




















The equilibrium changes in world’s grain industry. Analists state
that the decrease in wheat prices and high material costs will ef-
fect the cultivation in leading producer countries and the pro-
ducers will prefer to seed other plants. Despite of decreasing
prices, it is estimated that the world’s grain trade will decrease 1
million tons and be realised as 230million tons. Some countries are
hardly arranging the Lnancial support whereas the countries that
has enough grain stocks are monitoring the decreasing prices.

In recent years, the world trade witnesses a severe competition
in the export of wheat Mour which is one of the major export
items of our country. The Mour importer countries like Iraq, Syria,
Eygpt, Jordan, Morocco, Azerbaijan and Georgia decided to pro-
cess their wheat domestically by constructing milling factories
and thus they reduced their Mour import and started to import
wheat instead. This shows that the competition will increase in
coming period too.

In the light of this information, we can say that the grain industry
and milling sector will be in a new era. Both Mour importers and
milling machinery producers should be ready for this change
and especially the machine exporters should analyse the mar-
kets carefully. As Miller Magazine we are doing our share of the
work and in each edition we are analysing a country’s market
and publishing the recent developments.

The proLle pages of this edition are about KAZAKHISTAN WHEAT
MARKET, MILLING INDUSTRY AND FLOUR MILLING. In food pro-
cessing, grain processing has the highest percentage and most
of the machines are being imported. This situation is estimated
to continue for the next 7-10 years. When we also consider the
neighbouring countries in the region, we face a very big and
dynamic market. Parantez International Fairs will bring together
the Turkish producers with this market in IDMA ASIA between
10-12 June 2009 in Kazakhistan. I strongly recommend you to
reserve your space in IDMA ASIA soonest

Wİsh you a happy reading ….

Dünya hububat endüstrisinde dengeler değişiyor. Analistler,
buğday Lyatlarındaki düşüş ve yüksek girdi maliyetlerinin, baş-
lıca üretici ülkelerdeki ekimleri etkileyeceğini, 2008’de hayal kırk-
lığına uğrayan çiftçilerin başka bitkilere yöneleceğini söylüyorlar.
Düşen Lyatlara rağmen dünya hububat ticaretinin 1 milyon ton
azalarak, 230 milyon tona düşeceği tahmin ediliyor. Şu anki şart-
larda bazı ülkeler Lnansal desteği ayarlamakta zorlanırken, ye-
terli tahıl stoklarına sahip diğer ülkeler, pazarın daha fazla düşüp
düşmeyeceğini izliyorlar.

En büyük ihracat kalemlerimizden birisini olan buğday unu ih-
racatında dünya ticaretinde son yıllarda kıyasıya bir rekabet ya-
şanıyor. Uzun yıllar un ithalatçısı konumundaki Irak, Suriye, Mısır,
Ürdün, Fas, Cezayir, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkeler değir-
menler kurarak, kurulmalarını teşvik ederek ithalatlarını azalt-
maya ve un yerine buğday ithal etmeye başladılar. Bu durum,
söz konusu alandaki rekabetin önümüzdeki dönemde daha da
artacağının gösteriyor.

Bu gelişmeler ışığında diyebiliriz ki yakın gelecekte dünya hu-
bubat ticaretinde ve değirmencilik endüstrisi yeni bir dönemece
girebilir. Hem un ihracatçısı hem de değirmen makinecisi dost-
larımız kendilerini bu değişime hazır tutmalı, özellikle makine ih-
racatçıları Pazar analizlerini iyi yapmalılar. Miller/Değirmenci
Dergisi olarak biz de burada üzerimize düşeni yapıyor ve hemen
her sayımızda bir dünya ülkesinin Pazar analizlerini en son bilgi-
ler ışığında araştırıyor ve yayınlıyoruz.

Bu sayımızın proLl sayfalarının konusu ise KAZAKİSTAN BUĞDAY
PAZARI, DEĞİRMENCİLİK ENDÜSTRİSİ ve UN DEĞİRMENCİLİĞİ.
Gıda işlemede Kazakistan’ın en büyük Pazar bölümünü tahıl iş-
leme oluşturuyor ve işleme makinelerinin neredeyse tümü ithal
ediliyor. Gelecek 7-10 yıl içinde de bunun devam edeceği tah-
min ediliyor. Çevre ülkeleri de hesaba kattığınızda karşımıza
büyük ve dinamik bir Pazar resmi çıkıyor. Parantez Fuarcılık, 10-
12 HAZİRAN 2009 tarihleri arasında işte bu Pazar ile Türk değir-
men makinesi üreticisini buluşturuyor. IDMA ASIA Fuarı için
yerinizi şimdiden ayırtmanızı öneriyorum.

Esenlikler ve iyi okumalar diliyorum.
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mart
Mart 9-11
AACC Uluslararası Kahvaltı Tahılları Eğitimi
Yer: Peterborough ,England
İletişim : Tressa Patrias
Tel: �.65�.��4 .385�
Fax: �.65�.454.�766
E-posta: tpatrias@scisoc.org
Internet: www.aaccnet.org/contiuningeducation

Mart 9-13
AFIA : Bahar Forumu /Satın alma & Malzeme Tedarikçileri Konferansı
Yer : Sandestin Golf & Beach Resort Destin, Florida, U.S
İletişim : Amerika Beslenme Endüstrisi Derneği
Tel: �.7�3.5�4.�8��
Fax: �.7�3 .5�4 .����
E-posta: afia@afia.org
Internet: www.afia.org

Mart 12-13
Güney Afrika Ulusal Değirmencilik ve Fırıncılık Derneği
Yıllık Toplantısı
Yer: Lagoon Beach Hotel , Cape Town , Güney Afrika
İletişim : İdari Müdür Jannie de Villiers
Tel: �7(��) 663 �66�
Fax: �7(��) 663 3���
E-posta: info@grainmilling.org.za
Internet: www.grainmilling.org.za

Mart 23- 27
IAOM Kalite Kontrol/ Kalite Güvence Eğitimi
Yer: Kansas State Üniversitesi, Manhattan ,Kansas U.S
İletişim: Uluslararası Faal Değirmenciler Derneği
Tel: �. ��3 .338.3377
Fax: �.��3 .338.3533
E-posta: info@iaom.info
Internet: www.iaom.info
Mart �4-�8
IPACK -IMA
Location: Milan ,Italy
İletişim: Ipack- Ima S.p.A
Tel: 3� ��-3�������
Fax: 3� �� -336��8�6
E-posta: ipackima@ipackima.it
Internet: www.ipackima.it

March 25-27
AACC Uluslararası Tahıl& Avrupa Bahar Mitingi 2009 – Küresel
Öğütülmemiş Tahıl Zirvesi
Yer: Newcastle Upon Tyne, İngiltere
İletişim: Amy Hope
Tel: �.65�.454.7�5�
Fax: �.65�.454.�766
E-posta: ahope@scisoc.org
Internet: www.cerealsandeurope.net

march
March 9-11
AACC International Breakfast Cereal Short Course
Location:Peterborough,England
Contact: Tressa Patrias
Tel: �.65�.��4.385�
Fax: �.65�.454.�766
E-mail: tpatrias@scisoc.org
Internet: www.aaccnet.org/continuingeducation

March 9-13
AFIA: Spring Forum/Purchasing& Ingredient Suppliers Conference
Location: Sandestin Golf& Beach Resort, Destin, Florida, U.S
Contact: American Feed Industry Association
Tel: �.7�3.5�4.�8��
Fax: �.7�3.5�4.����
E-mail: afia@afia.org
Internet: www.afia.org

March 12-13
South Africa’ s National Chamber of Milling and Chamber of Baking
Joint Annual Meeting
Location: Lagoon Beach Hotel, Cape Town, South Africa
Contact: Executive Director Mr. Jannie de Villiers
Tel: �7 (��) 663 �66�
Fax: �7 (��) 663 3���
E-mail: info@grainmilling.org.za
Internet: www.grainmilling.org.za

March 23-27
IAOM Short Course:Quality Control/ Quality Assurance
Location: Kansas State University, Manhattan, Kansas, U.S.
Contact: International Association of Operative Millers
Tel: �.��3.338.3377
Fax: �.��3.338.3553
E-mail: info@iaom.info
Internet: www.iaom.info

