçirilmiştir.
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its negative impact on daily life in our country, as in the
world, it is not important to ensure the continuity of plant
production and food supply security. According to the bulletin, the necessary convenience has been provided to the
producers with the instructions sent to the 81 Provincial
Governorships by the Ministry of Interior upon the request
of our Ministry in order to maintain the agricultural production without interruption and to avoid any problems
in field activities. In addition, transportation between provinces has been facilitated provided that seasonal workers
take necessary health measures.
In order not to leave any unplanted land considering the
agricultural calendar, the Plant Production Improvement
Project was started in the determined pilot provinces in
order to increase agricultural production and contribute
to the country’s economy by bringing the seed together
with the soil through the donation of 75% of the cereals,
legumes and oilseed plants on the lands where additional
summer cultivation can be carried out in addition to existing production areas.

Mühlenchemie. German Quality Worldwide.

Problem çözücü Mühlenchemie

„Her mahsul kendi
koşullarını üretir –
ve Mühlenchemie
buna çözümü.“
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Lutz Popper,
Scientific Director, Stern-Wywiol Gruppe

Önsezili olmak. Bizim için bunun
anlamı, henüz olgunlaşma süresinde
tahıl kalitesine bir göz atmak ve yeni
mahsulün kuvvetli ve zayıf taraflarını
tanımaktır.
Biz mahsulün sonucunu beklemeyiz,
biz birinci tahıl sevkiyatını cebimizde
buna uygun çözümle bekleriz. Bu
şekilde atılan küçük bir adımdan büyük
bir avantaj oluşur.
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2019/2020 DÖNEMİ
KARŞILAŞTIRMALI
UN İHRACAT
RAPORU
COMPARATIVE FLOUR
EXPORT REPORT FOR
2019/2020
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Türkiye un sanayi sektörü 2019 yılında gerçekleştirdiği
yaklaşık 3,3 milyon ton un ihracatı ile geçtiğimiz yılda son
6 yılda olduğu gibi dünyanın un ihracat şampiyonu olmayı
başarırken, bu miktar karşılığında 1 milyar doları aşan bir
gelir elde etti.

The Turkish flour industry sector managed to become the
world’s flour export champion with the export of approximately 3.3 million tons of flour in 2019, as it has been in
the last 6 years, and earned an income exceeding 1 billion
dollars in return for this amount.

En önemli un ihracat pazarımız olan Irak 2019 yılında da
ilk sırada yer alırken, yaşanan sorunlara rağmen toplam
ihracatımızdaki payı %41 oldu.

Iraq, which is our most important flour export market, ranked first in 2019, and despite its problems, its share in our
total exports was 41%.

Geçtiğimi yılın en dikkat çekici pazarı ise kuşkusuz Yemen
oldu. 2018 yılında 186 bin ton ile toplam un ihracatımız
%5,6’sını oluşturan Yemen, 2019 yılında 455 bin un ithal
ederek payını %14’e çıkarttı.

Undoubtedly, Yemen was the most remarkable market of
the past year. Yemen, which made up 5.6% of our total flour
exports with 186 thousand tons in 2018, increased its share
to 14% by importing 455 thousand tons of flour in 2019.

		
				Ton /Tons

%

Irak/ Iraq

1.362.114

41,7

Yemen

455.967

14,0

Suriye/ Syria

335.595

10,3

Angola

175.031

5,4

91.307

2,8

Venezuela
2019 Yılı İhracat Pazarı (İlk 5 Ülke)

Export Market in 2019 (Top 5 Countries)

2020 yılının ilk üç ayında ihracatta tempo biraz yavaşlarken toplamda 770 bin ton un satış gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın ilk çeyrekteki un ihracatı miktarı 853 bin ton
olarak kayıtlara geçmişti. Bu miktar 2020 yılında yaklaşık
%10 düşüş gösterdi. Düşüş tutar bazında ise %14 oldu.
Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde un ihracatından yaklaşık
288 milyon dolar gelir elde edilirken, bu yıl 247 milyon gelir elde edildi.

In the first three months of 2020, while the tempo slowed
down a bit, 770 thousand tons of flour was sold in total.
The amount of flour exports in the first quarter of last year
was recorded as 853 thousand tons. This amount dropped
about 10% in 2020. The decrease was 14% on amount basis. In the first quarter of last year, approximately 288 million dollars of revenue was obtained from flour exports, this
year 247 million dollars of revenue was obtained.
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TON/ TONS