March 24-28
IPACK-IMA
Location: Milan, Italy
Contact: Ipack-Ima S.p.A.
Tel: 3� ��-3������
Fax: 3� ��-336��8�6
E-mail: ipackima@ipackima.it
Internet: www.ipackima.it

March 25-27
AACC International Cereals&Europe Spring Meeting 2009-Whole
Grain Global Summit
Location: Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Contact: Amy Hope
Tel: �.65�.454.7�5�
Fax: �.65�.454.�766
E-mail: ahope@scisoc.org
Internet: www.cerealsandeurope.net

MILLER
Değirmenci

��

ajanda

Kongre Konferans Sempozyum, Fuar
Congress, Conferance, Symposium, Expo



Mart 29-31
NGFA 113. Yıl Kongresi
Yer: Westin Swan Hotel, Orlondo, Florida .U.S
İletişim : Ulusal Tahıl ve Yem Derneği
Tel: �.���.�8�.�873
Fax: �.���.�8�.5388
E-Posta: ngfa@ngfa.org
Internet: www.ngfa.org

Mart 30- Nisan 2
Afrika Bioyakıtları
Yer: Vodaworld, Midrand, Güney Afrika
İletişim: Uluslararası Araştırma Enstitüsü
Tel: �7(�) �� 77� 7�35
Fax: �7(�) �� 88� 678�
Internet: www.africanbiofuels.co.za

Mart 30-Nisan 3
IAOM Değirmenlerin Tesisat ve Güvenliği Eğitimi
Yer: Kansas State Üniversitesi, Manhattan, Kansas U.S
İletişim: Uluslararası Faal Değirmenciler Derneği
Tel: �.��3.338.3377
Fax: �.��3.338.3553
E-posta: info@iaom.info
Internet: www.iaom.info

nisan
Nisan 5-10
AACC 13. Yıllık Aperatif Besin İşleme Eğitimi
Yer: Texas A&M Universitesi , College Station ,Texas U.S
İletişim: Mian.N.Riaz
Tel: �.�7�.845.�774
Fax: �.�7�.845.�744
E-Posta: mnriaz@tamu.edu
Internet: www.tamu.edu/extrusion

Nisan 6-8
CIGI Değirmencilik Eğitimi
Yer: Kanada Uluslararası Tahıl Enstitüsü, Winnipeg, Manitona, Kanada
İletişim: Ashok Sarkar
Tel: �.��4.�83.555�
Fax: �.��4.�83.�64�
E-Posta: asarkar@cigi.ca
Internet: www.cigi.ca

Nisan 14-16
NCI Pasta Üretimi ve Teknolojisi
Yer: Kuzey Dakota Bölge Üniversitesi, Fargo,Kuzey Dakota U.S
İletişim: Northern Crops
Tel: �.7��.�3�.7736
Fax: �.7��.�3�.7�35
E-Posta: nci@ndsu.edu
Internet: www.northern-crops.com

Nisan 27-Mayıs 1
IAOM Yıllık Konferans & Expo
Yer: Amway Grand Plaza Hotel ve Devos Kongre Merkezi,
Grand Rapids, Michigan, U.S
İletişim: Uluslararası Faal Değirmenciler Derneği
Tel: �.��3.338.3377
Fax: �.��3.338.3553
E-posta: info @iaom.info
Internet: www.iaom.info
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March 29-31
NGFA 113th Annual Convention
Location: Westin Swan Hotel, Orlando, Florida, U.S.
Contact: National Grain and Feed Association
Tel: �.���.�8�.�873
Fax: �.���.�8�.5388
E-mail: ngfa@ngfa.org
Internet: www. ngfa.org

March 30-April 2
African Biofuels
Location: Vodaworld, Midrand, South Africa
Contact: Institute for International Research
Tel: �7 (�) �� 77� 7�35
Fax: �7 (�) �� 88� 678�
Internet:www.africanbiofuels.co.za

March 30-April 3
IAOM Short Course:Mill Safety and Sanitation
Location: Kansas State University, Manhattan, Kansas, U.S.
Contact: International Association of Operative Milliers
Tel: �.��3.338.3377
Fax: �.��3.338.3553
E-mail: info@iaom.info
Internet: www.iaom.info

april
April 5-10
AACC 13th Annual Snack Food Processing Short Course
Location: Texas A&M Universty, College Station, Texas, U.S.
Contact: Mian N. Riaz.
Tel: �.�7�.845.�774
Fax: �.�7�.845.�744:
E-mail: mnriaz@tamu.edu
Internet: www.tamu.edu/extrusion

April 6-8
CIGI Milling Short Course
Location: Canadian International Grains Institute, Winnipeg,
Manitoba, Canada
Contact: Ashok Sarkar
Tel: �.��4.�83.555�
Fax: �.��4.�83.�64�
E-mail: asarkar@cigi.ca
Internet: www.cigi.ca

April 14-16
NCI Short Course:Pasta Production and Technology
Location: North Dakota State University, Fargo, North Dakota, U.S.
Contact: Northern Crops
Institute Tel: �.7��.�3�.7736
Fax: �.7��.�3�.7�35
E-mail: nci@ndsu.edu
Internet: www.northern-crops.com

April 27-May 1
IAOM Annual Conference&Expo
Location: Amway Grand Plaza Hotel and DeVos Place Convention
Center, Grand Rapids, Michigan, U.S.
Contact:International Association of Operative Millers
Tel: �.��3.338.3377
Fax: �.��3.338.3553
E-mail: info@iaom.info
Internet: www.iaom.info

mart , nisan march, april
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dünyadan

The United Nations World Food Programme (WFP) announced that
due to drought the number of people in need of food aid in Zim-
babwe will double.
In Geneva, Switzerland, WFP Spokeswoman Emilia Casella said that the
programme provided food aid for � million people in Zimbabwe and that
the number will increase to 4 million.

Casella said that Zimbabwe does not have enough food for starving pe-
ople and that there is a lack of food aid due to decreasing donations made
to the organisation. Casella further said that the food aid amount of grain
will be reduced from �� kilograms to �� kilograms per person/per month
and the legumes amount from �.8 kilograms to � kilogram.
Due to economic breakdown and drought, a further million of people in
Zimbabwe will be in need of food aid during the next year. By this way 45
percent of the Zimbabwean population will be in need of the UN food aid
programme.

BM Dünya Gıda Programı (DGP), Zimbabve'deki kıtlık nedeniyle
gıda yardımına ihtiyaç duyanların sayısının iki katına çıkacağını bil-
dirdi.
DGP sözcüsü Emilia Casella, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıkla-
mada, programın Zimbabve'de � milyon kişiye gıda yardımında bulun-
duğunu hatırlatarak, sayının 4 milyona çıkacağını söyledi.
Zimbabve'de açlıkla boğuşan insanlar için yeterince yiyecekleri olmadı-
ğını bildiren Casella, örgüte yapılan bağışların azalması nedeniyle gıda yar-
dımında sıkıntı çekildiğini kaydetti.
Gıda yardımı miktarlarını azaltacaklarını da söyleyen Casella, Zimbabve'de
kişi başına aylık �� kilogram olan tahıl yardımının �� kilograma düşürüle-
ceğini, �.8 kilogram olan bakliyat yardımının da � kilograma indirileceğini
ifade etti.
Ekonomik çöküntü ve kuraklık sıkıntısı içindeki Zimbabve'de gelecek yıl �
milyon kişinin daha gıda yardımına muhtaç olacağı, böylece Zimbabve nü-
fusunun yaklaşık yüzde 45'inin BM yardımına ihtiyaç duyacağı belirtildi.

Zimbabve'de Gıda Yardımına
İhtiyaç Duyanların Sayısı İkiye Katlanacak
In Zimbabwe the Number of People in Need of Food Aid Will Double

Rusya Devlet İstatistik Servisi’nin verilerine göre, Rusya Kasım
2008’in başına kadar 112.5 milyon ton hububat üretti. Amerikan
Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı’na (USDA) bağlı Dış Tarım Servi-
si’nin (FAS) yakın zamanda yaptığı açıklamaya göre Rusya’nın total
hububat üretim tahmini 2.1 milyon ton artırılarak 102.5 milyon
tona yükseldi. Tahminler, 62.5 milyon ton buğday, 22 milyon ton
arpa, 6.2 milyon ton mısır, 4.2 milyon ton çavdar, 4.7 milyon ton
yulaf, 500 bin ton darı ve 708 bin ton pirinci kapsıyor.

Amerikan Dış Tarım Servisi’nin (FAS), buğday, arpa, mısır, çavdar ve yulaf
için yaptığı tahminler, Amerikan Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı’nın
(USDA) resmi tahminlerinden biraz daha düşük. Bunun nedeni, hasattan
hemen sonra yetersiz şartlarda depolanan tahılların depo ile hazır ürün
arasında yarattığı açık. Rusya’nın resmi hasat rakamı henüz açıklanmadı.

Lojistik, maddi sorunlar ve yabancı pazarlardaki sıkı rekabetin hububat ih-
racatını �4 milyon ton buğday, �.� milyon ton arpa, �5� bin ton mısır, 65
bin ton çavdar ve pirinç olmak üzere �6.3 milyon tonla sınırlandırması bek-
leniyor. Amerikan Dış Tarım Servisi (FAS), Rusya’daki tahıl fiyatlarının düşük
seviyede devam ettiğini kaydetti. Rus hububat tüccarları, hükümetin tahıl
ihracatını teşvik edici önlemler alması için çağrıda bulundu.

Rusya, �4 Kasım ���8 tarihine kadar 8.48 milyon ton buğday ve �.�3 mil-
yon ton arpa olmak üzere �.5� milyon ton tahıl ihraç etti. Ekim – Kasım
���8 arasında hububat yüklemeleri lojistik sorunlar ve kredi kaynakların-
daki sıkıntılardan dolayı azaltıldı. Yabancı pazarlardaki sıkı rekabet ve it-
halatçıların azalan finansal kaynakları da Rusya’nın ihracatını olumsuz
yönde etkiliyor.

According to the recent Russian State Statistical Service’s data, Rus-
sia harvested 112.5 million tonnes of grain by the beginning of No-
vember 2008. Russia's total grain production forecast was
increased by 2.1 million tonnes to 102.5 million tonnes, the U.S. De-
partment of Agriculture’s (USDA) Foreign Agricultural Service (FAS)
recently said. The forecast includes 62.5 million tonnes of wheat,
22 million tonnes of barley, 6.2 million tonnes of corn (maize), 4.2
million tonnes of rye, 4.7 million tonnes of oats, 500,000 tonnes of
millet and 708,000 tonnes of rice.

The FAS forecasts for wheat, barley, corn, rye and oats were slightly lower
than official USDA forecasts, because of the increased gap between the
bunker and the clean weight caused by inadequate storing of grain on
farms shortly after the harvest. Russia’s official data on grain crop has not
been released yet.

Logistics, financial problems and tight competition in the foreign markets
are expected to limit grain exports to �6.3 million tonnes, including �4
million tonnes of wheat, �.� million tonnes of barley, �5�,��� tonnes of
corn, and 65,��� tonnes of rye and rice. Grain prices remain low in Russia,
the FAS noted. Grain traders are lobbying for emergency government
measures to support grain exports.

By Nov. �4, ���8, Russia had exported �.5� million tonnes of grain, inclu-
ding 8.48 million tonnes of wheat and �.�3 million tonnes of barley. From
October – November, ���8, traders decreased grain shipments because of
logistical problems and shortage of credit resources. The tight competition
in the foreign markets and decreased financial resources of importers also
limit Russia’s exports.

Rusya’nın Hububat Üretim Tahmini Yükseldi
Russian Grain Production Forecast Increased



1973 yılında küçük bir atölye olarak tarım ürünleri eleme ve temizleme
makineleri imalatına başlayan Akyürek Kardeşler, günümüzde bir
marka olarak yerli ve yabancı firmalara hizmet sunuyor. Akyürek Kar-
deşler; tohumculuk, bakliyat ve kuruyemiş işleme sanayine kazandır-
dığı yeni ‘PLC’ kontrollü makineleri ve satış sonrası makine servis ve
yedek parça desteği hizmetiyle de sektörün gelişmesine önemli bir
katkı sağlıyor.
Akyürek Kardeşler, Birleşmiş Milletler Dünya Ziraat ve Gıda Organizasyonu ve
Tarım Bakanlığı’nın düzenlemeleri ile müşterilerinin ticari süreçlerini göz
önünde bulundurarak kalitesini günden güne artırıyor ve satış sonrası servisi
ile ürün seçeneklerini geliştiriyor.
Akyürek Kardeşler yaklaşık kırk yıllık tarihine binlerce müşteriyi sığdırarak onlar
için ya tek makine ya da işletmeye uygun tesisler üretti. Ayrıca �5 bin metre-
karelik yeni fabrikasında ürünlerinin kalitesini artırmak amacıyla yaptığı de-
mirbaş yatırımları ve uzman kadrosuyla, CNC kontrollü lazer metal işleme
makinesi, elektrostatik toz boya fırını, elektronik ve mekanik AR-GE bölümleri
ile müşteri yatırımlarından en yüksek verimi almalarını sağlıyor.

Yüzde 100 Türk Sermayeli
Akyürek Kardeşler, yüzde ��� Türk sermayeli SortAk markası ile müşterilerine
sunduğu “ay çekirdeği renkli ayırma makinesi” ile önemli bir başarı yakaladı.
Ardından SORTURK marka kameralı renk ayırıcısını da müşterilerinin hizmetine
sundu.
Akyürek Kardeşler Elektronik AR-GE Bölümünün geliştirdiği Türkiye’nin ilk “ka-
meralı renk ayırma makinesi” sahip olduğu teknoloji ile susam, ay çekirdeği,
kabak çekirdeği, nohut, mercimek, pirinç, fındık vb ürünlerin renklerini ayırt
ederek kalite sınıflandırması yapabiliyor.

Akyurek Kardesler Ltd was established in
1973 in a small work shop, manufactu-
ring machines for cleaning, sorting and
grading seed, grain and dried legumi-
nous vegetables. Nowadays, ‘Akyurek
Kardesler’ as a brand provides service
to local and international companies.
Akyurek Kardesler manufactures PLC equipped machinery, provides after sales
services and spare parts support service to seed, grain and dried leguminous clea-
ning, sorting and grading seed industry with a leading role in its field.
Akyurek Kardesler Ltd. strives to increase the quality of its services and pro-
ducts, in line with UN’s F.A.O’s and Agricultural Ministry of Turkish Republic’s
strategic plans, as well as taking in to account of its customers business process
Akyurek Kardesler manufactured either single machine or turn key plants to
thousands of customers
in its nearly forty years of business life. In order for the customers to obtain the
best outcome from their investments, Akyurek Kardesler invested in a
�5,���m²’ plant with CNC machine, antistatic oven powder plant, electronic
and machine R & D departments.

100% Turkish Capital
Akyürek Kardeşler ,presented the '' colored sorter machine for sunflower
seeds'' under the brand SortAk obtaining a significiant success .The later in-
novation of Akyürek was the colored camera color sorter under the brand of
SORTURK Turkey’s first ‘colored camera color sorter’capable to sort and classify
sunflower seeds, pumpkin seeds, chickpeas, beans, lentils, rice, nuts and seeds
like these was , improved by Akyurek Kardesler’s R&D department.

Türkiye’nin İlk Kameralı Renk Ayırma Makinesi
Turkey's First Colored Color Sort Machine

Amerikan Tarım Bakanlığı’nın
Dış Tarım Servisinin raporuna
göre, 2008/09 sezonunda Sırbis-
tan’ın resmi mısır üretim rakamı-
nın yüzde 45 veya 1,86 milyon
ton artarak 5,9 milyon tona ulaş-
ması bekleniyor.