Kümülatif/
Cumulativ

TON/ TONS

Kümülatif/
Cumulative

Ocak/ January

278.170

278.170

$92.057

$92.057

Şubat/ February

270.243

548.413

$91.410

$183.467

Mart/ March

304.627

853.040

$104.224

$287.691

TON/ TONS

Kümülatif/
Cumulative

TON/ TONS

Kümülatif/
Cumulative

Ocak/ January

273.760

273.760

$86.133

$86.133

Şubat/ February

248.647

522.407

$80.525

$166.658

Mart/ March

248.120

770.527

$80.119

$246.777

AY/ MONTH

2019 Yılı İlk Üç Ay İhracatı/ Exports in First Three Months of 2019

AY/ MONTH

2020 Yılı İlk Üç Ay İhracatı / Exports in First Three Months of 2020
Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye un sanayicileri olarak ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke içerisinde Somali’nin yerini Venezuela
aldı. Irak toplamda %1’lik düşüş yaşarken, Yemen geçtiğimiz yılki
ilk üç ay performansının uzağında kaldı. Bu sene ilk üç aylık dilimde 140 bin ton un ihracatı gerçekleştirilen Yemen’de geçtiğimiz
yıla göre %34’lük bir düşüş var.
Suriye pazarında yaşanan problemler sonucu ihracatta düşüşler
yaşanırken, ilk çeyrekte bu ülkeye toplam ihracatımız 2019 yılı
ilk çeyreğinde gerçekleştirdiğimiz ihracatın yaklaşık yarısı kadar.
Türkiye’nin toplam un ihracatında Suriye’nin payı da düşüş eğiliminde.
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In the first quarter of this year, Venezuela has replaced Somalia among the top 5 countries we export to as Turkish
flour industrialists. While Iraq experienced a 1% decrease in
total, Yemen remained far from its performance in the first
three months of last year. In Yemen, where 140 thousand
tons of flour was exported in the first quarter of this year,
there is a 34% decrease compared to last year.
While the decline in exports has been experienced as a result
of the problems in the Syrian market, our total exports to
this country in the first quarter are about half of the exports
in the first quarter of 2019. Syria’s share in the total flour
export of Turkey is in a decreasing trend.
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Angola’ya olan ihracatımız bu yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %3 artarak 60 bin ton olarak
gerçekleşti. Somali 2020 yılı toplam un ihracatı ülke sıralamasında yedinci basamağa gerilerken, bu pazarda 2019
yılı ihracatına göre %13’lük bir düşüş yaşandı.
Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde un ihracatı yapılan 71 ülke
arasında 4.700 tonluk ihracat ile 15 sırada yer alan Venezuela, yılın geri kalan bölümünde Türk ununa olan talebini artırmış ve 2019’u 91 bin ton ile kapamıştı. Bu yıl ilk
çeyrekte hızını düşürmeyen Venezuela yaklaşık 47 bin ton
Türk unu ithalatı gerçekleştirdi.

Our exports to Angola increased by 3% in the first quarter
of this year compared to the same period of last year and
reached 60 thousand tons. While the total flour exports to
Somalia fell to the seventh place in the country ranking in
2020, there was a 13% decrease in this market compared to
2019 exports.
Venezuela, which ranked 15th among the 71 countries in
terms of flour exports in the first quarter of last year, increased its demand for Turkish flour in the rest of the year
and closed 2019 with 91 thousand tons. Venezuela, which
did not slow down in the first quarter of this year, imported
approximately 47 thousand tons of Turkish flour.

2019 Yılı İhracat Pazarı (İlk 5 Ülke)

2020 Yılı İhracat Pazarı (İlk 5 Ülke)

Oran

Export Market in 2019 (Top 5 Countries)

Export Market in 2020 (Top 5 Countries)

Rate

1

Irak/ Iraq

315.958

1

Irak/ Iraq

312.584

%1

2

Yemen

211.477

2

Yemen

139.565

%34

3

Suriye/
Syria

99.372

3

Angola

60.452

%3

4

Angola

58.808

4

Venezuela

46.879

%900

5

Somali/
Somalia

19.038

5

Suriye/ Syria

46.165

%53

15

Venezuela

4.707

7

Somali/ Somalia

16.532

%13
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20 Mart

İlk Dünya Un
Günü Kutlu Olsun

HAPPY FIRST WORLD FLOUR DAY
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Un, ekmek ve makarna başta olmak üzere milyarlarca insanın günlük olarak en çok tükettiği birçok farklı yiyeceğin
ana bileşenini oluşturmakta. Dünyada her yıl yaklaşık 750
milyon ton buğday unu hasat edilmekte ve çok çeşitli gıdalara dönüştürülmektedir. Dünya’nın her yerinde ekmek,
bisküvi, kek ve makarna gibi lezzetli yiyecekler başta bizim kültürümüz olmak üzere sayısız kültürün en önemli
besin maddelerinden biridir.
Almanya’nın Hamburg kenti yakınlarındaki Wittenburg’daki FlourWorld Müzesi, 20 Mart’ta tüm dünyayı
kapsayan önemiyle unu kutlamak için bu yıl ilk Dünya Un
Günü’nü başlattı. Bu çalışma ile sadece un için değil, bu
önemli kaynakla çalışan tüm sektör paydaşları için de bir
takdir günü olması amaçlanıyor. FlourWorld Müzesi, un
için bir anıt yaratma hedefini belirlemiş. 1000 metrekarelik alandaki müze, 140 ülkeden 3500’den fazla un çuvalının kültürel ve tarihi bir koleksiyonunu sergiliyor. Alplerden gelen 5300 yaşındaki adamın yeniden üretimi olan
“Ötzi”, bin yıllık un hikayesini anlatıyor.