Sırbistan Tarım Bakanlığı ve Sırbistan
Ticaret Odasının verilerine göre; �,3
milyon hektarlık bir alan mısıra ayrıl-
mış durumda. Geçen yaz bölgede
hüküm süren kuraklığa rağmen or-

talama randıman geçen yıla kıyasla yüzde 35 artarak hektar başına 4,54 tona
ulaştı. Dış Tarım Servisi, özel sektör analizcilerinin toplam mısır üretimini 6,5
milyon ton olarak belirlediklerini söyledi.
���7/�8 sezonunda Sırbistan’ın iç tüketimi 4,35 milyon ton civarındaydı. Mısı-
rın büyük bölümü yemlik olarak kullanılırken kalan bölümü insanların tüketimi
ve nişasta üretiminde kullanılıyor.
Dış Tarım Servisi, Sırbistan’ın bu güçlü hasat sayesinde, bölgenin en önemli
mısır ihracatçıları arasında yer aldığını söyledi. Resmi gümrük verileri ve Sırbis-
tan Tarım Bakanlığı’na göre, 4 Ağustos ���7’den �5 Haziran ���8’e kadar süren
mısır ihracat kısıtlamasından dolayı ���7/�8 sezonunda yalnızca ��� bin ton
mısır ihraç edildi. Dış Tarım Servisi, Sırbistan’ın toplam mısır ihracatının ���8/��
sezonunda �,� milyon tonu geçeceğini tahmin ediyor.
Dış Tarım Servisi, Sırbistan’ın toplam buğday üretimini �,� milyon ton olarak
belirledi. Ortalama buğday randımanı hektar başına 4,3 ton olarak belirlendi.
���8/�� sezonunun buğday ekim alanı, Sırbistan’da ����’dan beri buğday
ekimi için kullanılan en küçük alan. Sırbistan, ���7/�8 sezonunda 45� bin ton
buğday ihraç etti. Ağustos ���7’den Haziran ���8’e kadar süren ihracat kısıtla-
ması olmasaydı, bu rakam daha yüksek olacaktı.

The U.S. Department of Agriculture's Foreign Agricultural Service (FAS)
recently issued a report that indicated the Serbian government's offi-
cial numbers show corn (maize) production in MY 2008-09 will increase
1.86 million tonnes, or approximately 45%, to 5.9 million tonnes.

According to official data from the Serbian Ministry of Agriculture and Ser-
bian Chamber of Commerce, area planted to corn is about �.3 million hecta-
res (ha). Despite drought that hit this region during the summer, average
yield was about 4.54 tonnes per ha or 35% higher than the previous year.
FAS said private sector analysts put the estimate of total corn production at
6.5 million tonnes.

Serbia's domestic consumption requirements in MY ���7-�8 are estimated
at about 4.35 million tonnes. Most of the total corn consumption will be
used for animal feed, while the rest will be used for human consumption and
starch production.

FAS said that this strong crop has helped Serbia strengthen its position as a
major corn exporting country in the region. According to official customs
data and Serbian Ministry of Agriculture, due to the ban on corn exports that
was initially imposed on Aug. 4, ���7 until June �5, ���8, Serbia exported
only ���,��� tonnes of yellow corn in MY ���7�8. FAS said Serbia's total ex-
port of MY ���8-�� corn is projected to exceed �.� million tonnes.

FAS said Serbia's total wheat production is estimated at about �.� million
tonnes, with an average wheat yield estimated at 4.3 tonnes per ha. MY
���8-�� wheat area planted was the lowest area planted to wheat in Serbia
since ����. Serbian MY ���7-�8 wheat exports was 45�,��� tonnes and
would be much higher if the ban on wheat export was not in place from Au-
gust ���7 to June ���8.

Sırbistan’ın Hububat Üretimi Artıyor
Serbia's Grain Production Sees İncreases
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After taking into account larger grain supplies this season than ear-
lier forecast and the impact of the global economic slowdown, the
annual meeting of the International Grains Council (IGC) held re-
cently in London, England was still marked by concerns over tight-
ness in the short- and medium-term outlook for supplies. Persistent
worries on this score were in the face of world availabilities turning
out to be significantly larger than originally projected for 2008-09,
primarily as the result of large outturns in the Black Sea region and
the European Union.

Primary influences as the Council considered prospects were likely pro-
duction and consumption trends. Council members rely on five-year pro-
jections of production and disappearance prepared by the Secretariat. It
pointed to the likelihood of a decrease in wheat plantings and a smaller
crop in ����-�� in the Northern Hemisphere, even though weather con-
ditions have been generally favorable. Further, the likely crop decrease
was not seen as causing a significant fall in ending stocks, in the wake of
a climb of �4 million tonnes to 3�7 million as total grain holdings at the
close of ���8-��.

Looking beyond ����-��, the IGC said, "A major shift in feed use from
maize and other coarse grains to wheat could result in stocks again decli-
ning. The continuing rise in industrial use, especially in the U.S. ethanol
industry, if at a slower pace than hitherto, is projected also to keep stocks
of maize tight."

World trade in grains in ���8-�� was expected to decrease by 8 million
tonnes to a total of �3� million, "A marked upturn in wheat was more than
offset by sharp falls in maize and sorghum after the previous year’s unu-
sually big purchases by the E.U.," the Council indicated.
Council members examined the global grains situation on the basis of de-
tailed Secretariat presentations. Attention was directed to sharp falls in
export prices and ocean freight rates in the past six months. "Declines in
grain prices coincided with an improving supply outlook, but day-to-day
price movements were mostly dictated by global financial and economic
developments, other commodities, energy markets and currency factors,"
the Council concluded. "For many buyers, the financial crisis has made it
difficult to arrange the necessary credits."

Grain production in ���8-�� was estimated at a new record of �.76� billion
tonnes, boosted mainly by a ��% gain in wheat production. Consumption
also was forecast to rise, with significant gains in both industrial use and
feeding. Ethanol use was projected at ��6 million tonnes, up �� million
from the previous crop year, with maize accounting for ��7 million.

Uluslararası Hububat Konseyinin (IGC) İngiltere’nin Londra ken-
tinde düzenlenen yıllık toplantısında, bu sezonda önceki tahmin-
lere göre büyüyen tahıl stoklarına rağmen, küresel ekonomik
yavaşlamanın etkisiyle ortaya çıkan kısa ve orta vadeli darlığın ver-
diği kaygı ana konuydu. Karadeniz bölgesinde ve Avrupa Birli-
ği’ndeki yüksek üretim sonucunda 2008 - 09 sezonu için öngörülen
üretim rakamının aşılmasına rağmen darlık konusundaki endişele-
rin devam ettiği kaydedildi.

Benzer üretim ve tüketim trendleri, bu gelişmenin konsil tarafından tes-
pit edilen başlıca nedenleri. Konsil tespitleri, sekreterliğin üretim ve tüke-
tim konusunda hazırladığı beş yıllık projeksiyonlara dayanıyor. Raporda
���� -�� sezonunda, elverişli hava şartlarına rağmen Kuzey Yarımkürede
buğday ekimi ve hasadında azalma olacağı belirtildi. ���8 - �� sezonunda
�4 milyon tonluk bir artış göstererek 3�4 milyon tona ulaşan buğday üre-
timi dikkate alındığında, azalması beklenen hasadın stoklarda kayda değer
bir düşüşe yol açmayacağı tahmin ediliyor.

IGC, ���� – �� sezonuna bakarken, yem kullanımında mısır ve diğer kaba
taneli tahıllardan buğdaya geçilmesi sonucunda stokların tekrar azalabi-
leceğini kaydetti. Endüstriyel kullanımın, özellikle ABD’deki etanol üreti-
minin, mısır stoklarındaki darlığa yol açacağı belirtildi.

���8 – �� sezonunda, dünya tahıl ticaretinin sekiz milyon tonluk bir
azalma göstererek �3� milyon tona düşmesi bekleniyordu. Buğdaydaki
yükseliş, AB’nin geçen yılki alışılmamış yüksek miktardaki alımının ardın-
dan ortaya çıkan mısır ve sorgumdaki hızlı düşüşle dengelendi.

Konsil üyeleri, hububatın küresel durumunu sekreterliğin hazırladığı de-
taylı sunumlar sonucunda değerlendirdi. İhracat fiyatları ve gemi yükü üc-
retlerinin son altı ayda hızlı bir düşüş kaydettikleri vurgulandı. Tahıl
fiyatlarının azalması ve stoklardaki iyileşme aynı ana denk geldi, fakat dün-
yadaki finansal ve ekonomik gelişmeler, diğer ticari mallar, enerji pazarları
ve döviz kurları, günlük fiyat oynamalarına neden oldu. Finansal kriz, bir-
çok alıcının gerekli kredileri ayarlamasını zorlaştırdı.

���8 – �� sezonundaki hububat üretimi için �.76� milyar ton gibi rekor
bir rakam tahmin ediliyor. Buğday üretimindeki yüzde ��’lik artış, bu ra-
kamı etkileyen bir faktör. Özellikle endüstriyel ve yem alanındaki kulla-
nımla birlikte tüketimin de artacağı tahmin ediliyor. Etanol kullanımının
�� milyon ton artarak ��6 milyon tona, mısırın ise ��7 milyon tona ulaşa-
cağı tahmin ediliyor.

IGC’ye Göre Tahıl Stoklarındaki Darlık Devam Ediyor
IGC Says Concern About Grain Supply Tightness Remains
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Amerikan Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Biriminin verilerine göre,
Amerika Birleşik Devletleri’nin un ihracatı 2008 yılında 2007 yılına
oranla %31 azaldı. Bu düşüş 2007 yılında 2006 yılına oranla yaşa-
nan %109’ luk artışla kıyaslandığında hayal kırıklığı yarattı. 2007
yılında yaşanan bu artış daha önceki yedi yılda Amerika’nın un ih-
racatındaki sürekli düşüşe son vermişti.

Amerika un ihracatı ���7 yılında 7�4.3��.��� ton iken ���8 yılında
���.5��.��� tonluk düşüşle ���8 yılında 4��.8��.��� ton olarak gerçek-
leşmişti. ���7 yılına göre azalmış olmakla beraber ���8 yılı un ihracatı,
���6 yılının 34�.8��.��� tonluk ihracatına kıyasla yine de yüksek oldu. Bu
düzeye, ���� yılındaki �.775.���.��� tonluk zirve düzeydeki ihracat to-
najlarından hızlı bir düşüşle gelindi. Hatta ���� yılı rakamı Amerika’nın Av-
rupa Birliği’nin un ihracat sübvansiyonuna karşı rekabet ettiği ��83
yılındaki � yıllık uygulamalarla ulaştığı 3.744.���.��� tonun altında kaldı.

Tüm zamanların en yüksek un gönderimi ise �. Dünya Savaşı sonrası yıl-
larda savaş mağduru durumundaki Avrupa’ya yapılan ��.���.���.��� ton-
luk yardım gönderimi oldu.

Amerika un ihracatının %48’i Kanada’ya oldu. ���8 yılında Kanada’ya ya-
pılan ihracat ���7 yılına oranla %3� artarak ���.7��.��� tondan
�33.5��.��� tona çıktı. Bu rakam ���6 yılı ihracatı olan ��3.���.��� tonun
neredeyse iki katı. ���7 yılında Kanada’ya yapılan un ihracatı Amerika’nın
Kanada’ya toplam ihracatının %�5’ini oluşturdu. Toplam içinde küçülen
bu paya rağmen Kanada halen Amerika’nın en fazla un ihraç ettiği ülke
durumunda.

Son yıllarda Amerika un ihracatının ikinci destinasyonu ise Meksika oldu.
Ancak Kanada’dan farklı olarak Meksika’ya yapılan ihracat düşüş gösterdi.
Meksika’ya yapılan un ihracatı ���7 yılında ��3.���.��� ton iken, bu rakam
���8 yılında %33 düşerek 6�.5��.��� ton olarak gerçekleşti. Meksika’ya
yapılan un ihracatı Amerika’nın toplam un ticareti içinde ���7 yılında %�5
iken ���8 yılında %�4 oldu.

���8 yılında Amerika un ihracatının üçüncü noktası Tayvan oldu. Tayvan’a
yapılan ihracat ���7 yılında �8.8��.��� iken, ���8 yılında bu rakam
63.���.��� tona ulaşmıştı. Amerika’nın 5�.���.��� tonun üzerinde un ih-
racatı yaptığı başka bir ülke bulunmuyor. Dördüncü sırada gelen Kenya’ya
yapılan ihracat ��.8��.��� ton ve Irak’a yapılan ihracat �3.7��.��� ton ola-
rak gerçekleşti.

���7 yılına oranla ���8 yılındaki düşüşün sebebi Filistinli mültecilere
���7’de yapılan gönderimin ���8 ‘de yapılmamış olması. ���7 yılında, İs-
rail, Gazze ve West Bank’a toplam ��4.3��.��� ton un gönderilmiştir. ���7
yılında ayrıca ���8 yılından farklı olarak yapılan 8�.���.��� tonluk Somali
ve Etiyopya yardımları da bulunuyor.

Exports of wheat flour from the United States (U.S.) in 2008 plum-
meted 31% from 2007, based on data provided by the Foreign
Trade Division of the Census Bureau in the U.S. Department of Com-
merce. The drop was especially disappointing since it tended to re-
verse the 109% gain in 2007 over 2006. The latter increase had
ended seven straight years of decreases in U.S. foreign flour ship-
ments.

U.S. wheat flour exports in ���8 amounted to 4,��8,��� hundredweights
(cwts), down �,��5,��� from the outgo of 7,�43,��� in the previous year.
While down from ���7, the shipments in ���8 were still well ahead of the
modern low in U.S. flour exports of 3,4�8,��� cwts in ���6. That nadir was
reached in a steady fall from the recent peak shipments of �7,75�,��� cwts
in ����. Even the latter was well below U.S. exports of 37,44�,��� cwts in
��83 when the American government entered into a single year’s com-
petitive response to the European Union’s export flour subsidies.

The all-time peak in U.S. flour exports occurred in the immediate post-
World War II years when relief shipments to war-ravaged Europe brought
the outgo above ��� million cwts.
Accounting for a startling 48% of total U.S. flour exports were shipments
to neighboring Canada. Shipments to Canada in ���8 totaled �,355,���
cwts, up 3�% from �,��7,��� in ���7 and more than double the outgo to
that country of �,�3�,��� in ���6. In ���7, U.S. flour exports to Canada ac-
counted for �5% of total shipments. At that reduced share, Canada was
still the largest destination.

As has also been the case in recent years, America’s neighbor to the south,
Mexico, was second to Canada as the ranking destination for U.S. flour ex-
ports. But unlike Canada, shipments to Mexico decreased. The total moved
to Mexico in ���8 was 6�5,��� cwts, down 33% from �,�3�,��� in ���7
and compared with 8�4,��� in ���6. Mexico’s share of total U.S. flour trade
in ���8 was �4%, against �5% in the previous year.

The third ranking destination in ���8 was Taiwan, at 63�,��� cwts, aga-
inst �88,��� in ���7. No other country accounted for U.S. flour exports of
as much as 5��,��� cwts. Next in ranking were Kenya with ��8,��� cwts
and Iraq at �37,���.

Among the major factors accounting for the decrease in ���8 from ���7
was the lack of shipments for Palestinian refugees. In ���7, U.S. flour ex-
ports totaled �,�43,��� cwts to Israel, Gaza and the West Bank, combined.
Also absent in ���8 were ���7 shipments totaling 8��,��� cwts to Soma-
lia and Ethiopia.

Amerika Un İhracatı
2008 Yılında %31 Oranında Azaldı

U.S. Flour Exports in 2008 Fall 31%

Amerika Un İhracatı
2008 Yılında %31 Oranında Azaldı
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FAO dünya tahıl üretiminin bu yıl yeni bir
rekor kırmasının beklendiğini belirtiyor.
Dünya tarım üretiminin tükenen dünya
stoklarını fazlasıyla doldurmaya yetecek
kadar yüksek düzeyde gerçekleşeceği
öngörülüyor. Ancak sürmekte olan finan-
sal krizin pek çok ülkede tarımsal sektör-
leri de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

FAO’nun konuyla ilgili hazırladığı raporun ya-
zarlarından Concepcion Calpe bu yılın rekor
tahıl hasatı ve gıda fiyatlarındaki son düşüş-
ler dolayısıyla belirsizliklerin yaşanacağını
söyleyerek şöyle devam etti: “Örneğin, eğer
mevcut fiyat dalgalanmaları ve likidite koşul-
ları ���8/�� döneminde de sürerse tarımsal ürünler çok önemli ölçüde et-
kilenecek ve ����/�� döneminde fiyatlarda yeni bir dalgalanma olması ve
hatta gıda krizi olması kaçınılmaz görünüyor. Son aylarda yaşanan finan-
sal kriz fiyat düşüş hareketlerinin hızlanmasına, kredi piyasalarının geril-
mesine neden oldu ve gelecek yılın tahminlerinde büyük belirsizlikler
yarattı. Bu yüzden de üreticilerin çoğu çok konservatif üretim kararları
almak zorunda kalıyor.”