Flour is the main ingredient of many different foods that
billions of people consume the most on a daily basis, especially bread and pasta. Around 750 million tons of wheat
flour is harvested every year and converted into a wide variety of foods. Delicious foods such as bread, biscuits, cakes and pasta all over the world are one of the most important nutrients of numerous cultures, including our culture.
The FlourWorld Museum in Wittenburg, near Hamburg,
Germany, inaugurated the first World Flour Day this year
on March 20 to celebrate flour with its worldwide importance. With this study, it is aimed to be a day of appreciation not only for flour but also for all industry stakeholders
working with this important resource. The FlourWorld Museum has set the goal of creating a monument for flour.
The museum, on an area of 1000 square meters, exhibits
a cultural and historical collection of more than 3500 flour
sacks from 140 countries. “Ötzi”, the reproduction of the
5300-year-old man from the Alps, tells the millennial flour
story.
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Müzede dünyanın dört bir yanından yüzlerce renkli ve
benzersiz un çuvalı bulunuyor ve Stern Wywiol Grubu’nun
kurucusu ve değirmenlere tutkulu olan yönetici ortağı
Volkmar Wywiol, unun insanlık üzerindeki binlerce yıldır
besleyici etkisini dünyanın nihai temel gıda maddesi olan
ekmeği olarak gördüğünüzde, değerini abartmamak imkansız diyor.
Ayrıca bu özel günün 20 Mart olarak seçilmesinin de bir
anlamı var. Gündönümü olarak nitelendirilen ekinoks 1921 Mart arasında değişiyor. Kuzey yarımkürede bahar 20
Mart’tan sonra başlıyor ve onunla birlikte de hasat mevsimi. Güney yarımkürede sonbahar başlıyor ve onunla birlikte ekim mevsimine geçiliyor. Dolayısıyla, dünyanın dört bir
yanındaki çiftçiler için, 20 Mart civarındaki günler özel bir
zamanı temsil ediyor.
Belki de insanlığın kendisini bir çuval un veya bir somun
ekmek gibi en temel öğeler için her zamankinden daha
minnettar bulduğu bu dönemde, ilk Dünya Un Günü’nün
küresel bir krizin ortasında oluşması kesinlikle doğru bir
hamle gibi gözüküyor. Bu küresel boyuttaki krizde bile
sektörün yapı taşları olan değirmenciler, besleyici ve uygun fiyatlı yiyecek sağlamak için öğütmeye devam etmelidir diye ekliyor.
Wittenburg’daki FlourWorld Müzesi, dünyanın dört bir yanından değirmencilere ve un ve ekmek arkadaşlarına bu
hayati temel yiyeceklerini tüm duyularıyla yeniden keşfetmeleri için bir davet sunuyor ve tüm bu insanlara, Dünya
Tahılında bizleri “beyaz altın” ile zenginleştirdiğiniz için
teşekkür ederiz diye ekliyorlar. Ayrıca unun çeşitliliğini ve
önemini kutlamaya ve sosyal medyada #worldflourday
hashtagini kullanarak deneyimlerinizi, bilgileriniz, resimlerinizi ve yemek tariflerinizi paylaşmaya davet ediyorlar.
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The museum has hundreds of colorful and unique flour
sacks from all over the world, and Volkmar Wywiol, founder of Stern Wywiol Group and a managing partner who
is passionate about mills says that it is impossible not to
overestimate the value of flour when you see bread as the
world’s ultimate staple food for thousands of years.
He also states that there is also a point in choosing this
special day as March 20. The equinox, which is described
as the solstice, changes between March 19-21. Spring begins in the northern hemisphere after March 20 along with
the harvest season. Autumn begins in the southern hemisphere along with the planting season. So for farmers
around the world, the days around March 20 represent a
special time.
Perhaps the first World Flour Day in the midst of a global
crisis seems to be the right move in this era when humanity finds itself more grateful than ever for the most basic
items like a sack of flour or a loaf of bread. Even in this
global crisis, millers, the building blocks of the industry,
must continue to grind to provide nutritious and affordable food.
The FlourWorld Museum in Wittenburg offers an invitation to millers and flour and bread associates from all over
the world to rediscover these vital essential foods with all
their senses, and they thank all these people for enriching
them with “white gold” in the World Grain Industry. They
also invite you to celebrate the variety and importance of
flour and share your experiences, information, pictures and
recipes using the hashtag #worldflourday on social media.
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Hem Hijyenik Hem Eğlenceli;

Evde Kendi
Ekmeğinizi Yapın!
BOTH HYGIENIC AND ENJOYABLE;
MAKE YOUR OWN BREAD AT HOME!