Tahıl üretimindeki canlanma
gelişmiş ülkelerde görülüyor
Raporda tahıl üretiminde canlanmanın çiftçilerin çok daha iyi bir konumda
olduğu ve yüksek fiyatları karşılayabildiği gelişmiş ülkelerde görüldüğü
vurgulanıyor. Gelişmekte olan ülkelerinse tam tersine tarımsal sektörlerde
yüksek fiyatlara karşılık verebilecek kapasiteleri bulunmuyor.
Gıda fiyatlarında ���7/���8’deki keskin artış dünyadaki açlık nüfusunun
yaklaşık ��3 milyona çıkmasına neden oldu. Az gelirli ülkelerin çoğunda
halen düşük uluslararası ürün fiyatlarının düşük yerel fiyatlara dönüştü-
rülmesi sağlanabilmiş değil.
Calpe konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Dünyadaki mevcut ekonomik
sorunların bir sonucu olarak ciddi bir riskle karşı karşıyayız. İnsanlar gıda
alımlarını azaltmak zorunda kalacaklar ve aç insan sayısında büyük artış-
lar yaşanacak.”

Dünya tarımı uzun vadede risk altında
Raporda dünya tarımının uzun vadede çok ciddi bir riskle karşı karşıya ol-
duğu ve bu konunun acilen ele alınması gerektiği belirtiliyor. Ele alınması
gereken konular arasında toprak ve su kısıtlamaları, kırsal altyapı yatırım-
larının ve tarım araştırmalarının azlığı, tarım girdilerinin pahalılığı ve iklim
değişikliklerine adaptasyon yer alıyor.
��5� yılında � milyarı aşkın dünya nüfusunun beslenebilmesi için (bu-
günkü nüfus 6 milyar civarında) dünya gıda üretiminin iki katına çıkması
gerekiyor. Nüfus artışı çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerin kentsel alan-
larında görülüyor ve gittikçe azalacak olan tarımsal işgücünün çok daha
fazla üretken olması gerekiyor. Bunun sağlanabilmesi içinde ekipman, trak-
tör, su pompası, biçerdöver vb gibi tarımsal yatırımların daha fazla, çiftçi-
lerin daha kalifiye ve eğitimli, tedarik zincirinin de daha etkili olması
gerekiyor.

The Food and Agricultural Organisation of
the United Nations (FAO) announced that
global grain production is expected to hit a
record high this year.World grain production
is estimated to recover depleted stocks
worldwide. However, worldwide agricultural
markets will be negatively affected by the
current financial crisis.

Concepcion Calpe, one of the authors of the FAO
report, said that uncertainties would continue
this year due to record grain crop and the recent
decrease of food prices. She further said that if
the current price fluctuations and liquidity cir-
cumstances should remain during the ���8/��

season, agricultural products would be affected and new fluctuations
would occur in the ����/�� season which would lead to a food crisis.
Calpe also said, the recent financial crisis caused a fast price decline, strain
on credit markets and severe uncertainties for next year’s predictions.The-
refore producers are forced to make conservative production decisions.

Grain production recovery seen in
developed countries
The report stresses that recovery in grain production could be seen in de-
veloped countries where farmers are in a favourable position and have
the ability to respond to high prices. Developing countries do not have
the capacity to respond to the high prices in the agricultural sector.

Due to the sharp increase of food prices in ���7/�8 the world’s starving
population increased to ��3 million people. In many low-income coun-
tries the conversion of low international product prices into low local pri-
ces is still not provided.

Regarding this subject Calpe said the world was facing a serious risk due
to the current global economic problems. People will be forced to reduce
their food intake and the number of starving people will increase.

World agriculture under long-term risk
The report also says that global agriculture is facing a long-term risk and
that this subject has to be handled immediately. Soil and water restricti-
ons, lack of investments in rural infrastructure and agricultural research,
expensive agricultural inputs and adaptation to climate change are
among the subjects to be discussed.

In order to feed the total world population of � billion in ��5� (current
world population is 6 billion) the global food production has to be do-
ubled. Population growth is mostly seen in urban areas of developed co-
untries. Therefore the decreasing workforce in rural areas has to be more
productive. In order to achieve this, agricultural investments such as
equipment, tractors, water pumps and combines have to increase, far-
mers have to become more qualified and educated and the supply chain
has to be more efficient.

Tarımda Hasat Rekoruna Rağmen
Finansal Kriz Tarımsal Pazarları Kötü Vuracak
Despite Crop Record in Agriculture
Financial Crisis Will Harm Agricultural Markets
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Mühlencheime, yaklaşık seksen milyon Mısırlıya, daha iyi folik asit
ve demir takviyesi için yardımcı oluyor. Ahrensburg firması, un zen-
ginleştirme programı için FFI Liderlik ödülünü kazandı.

İlk Afrika un zenginleştirme çalışması, geçen yılın sonunda Tanza-
nia' da yapıldı . Mühlencheime Gmbh & Co.KG, FFI liderlik ödülü-
nün sahibi oldu. Markus Bostel , Mühlencheime'nin Bölge Satış
Direktörü Afrika / Orta doğu ve Dr. Muhammed Labenah, Müh-
lencheime dağıtım müdürü Arusha da ödüllerini aldılar . Bu ödül
FFI tarafından her yıl beslenme bozukluklarına karşı düzenlenen
kampanyalarda dikkate değer bir çaba gösteren firma, kuruluş ve
şahıslara veriliyor. Ödül Mühlencheime’ e verildi, çünkü bu firma
gelecekte Mısır da üretilmiş unun % 70 ten fazlasını folik asit ve de-
mirle zenginleştirecek.

Folik asit eksikliği, binlerce kadında her yıl sakat doğumlara sebep oluyor.
Demir eksikliği görülen çocuklarda ise gelişim geriliği ve düşük perfor-
mans tespit ediliyor. Mısır’da buğdayın yüzde sekseni fırınlama ve popü-
ler Baladi ekmeği için tüketilir. Kahire hükümeti, ülkedeki değirmenlerin
çoğunun devlet işletiminde olması nedeniyle, Mart ���8’de , Birleşmiş Mil-
letler Dünya Beslenme Programına uygun olarak, yalın unun folik asit ve
demirle zenginleştirilmesi kararını aldı. Mühlencheime firması; danışman-
lık, eğitim ve vitamin karışımları ile ilgili teknikleri bir arada sunan bü-
tünsel bir yaklaşımla Dünya Yiyecek Programı ve Mısır Sosyal Dayanışma
Bakanlığının takdirini kazandı. Un işleme ve zenginleştirme konularında
uzman olan ve ��� 'nin üstünde pazarın ihtiyacını karşılayan Ahrensburg
firması Mart ayından bu yana Mısır'da un zenginleştirme uygulamaları ya-
pıyor. Ulusal program girişimcilerine geniş kapsamlı öneriler vermenin
yanı sıra, yerel Mühlencheime temsilcileri şu ana kadar �5� kamuya ait de-
ğirmene dozaj cihazı yerleştirdiler. Temsilciler aynı zamanda değirmenci-
lere un işleyişi konusunda eğitim verdiler. Şu anda 3�� tonun üzerinde
demir ve folik asit içeren gıda karışımı hazırlayabiliyorlar.

Mühlencheime program sorumlusu , Markus Bostel; “Değirmenlerde işle-
nen unu seri ve doğru şekilde önceden karıştırmak bizim için çok önem-
liydi. Bu ancak geniş kapsamlı bilgilendirme ve eğitim ile birlikte mümkün
olabilir. Bu yaklaşım Mısır'ın toplam un üretiminin yüzde 7�' nin , gele-
cekte folik asit ve demirle zenginleştirilmesini sağlayacaktır.

Bu konu üniversitelerin, FFI’ın (Un Zenginleştirme İnisiyatifi), kamu kuru-
luşları ve özel kuruluşların da önemli bir hedefidir. Yalın unun folik asit
içeren vitamin A, demir, çinko ve B vitaminleriyle zenginleştirilmesi hasta-
lıklarla mücadeleye ve ölüm oranının azalmasına yardımcı olacaktır. Bu
özellikle kötü beslenme sebebiyle vitamin ve mineral eksikliğinin daha
yaygın olduğu Asya ve Afrika kıtaları için önemlidir.” dedi

Mühlenchemie is helping to ensure a better supply of folate and
iron to nearly 80 million Egyptians – Ahrensburg company wins the
FFI Leadership Award for the flour fortification programme
At the first African Flour Fortification Workshop held in Tanzania at
the end of last year, Mühlenchemie GmbH & Co. KG was granted the
FFI Leadership Award. Markus Bostel, Mühlenchemie’s Area Sales
Director Africa/Middle East and Dr. Mohammed Labenah, manager
of the Mühlenchemie distributor Chemitec received the award in
Arusha. It is granted annually by the Flour Fortification Initiative
(FFI) to companies, institutions and individuals that show outstan-
ding commitment in the campaign against malnutrition. The award
went to Mühlenchemie because the company will in future fortify
over 70 percent of the flour produced in Egypt with folate and iron.

Folate deficiency causes birth defects in thousands of women every year.
In children an undersupply of iron results in poor performance and retar-
ded development. 8� percent of the wheat consumed in Egypt is used for
baking the popular baladi bread. Since many mills are state-owned the
government in Cairo started, in March ���8, an initiative to fortify the basic
food flour with iron and folate in the context of the United Nations World
Food Programme. Mühlenchemie impressed both the staff of the World
Food Programme and the Egyptian Ministry of Social
Solidarity with its holistic approach consisting of consultancy, training,
and provision of the relevant technical equipment together with the ne-
cessary vitamin mix. Since March the Ahrensburg company, that speciali-
zes in solutions for flour treatment and flour improvement and supplies
over ��� markets around the globe, has been implementing flour fortifi-
cation in Egypt. Besides giving comprehensive advice to the initiators of
the national programme, local Mühlenchemie representatives have so far
installed dosing devices in over �5� public mills. They have also trained
the millers in flour treatment and are supplying a total of more than 3��
tons of nutrient premixes for iron and folate.

“It was important to us for the millers on the spot to be able to use the
premixes quickly and correctly. That can only be achieved with compre-
hensive advice and training. This approach will ensure that 7� percent of
Egypt’s total flour production can in future be fortified with iron and fo-
late”, says Markus Bostel, the Mühlenchemie employee responsible for the
programme.

This is an important goal of the FFI too, an international association of uni-
versities, public institutions and private companies. Fortification of the
basic food flour with vitamin A, iron, zinc and the “B” vitamins, including
folate, can help combat disease and reduce the mortality rate. That is es-
pecially important in Africa and Asia, where vitamin and mineral defici-
ency is widespread due to malnutrition.

BESLENME
BOZUKLUĞUNA KARŞI
DÜZENLENEN
KAMPANYAYA ÖDÜL
Award for the campaign
against malnutrition

Roy Loepp, Markus Bostel, Yousuf Kamau



Hububat endüstrisi, buğday üretimi ve değirmencilik konula-
rında 2008 yılı Türkiye ve dünya ölçeğinde nasıl geçti? Bu konuda
görüşlerinizi alabilir miyiz?
Bilindiği üzere, dünya ikliminde son yıllarda yaşanan büyük değişiklik-
lere paralel olarak bazı bölgeler yoğun yağış etkisi altında kalırken, bazı
bölgelerde önemli ölçüde kuraklık görülmüştür.
���7 yılı dünya buğday üretimi 6�� milyon ton iken, ���8 yılı buğday

Would you please evaluate 2008 in regard to grain industry,
wheat production and milling industry for Turkey and world
spectrum?
As known, parallel to the great changes in world’s climate, some regi-
ons were exposed to heavy rains whereas some regions suffered from
drought.
In ���8, the wheat production is estimated to be 687 million tons with
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TMO General Manager Mr. Mesut Kose :
“TURKEYWILL BE THE DECISION MAKER ABOUT THEWATER AND

WHEAT BASEDWORLD POLITICS”

TMO Genel Müdürü

MESUT KÖSE:

“Türkiye Su ve Buğdaya Dayalı Dünya
Politikalarında Söz Sahibi Olacaktır”



78 million tons increase compared to 6�� million
tons in ���7. In parallel to this, The estimated
wheat consumption in ���8 is 648 million tons
with an increase of 33 million whereas it was 6�5
million tons in ���7. The world’s wheat stocks be-
came �55 million tons in ���8/���� period with
an increase of 38 million tons whereas the stocks
were ��7 million tons in ���7/���8 production
period.

The abovementioned climate change negatively
effected our country and the production was dec-
reased in ���7/���8 harvest, especially in Middle
Anatolia.

The avarage ��-�� million tons annual wheat pro-
duction is lowered to �7.� million tons in ���7 due to the drought and
estimated to be �7.78 tons for ���8. The annual wheat consumption of
our country is �8.5 million tons. This output gap lead to the import of
wheat in exhange of finished good exports . According to TUIK data,
the wheat import in ���8 increased to 3.7 million tons whereas it was
�.� tons in ���7. The documents’ validities of the exported finished
goods are extended and the transferred amount increased the raw ma-
terial import in ���8.

Due to the decrease in manufacturing in ���7 and ���8 and increase in
prices caused by the demand in world markets, the prices in domestic
market also increased. However, despite of the ���% increase in world
wheat prices, the increase in our country was only 5�% due the import,
domestic trade policies and import tax regulations applied by TMO.

But, towards the ���8/���� harvest date, with the expectation of in-
crease in world wheat production, the prices tended to increase and
still continues to rise.

Despite all these negative aspects, ���8 fiscal year is closed with suc-
cess in regards to wheat flour and macaroni exports where we are al-
ways near the top in recent years.According to the Export Association
records the wheat flour export in ���7 and ���8 was �.� million tons
but the foreign currency inflow was realised as 6��.5 million usd whe-
reas it was 43�.� in ���7. In Macaroni exports we can talk about a simi-
lar situation; the export value in ���8 is �75.� (�83.5 million usd)
thousand tons whereas it was �77.� tons (��8.6 million usd) in ���7.

However, in recent years, the world trade witnesses a severe competi-
tion regarding the export of wheat flour which is one of the major ex-
port items of our country. The flour importer countries like Iraq, Syria,
Eygpt, Jordan, Morocco, Azerbaijan, Georgia decided to process their
wheat domestically by constructing Milling Factories and thus they re-
duced their flour import and started to import wheat instead.

Would you please evaluate the position of Turkish grain industry
in world market?
In recent years the grain industry in our country is negatively effected
by the shortage of harvest casued by the dought in the world and in
Turkey. But still Turkey ranks in the first rows in wheat flour and maca-
roni exports in the world.

The export numbers of finished grain products for the past two years
are below;

üretiminin 78 milyon ton artışla 687 milyon ton
olacağı tahmin edilmektedir. Buna paralel olarak,
���7 yılı buğday tüketimi 6�5 milyon ton iken,
���8 yılı tahmini buğday tüketimi 33 milyon ton
artışla 648 milyon ton olmuştur. ���7/���8 üre-
tim döneminde dünya buğday stokları ��7 milyon
ton iken ���8/���� döneminde 38 milyon ton ar-
tışla �55 milyon ton olmuştur
Ülkemizde de söz konusu iklim değişikliği olum-
suz yönde gerçekleşmiş ve başta Orta Anadolu
olmak üzere bazı bölgelerimizde, yeterli oranda
yağış alınamamasından dolayı ���7/���8 hasat
sezonunda hububat üretiminde (ürün çeşidine
göre değişmekle birlikte) bir miktar düşüş mey-
dana gelmiştir.