Derleyen: Burçin Atalay
Ziraat Mühendisi
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Koronavirüs salgını nedeniyle “evde kal” çağrısına
uyanların kendi ekmeğini yapmaya başlamasıyla
perakende de maya talebi, bir önceki aya göre 6 kat
arttı. Ekmek uzmanı Mine Ataman ise, bu süreçte kimi
insanların motivasyon aracı olarak kendi evinde ekmek
yaptığını, kimisinin de hijyen kaygısıyla buna yöneldiğini
ifade etti. Evde ekmek yapılmaya başlanmasıyla ekmek
makinası satışları, ekmek fırını satışları ve ekmeğin
hammaddesi olan un ve maya satışında yüzde 40’lara
varan oranda artış olduğunu gözlemlemekteyiz. Diğer
taraftan fırınların bazıları kapanırken, satışlarda da
önemli miktarda düşüş yaşanıyor. Bazı fırınlar arabalarıyla
evlere ekmek servisi yapmaya başladı.

The demand for yeast in retail increased 6 times compared
to the previous month, as those who followed the “stay
at home” call for the coronavirus epidemic started making
their own bread. Bread expert Mine Ataman stated that
some people made bread in their own home as a means
of motivation in this process and some of them turned to
this with hygiene concerns. With the start of making bread
at home, we observe that there is an increase of up to 40
percent in bread machine sales, bread oven sales, and the
sales of flour and yeast, the raw material of bread. On the
other hand, while some of the bakeries are closed, there is
a significant decrease in sales. Some bakeries started to
serve bread to the houses with their vehicles.

Bizde bu süreçte hem hijyenik hem de eğlenceli olan evde
ekmek yapımını deneyimlemek isteyen siz okuyucularımız
için birkaç özel ekmek yapım tarifini sizler için derledik!

We have compiled a few special bread making recipes for
you, our readers, who want to experience bread making at
home in this process, which is both hygienic and enjoyable!
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KLASİK SOMUN EKMEĞİ

1. KLASİK SOMUN EKMEĞİ

1. CLASSIC LOAF OF BREAD

Sizi yarı yolda bırakmayacak klasik somun ekmeği yapımı
işte bu tarifle mümkün! Sık sık fırına gitmek yerine
evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif siz ve aileniz
için enfes bir çözüm olacak.

It is possible with this recipe to make classic loaf of bread
that will not let you down! This recipe, which you can easily
prepare at home instead of going to the bakery, will be an
excellent solution for you and your family.

Malzemeler

Ingredients

• 1 çay bardağı ılık süt

• 1 tea glass of warm milk

• 1 çay bardağı soda

• 1 tea glass of soda

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 1 tea glass of oil

• 1 çay bardağı ılık su

• 1 tea glass of warm water

• 1 tatlı kaşığı kuru maya

• 1 dessertspoon of dry yeast

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 dessertspoon of salt

• 1 tatlı kaşığı şeker

• 1 dessertspoon of sugar

• Aldığı kadar un (kulak memesi kıvamında)

• As much flour as it takes (earlobe consistency)

• Üzeri için yumurta beyazı

• Egg white for the top of it

• 1 tatlı kaşığı su

• 1 dessertspoon of water

Yapılışı

Preparation

Sıvıları karıştırma kabına dökülür, kuru maya ve un
kontrollü bir şekilde ilave edilerek yoğrulur. 45 dk
mayalandırılır. Mayalanma süreci bittikten sonra şekil
verilir ve isterseniz bıçak ile çizik atabilirsiniz. Dilediğiniz
şekil olur. Tepsiye dizilir ve 30 dk yine mayalandırılır.

Pour the liquids into the mixing bowl, add dry yeast and
flour in a controlled manner, knead and ferment for 45
minutes. After the fermentation process is finished, you
can give shape and scratch it with a knife if you wish. It
can take the shape you want. It is placed on the tray and
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KLASİK TAŞ FIRIN EKMEĞİ

Mayalandıktan sonra yumurta beyazı ve su karıştırılır ve
üzerine sürülür. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında
pişirilir. Afiyet olsun.

fermented for 30 minutes. After fermentation, egg white
and water are mixed and applied on it. It is baked in a
preheated 200 degree oven. Bon Appetit.

2. KLASİK TAŞ FIRIN EKMEĞİ

2. CLASSIC STONE OVEN BREAD

Malzemeler

Ingredients

• 2 yemek kaşığı kuru maya

• 2 tablespoons of dry yeast

• 1 yemek kaşığı toz şeker

• 1 tablespoon of granulated sugar

• 1,5-2 su bardağı ılık su (350 ml)

• 1.5-2 glasses of warm water (350 ml)

• 4 su bardağı un (500 g)

• 4 glasses of flour (500 g)

• 2 tatlı kaşığı tuz (silme)

• 2 dessertspoons of salt (to the brim)

Üzeri için; Yoğurt

For the top; Yoghurt

Yapılışı

Preparation

İlk olarak mayanın çözünmesi için uygun bir kabın içerisine
aldığınız ılık suya, kuru maya ve şekeri ekleyerek karıştırın.
Normal maya kullanacaksanız 8-10 dakika arası mayanın
aktifleşmesi için bekletirseniz yeterli. Yaş mayayı da aynı
şekilde çözdürerek kullanabilirsiniz. Yoğurma kabının
içerisine un ve tuzu ekleyerek ortasını havuz şeklinde açın.
Çözdürdüğümüz mayayı hazırladığınız çukura boşaltın ve
hamurunuzu yoğurmaya başlayın. Daha sonra hamurun
üzerini kapatın ve üzerini bir bez ile sararak 40 dakika
kadar sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakın. Daha sonra
hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp elinizle yoğurarak
toparlayın. Toparladığınız hamurunuzu ucunu ıslattığınız
bıçak ile 8 eşit parçaya ayırın. Şekillendirdiğiniz hamurları
pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine alın, üzerine nemli

First of all, mix it in warm water that you take in a suitable
bowl for dissolving yeast by adding dry yeast and sugar.
If you are going to use normal yeast, it is enough if you
wait for 8-10 minutes for the yeast to become active.
You can also dissolve fresh yeast in the same way. Open
the middle in the form of a pool by adding flour and salt
into the kneading bowl. Pour the yeast we have dissolved
into the pit we prepared and start kneading your dough.
Then cover the dough and wrap it with a cloth and leave
for fermentation for 40 minutes in a warm environment.
Then place the dough on the counter where you sprinkle
flour and knead it with your hands. Divide your collected
dough into 8 equal parts using the knife with wet tip. Place
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EKŞİ MAYALI KÖY EKMEĞİ

bir bez örterek tepsi mayasının gelmesi için 15-20 dakika
bekletin. Tepsi mayası gelen hamurlarınızın üzerlerini açıp
çırptığınız yoğurdu fırça yardımı ile tüm hamurlarınızın
üzerine sürün. Son olarak keskin bir bıçak yardımı ile
ekmeklerinizin üzerine kesikler atın sonrasında önceden
230°C de ısıttığınız fırında yaklaşık 20-25 dakika pişmeye
bırakın.Afiyet olsun.
3. EKŞİ MAYALI KÖY EKMEĞİ
Malzemeler
• 4, 5 – 5 su bardağı un
• 1 paket ekşi maya
• 1, 5 tatlı kaşığı şeker
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1, 5 su bardağı süt-su karışımı (ılık)
Yapılışı
Yoğurma kabına 4 bardak unu alın. Üzerine tuz, şeker ve
1 paket ekşi mayayı ekleyin. Çatal ile karıştırın. Ortasını
açıp ılık su-süt karışımını dökün. Çatal ile yavaşça
karıştırın. Un az gelirse, hafif ele yapışan, kaseye top
şeklinde bırakıldığında yayılacak bir kıvam alana kadar
un ekleyebilirsiniz. Hamuru güzelce yoğurun. Ardından
streçleyip 2, 5 saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan
hamuru hafif unlanmış tezgah üzerine alın. Ekmeğimizin
şeklini verin. Pişireceğimiz kabı sıvı yağ ile hafif yağlayın.
Hamuru kalıba yerleştirip üzerini kapatıp buzdolabında 4
saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan ekmeğe dikkatlice
çok hırpalamadan çizikler yapın.
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the dough you have shaped on the baking tray with the
baking paper, cover it with a damp cloth and leave it for
fermentation for 15-20 minutes. Spread the yogurt, which
you have opened and whipped on the dough with the tray
yeast, with the help of a brush on all your doughs. Finally,
make cuts on your breads with the help of a sharp knife,
then leave it for baking for about 20-25 minutes in the
oven you previously heated at 230 °C. Bon appetit.
3. SOURDOUGH VILLAGE BREAD
Ingredients
• 4.5 - 5 glasses of flour
• 1 package of sourdough
• 1.5 dessertspoon of sugar
• 1 dessertspoon of salt
• 1.5 glasses of milk-water mixture (warm)
Preparation
Place 4 glasses of flour into the kneading bowl. Add salt,
sugar and 1 package of sourdough. Mix it with a fork. Let’s
open the middle and pour the warm water-milk mixture.
Mix it with a fork slowly. Continue with the hands later.
Flour will not be enough. It should be in a consistency
that sticks slightly to the hand with the addition of flour
and spreads when we leave it in a bowl. Knead the dough
thoroughly. Then, stretch and let it ferment for 2.5 hours.
Take the fermented dough on a lightly floured counter.
Give the shape of your bread. Lightly grease the container
prepared for baking with oil. Let’s place the dough in
the mold and cover it and let it ferment for 4 hours in
the refrigerator. Let’s carefully draw scratches on the
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175 derecelik ısınmış fırında güzelce pişirin. Pişen ekmeği
kalıbından çıkartıp mutfak bezine sarın. Biraz dinlendikten
sonra dilimleyip tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.
4. ÇÖLYAK HASTALARINA ÖZEL GLUTENSİZ EKMEK
Malzemeler
• 2 su bardağı glutensiz un
• 10 gram yuva yaş maya
• Yarım çay kaşığı tuz
• 2 yemek kaşığı sıvı yağ
• 250 ml ılık su
Üzeri için;
• 1 yemek kaşığı yoğurt
• 1 yemek kaşığı sıvı yağ
Yapılışı
Karıştırma kabımıza 2 bardak unu ekleyin. Ortasını havuz
gibi açıp 10 gram yaş mayayı ekleyin ve unun üzerine tuzu
ve yağı ilave edip yavaş yavaş ılık suyu koyun ve pürüzsüz
bir hamur elde edene kadar elimizle yoğurun. Hamur biraz
cıvık kıvamlı olacak. Ekmekte güzel sonuç veriyor. Daha
sonra baton kek kalıbımıza yağlı kağıt serip hamurunuzu
koyun ve üzerini elimizle düzeltin. Yoğurt ve yağı karıştırıp
üzerine sürün. Ilık ortamda hamur 2 katına çıkana kadar
yaklaşık 1 saat bekletin. Daha sonra 200 derecede ısıtılmış
fırında yaklaşık 1 saat 10 dakika pişirin.Ekmek piştikten
sonra havluya sarıp soğuyana kadar kesmeyin. Aksi
takdirde ekmek hamur olur. Deneyenlere afiyet olsun.

fermented bread without much tear. Bake it thoroughly in
the 175 degree heated oven. Take the baked bread out of
the mold and wrap it in a kitchen cloth. After a little rest,
you can slice and consume. Bon Appetit.
4. SPECIAL GLUTEN-FREE BREAD FOR CELIAC PATIENTS
Ingredients
• 2 glasses of gluten-free flour
• 10 grams of Yuva fresh yeast
• Half a teaspoon of salt
• 2 tablespoons of oil
• 250 ml of warm water
For the top;
• 1 tablespoon of yogurt
• 1 tablespoon of oil
Preparation
Add 2 glasses of flour to our mixing bowl. Open the middle
like a pool and put 10 grams of fresh yeast, add salt and
oil on the flour, gradually add warm water and knead by
hand until you get a smooth dough. The dough will have a
little juicy consistency. It gives good results in bread. Then,
put greaseproof paper on our stick cake mold and put our
dough and shape it with our hands. Mix the yogurt and
oil and spread it on. Let it rest for about 1 hour in a warm
environment until the dough is doubled. Bake it in an oven
heated at 200 degrees for about 1 hour and 10 minutes.
After the bread is baked, wrap it in a towel and don’t cut it
until it cools down. Otherwise, bread becomes dough. Bon
appetit to those who try it.

ÇÖLYAK HASTALARINA ÖZEL GLUTENSİZ EKMEK
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5. BOL TAHILLI KEPEKLİ EV EKMEĞİ

5. MULTIGRAIN WHOLEMEAL HOME-MADE BREAD

Malzemeler

Ingredients

• Bardak ölçüsü 240 ml

• Glass size = 240 ml

• Yarım su bardağı yulaf ezmesi

• Half a glass of oatmeal

• 2 su bardağı sıcak su

• 2 glasses of hot water

• 2 çay kaşığı kuru maya

• 2 teaspoons of dry yeast

• 1 yemek kaşığı zeytin yağı

• 1 tablespoon of olive oil

• 1 yemek kaşığı şeker veya pekmez veya bal

• 1 tablespoon of sugar or molasses or honey

• 2 çay kaşığı tuz

• 2 teaspoons of salt

• 1 su bardağı kepekli un

• 1 glass of wholemeal flour

• Aldığı kadar un (3-4 su bardağı kadar)

• As much flour as it takes (3-4 glasses)

• 2 yemek kaşığı susam

• 2 tablespoons of sesame

• 2 yemek kaşığı keten tohumu

• 2 tablespoons of flax seeds

• 2 yemek kaşığı haşhaş

• 2 tablespoons of poppy

• 2 yemek kaşığı güne bakan çekirdek içi

• 2 tablespoons of sunflower seed kernels
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Yapılışı

Preparation

Hamur mayalacağınız kapta yulaf ezmesine sıcak suyu
katıp 10-15 bekletin. Kuru mayayı ekleyin karıştırın, beş
dakika daha bekletin. Ardından şekeri, yağı, tuzu ve unu
katıp karıştırın, unu azar azar ekleyin ve gerekirse fazladan
un katın, sert bir hamur hazırlayın. Hamuru hazırladıktan
sonra dışını sıvı yağ ile biraz yağlayın ve üzerini kapatıp bir
saat mayalanmaya bırakın. Ayrı bir kapta bütün tahılları
karıştırın, 1-2 kaşık ekmeğin üzeri için ayırın ve kalanını
hamura katın biraz daha yoğurun. Tahılları ekmeye
karıştırdıktan sonra hamuru uzunlamasına fırın tepsisine
yerleştirin, isterseniz tabanına yağlı kağıt serin. Hamurun
üzerine fırçayla biraz su ve ayırdığınız tahıl karışımını
serpin. Hamurun üzerini bezle kapatın ve 30-40 dakika
ikinci mayalanmaya bırakın. Hamur mayalanınca keskin
bıçakla enine birkaç bıçak izi atın. Fırını 200 derecede
ısıtın. Fırının alt rafına bir kapta 2-3 bardak sıcak su
yerleştirin. Ekmeği fırının orta rafında pişirin. Üzeri çok
çabuk kızarırsa üzerini çok sarmadan folyo ile kapatın.

Add hot water to the oatmeal in the bowl where you will
ferment the dough and let it rest for 10-15 minutes. Add
dry yeast, mix, let it rest for another five minutes. Then add
the sugar, oil, salt and flour, add the flour little by little and
add extra flour if necessary, prepare a hard dough. After
preparing the dough, grease the outside with a little oil
and cover it and leave it for fermentation for an hour. Mix
all the cereals in a separate bowl, separate for the top of
1-2 spoons of bread and mix the rest into the dough, knead
a little more. After mixing the cereals into the bread, place
the dough on the longitudinal baking tray, if desired, put
greaseproof paper on the base. Sprinkle some water and
grain mixture on the dough with a brush. Cover the dough
with a cloth and leave it for the second fermentation for
30-40 minutes. When the dough is fermented, make a
few knife marks with a sharp knife. Heat the oven at 200
degrees. Place 2-3 glasses of hot water in a bowl on the
bottom shelf of the oven. Bake the bread on the middle
shelf of the oven. If it is browned very quickly, cover it with
foil without wrapping.

Ekmek iyice kızarıncaya kadar pişirin, yaklaşık 30-40
dakika. tamamen soğuduktan sonra dilimleyin. Afiyet
olsun.

Bake until the bread is browned thoroughly, slice after
it cools down completely for about 30-40 minutes. Bon
Appetit.
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6. MISIR EKMEĞİ

6. CORN BREAD

Mis gibi kokan ve ekmeği böldüğünde arasındaki o güzel
rengi ile iştah açan mısır ekmeği tarifini sizlerde çok
beğeneceksiniz.

You will like the recipe of corn bread, which smells excellent
and appetizes with that beautiful color in between when
you divide the bread.

Malzemeler

Ingredients

• 1 kg mısır unu

• 1 kg of corn flour

• 1 paket kabartma tozu

• 1 package of soda

• 3 yemek kaşığı yoğurt

• 3 tablespoons of yogurt

• yarım su bardağı sıvı yağ

• Half a glass of oil

• tuz

• Salt

• 1 tatlı kaşığı şeker

• 1 dessertspoon of sugar

• yarım su bardağı un

• Half a glass of flour

• su (kaynar olacak)

• Water (boiling)

Yapılışı

Preparation

Tüm malzemeler yoğurma kabına alın, üzerine kaynar
sudan 1 su bardağı kadar dökülerek kaşıkla karıştırın. Yavaş
yavaş az miktarda kaynar su ilave edilip elle yoğurulmaya
başlayın. Suyu az az ekleyerek kıvam alana kadar yoğurun.
Fırın tepsisi güzelce yağlayın. Üzerine un serpilir ve hamur
tepsiye alın. Elle ekmek şeklinde şekillendirin. Üzerine
hafif un serpilerek 190 derecede kızarıncaya kadar pişirin.
Kızarınca fırının derecesini düşürüp 5 dakika daha pişirip
fırından alabilirsiniz. Afiyet olsun.

All the ingredients are taken into the kneading bowl,
pour 1 glass of boiling water over it and mix with a spoon.
Gradually add a small amount of boiling water and start
the kneading by hand. Add the water a little and knead
until it gets a consistency. The baking tray is well greased.
Sprinkle flour and roll the dough into the tray. It is shaped
in the form of bread by hand. Sprinkle a little flour and
bake it until it is browned at 190 degrees. When it is
browned, you can lower the temperature of the oven, bake
it for another 5 minutes and take it out of the oven. Bon
Appetit.
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7. EV YAPIMI YUMUŞACIK SÜTLÜ EKMEK

7. HOME-MADE SOFT MILKY BREAD

Malzemeler

Ingredients

• 3 su bardağı ılık süt

• 3 glasses of warm milk

• Yarım paket yaş maya

• Half a package of fresh yeast

• Tuz

• Salt

• 1 kesme şeker

• 1 cube sugar

• Aldığı kadar un (takriben 1 kg)

• As much flour as it takes (about 1 kg)

Üzerine;

For the top;

Yumurta sarısı

Egg yolk

Susam, çörek otu

Sesame, Black Cumin

Yapılışı

Preparation

Ilık süt maya tuz ve şeker yoğurma kabına alın ve maya
eriyince azar azar un ilave edip cıvık bir hamur elde edin.
Hamurunuz mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan
istediğiniz büyüklükte parçalar koparıp unlu tezgaha alın
ve elle şekil verip yağlanmış tepsiye alın, yumurta sarısı
sürüp, susam ve çörek otu serpin. 250 derecede kızarana
kadar pişirilir. Afiyet olsun.

Warm milk, yeast, salt and sugar are taken into the
kneading bowl. When the yeast is melted, add the flour
little by little and make a juicy dough. Your dough is left
for fermentation. Cut the pieces of the size you want from
the fermented dough, put them on a floured counter,
place them into a greased tray and give shape by hand,
spread egg yolk, sprinkle sesame seeds and bake it until it
is browned at 250 degrees. Bon Appetit.
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BONUS!

BONUS!

KEYİFLİ BİR SÜRPRİZ MUZLU EKMEK, NAM-I DİĞER
BANANA BREAD!

A PLEASANT SURPRISE: BANANA BREAD!

• 2 su bardağı un
• 1 çay kaşığı kabartma tozu
• 1 çay kaşığı tarçın
• 1/2 çay kaşığı deniz tuzu
• 1 su bardağı şeker
• 2 adet yumurta
• 1/2 su bardağı hindistan cevizi yağı
(ayçiçek ya da zeytinyağı da kullanılabilir)

• 2 glasses of flour
• 1 teaspoon of soda
• 1 teaspoon of cinnamon
• 1/2 teaspoon of sea salt
• 1 glass of sugar
• 2 eggs
• 1/2 glass of coconut oil (sunflower or olive oil can also
be used)
• 4 bananas (ripe, blackened)

• 4 adet muz (olgunlaşmış, kararmış)

• 2 teaspoons of strained yogurt

• 2 tatlı kaşığı süzme yoğurt

• 1 teaspoon of vanilla extract

• 1 çay kaşığı vanilya özütü

Preparation

Yapılışı

Chop your ripe bananas into a tiny bowl, then crush them
with a fork. Let them rest a little. Mix flour, soda, salt
and cinnamon in a bowl. They should also rest a little. In
a separate bowl, mix the eggs and sugar for 5 minutes
until the mixture foams a little. Add the coconut oil that
you have liquefied in the pan to the bowl where you mix
sugar and eggs, continue mixing (you can also use melted
sunflower oil or olive oil in the same measures). Add your
crushed bananas to this mixture and mix again. Just keep
a small portion of these crushed bananas aside, they will
be added to the top of the cake. Add yogurt and vanilla
extract to the mixture. Finally, add the dry ingredients in
the bowl to this wet mixture and mix thoroughly. Cake mix
is ready.

Olgunlaşmış muzlarınızı minik minik bir kaba doğrayın,
sonra da çatal yardımıyla ezin. Kenarda biraz bekletin.
Un, kabartma tozu, tuz ve tarçını bir kapta karıştırın.
Onları da kenarda bekletin. Ayrı bir kapta yumurtaları
ve şekeri 5 dakika boyunca karışım ufak ufak köpürene
kadar karıştırın.Tavada sıvı hale getirdiğiniz hindistan
cevizi yağınızı şeker ve yumurta karıştırdığınız kaba
ekleyin, karıştırmaya devam edin (aynı ölçülerde eritilmiş
ayçiçek yağı ya da zeytinyağı da kullanabilirsiniz).Ezilmiş
muzlarınızı da bu karışıma ekleyin ve yine karıştırın.
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Ezilmiş muzlardan ufak bir kısmı kekin en üstüne eklemek
üzere kenarda bekletin. Karışıma yoğurt ve vanilya özütünü
de ekleyin.Son olarak kuru malzemeleri karıştırdığınız
kabı bu ıslak karışıma ekleyin ve iyice karıştırın. Kek harcı
hazır.Uzun ve derin kek kalıbınızı yağlayın, karışımınızı
kalıbınıza dökün ve karışımın üstünü düzleyin. Son olarak
kenara ayırdığınız ezilmiş muzları da karışımınızın üstüne
ekleyin.175 dereceye önceden ısıttığınız fırınınızda 40
dakika kadar kekinizi pişirin, sonrasında 5-10 dakikada bir
kontrol edin. Afiyet olsun.
Son olarak uzmanlar eğer ekmeğinizi dışarıdan
temin edecekseniz bu dönemde mümkün olduğunca
mahallenizdeki güvendiğiniz fırından ekmek alın çağrısı
yapıyorlar. “Ekmekleri yemeden önce mutlaka 100
derecede 5 dakika ısıtın, olası virüsleri bu sayede öldürmüş
oluruz’’ diyorlar. Ayrıca uzmanların görüşüne göre klasik
ekmek anlayışının hem yapım tekniği hem de satış
stratejisi anlamında değişeceği öngörülmekte. Bu görüşe
göre, Endüstri 4.0 fabrikalarda proteince zenginleştirilmiş
unlar ile hazırlanan unlara Anadolu’nun farklı meyve ve
sebzeleri eklenecek. Unlara patates, fasulye, börülce gibi
farklı proteinlerin ekleneceği beklenmekte.

Grease your long and deep cake mold, pour your mixture
into your mold and flatten the top of the mixture. Finally,
add the crushed bananas that you placed aside on the top
of your mixture. Bake your cake for about 40 minutes in
your oven, preheated to 175 degrees, then check every 5-10
minutes. Bon Appetit.
Finally, if you are supplying your bread from outside,
experts state that you should buy bread from the bakery
that you trust in your neighborhood as much as possible.
“Be sure to warm the bread at 100 degrees for 5 minutes
before eating it, so we can kill possible viruses,” they say.
In addition, according to the opinion of the experts, it
is predicted that the classical bread understanding will
change both in terms of production technique and sales
strategy. According to this opinion, different fruits and
vegetables of Anatolia will be added to the flour prepared
with protein-enriched flour in Industry 4.0 factories. It is
expected that different proteins such as potatoes, beans
and cowpea will be added to the flour.
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