Ülkemizin buğday üretimi yıllık ortalama ��–�� milyon ton seviyesinde
iken, yaşanan kuraklık sonucunda ���7 yılı üretimi �7,� milyon ton ola-
rak gerçekleşmiş, ���8 yılı üretimi ise �7,78 milyon ton olarak tahmin
edilmektedir. Ülkemizin buğday tüketimi ise yıllık �8,5 milyon ton civa-
rındadır. Bu durumda, ortaya çıkan açığın kapatılması için ve mamul
madde ihracatının karşılığı olarak ithalat yapılmıştır. TÜİK verilerine göre
buğday ithalatı ���7 yılında �,� milyon ton iken bu miktar ���8 yılında
3,7 milyon ton’a çıkmıştır. ���7 yılında yapılan mamul madde ihracatı
karşılığında alınan belgelerin kullanım süreleri uzatılmış olup, devreden
bu miktar, yıl içinde yapılan ihracatla birlikte ���8 yılında yapılan ham-
madde ithalatını arttırmıştır.

���7 ve ���8 yıllarındaki üretim düşüşü ve dünya piyasalarında talebe
bağlı olarak ortaya çıkan fiyat artışları neticesinde yurt içi piyasa fiyat-
larında da artışlar söz konusu olmuştur. Ancak dünya fiyatlarında mey-
dana gelen % ���’lük artışlara rağmen TMO tarafından uygulamaya
konulan ithalat, iç alım ve satım politikaları ile ithalat vergisi düzenlemeleri
neticesinde ülkemizdeki fiyat artış oranı % 5� düzeyinde olmuştur.

Ancak ���8/���� hasat dönemine yakın tarihlerde, dünya üretiminde
yükseliş beklentisiyle birlikte fiyatlarda da önemli oranda düşüş mey-
dana gelmiş olup bu eğilim halen devam etmektedir.
Bütün bu olumsuzluklara rağmen, son yıllarda dünya sıralamasında hep
ilk iki sırada bulunduğumuz buğday unu ve makarna ihracatında ���8
yılı başarıyla kapatılmıştır. Şöyle ki, İhracatçı Birlikleri kayıtlarına göre ül-
kemizin buğday unu ihracatı ���7 ve ���8 yıllarında �,� milyon ton ola-
rak gerçekleşmiş, ancak döviz girdisi ���7 yılında 43�,� milyon ABD
Doları iken ���8 yılında bu rakam 6��,5 milyon ABD Doları’na yüksel-
miştir. Makarnada da buna benzer bir durum söz konusudur. Şöyle ki,
���7 yılı ihracatı �77,� bin ton (��8,6 milyon ABD Doları), ���8 yılı ihra-
catı ise �75,� bin ton (�83,5 milyon ABD Doları)’dur.

Bununla birlikte, en büyük ihracat kalemlerimizden birisini teşkil eden
buğday unu ihracatında dünya ticaretinde son yıllarda kıyasıya bir re-
kabet yaşanmaktadır. Ayrıca, uzun yıllar un ithalatçısı konumundaki Irak,
Suriye, Mısır, Ürdün, Fas, Cezayir, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkeler de-
ğirmenler kurarak, kurulmalarını teşvik ederek ithalatlarını azaltmaya
ve un yerine buğday ithal etmeye başlamışlardır. Bu durum, söz konusu
alandaki rekabetin önümüzdeki dönemde daha da artacağının göster-
gesidir.

Genel çerçevede Türkiye hububat endüstrisinin dünya pazarın-
daki yerini değerlendirir misiniz?
Son yıllarda ülkemizde ve dünyada yaşanan kuraklık ve buna bağlı re-
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2007 ve 2008 yıllarındaki üretim
düşüşü ve dünya piyasalarında ta-
lebe bağlı olarak ortaya çıkan Uyat
artışları neticesinde yurt içi piyasa
Uyatlarında da artışlar söz konusu
olmuştur.

Due to the decrease in manufactu-
ring in 2007 and 2008 and increase
in prices caused by the demand in
world markets, the prices in do-
mestic market also increased.
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kolte düşüşü nedeniyle hububat endüstrisi az da olsa olumsuz yönde
etkilenmiş olmasına karşın, ülkemiz hububata dayalı mamul madde ih-
racatlarında özellikle buğday unu ve makarnada dünyada ilk sıralarda
yer almaktadır.
Ülkemizce gerçekleştirilen son iki yıllık mamul madde ihracat rakamları
aşağıda verilmektedir.

(*) : ���� yılı rakamları Ocak ayı sonu itibariyledir.
(*) ���� numbers indicates the numbers of end January.

Ülkemiz hububat endüstrisinde faaliyet gösteren fabrika sayıları ile
kapasite bilgileri aşağıdaki tabloda verilmektedir.
The capacity reports of the factories operating in grain industry in
Turkey :

BUĞDAY DÜNYADA
OLDUĞU GİBİ
ÜLKEMİZ İÇİN DE STRATEJİK BİR
ÜRÜNDÜR
TMO’nun buğday stratejisi nedir?
Türkiye, farklı bölgelerindeki farklı iklim yapısıyla, olumsuz iklim riskini
tolere edebilen nadir ülkelerden olup, önemli bir hububat üreticisidir.
Hububat, 3 milyon üreticinin geçim kaynağı ve 7� milyon insanın ana
besin kaynağıdır. Ekili tarım alanlarının % 4�’unu oluşturan hububat içe-
risinde buğdayın payı % 68’dir. Özellikle buğday, Türkiye gibi gelişmekte
olan ülke nüfusunun kalori ve protein ihtiyacının yarısından fazlasının
karşılanmasında son derece önemli bir üründür. Bu nedenle özellikle
buğday dünyada olduğu gibi ülkemiz için de stratejik bir üründür.
Dünyada buğday, küresel ısınma tehdidi altında bulunmaktadır. Buna
rağmen insan beslenmesi için kullanılması gereken buğday, aynı za-
manda enerji kaynağı olarak da değerlendirilmektedir.
Ayrıca, bedelini ödeme imkânınız olsa bile, her zaman ürüne ulaşma im-

Yıllar Un Makarna Bulgur ve İrmik Bisküvi

Date Flour Macaroni Crecked Wheat Biscuit

���7 �.��4.45� �77.��4 ���.7�5 �88.�6�

���8 �.��6.�3� �75.�4� ���.��7 �8�.75�

����* �3.73� ��.7�� 8.4�5 �3.776

MİKTAR: TON

Fabrika Çeşidi Adedi Kurulu Kapasite Fiili Kapasite Kapasite Kullanım
FactoryType Unit Established Capacity Functional Capacity Activity Ratio

(Ton/Yıl/Year) (Ton/Yıl/Year) Oranı (%)
Un Fabrikaları 65� 3�.���.7�3 �4.6�3.854 4�
Flour Factories
Yem Fabrikaları 3�� ��.4��.�57 �.�88.473 46
Feed Factories
Makarna Fab. �� �.�8�.464 85�.3�� 78
Macaroni Fact.
Bulgur Fab. 6� 637.338 46�.�5� 73
Bulgur Fact.
Bisküvi Fab. �5 6��.�5� 433.385 6�
Biscuit Factories
İrmik Fab. 6 �36.�4� ��8.�5� 54
Semolina Fact.

TOPLAM 1082 54.166.863 25.586.221 47
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kânı bulunmamaktadır. ���7 yılında yaşanan gıda krizi sonrası, ülkele-
rin uyguladıkları ihracat yasakları bu gerçeği ortaya çıkarmıştır.
Uluslararası fonların emtia piyasalarına yönelmesi de, aşırı fiyat dalga-
lanmalarına sebep olmakta ve ürün için hedeflenenden çok daha fazla
bedel ödenmesini gerektirmektedir.
Bu sebeplerle, temel gıda maddesi olan buğday, ülkemiz açısından da
stratejik bir öneme sahiptir. İnsanımızın yeteri kadar gıdaya makul bir
bedelle ulaşabilmesi ve dünyada gıdaya olan ihtiyaç göz önüne alınarak,
Türkiye buğdayı üretmelidir. Ülkemizin kaynakları, yeteri kadar üretime
imkân vermektedir.
TMO aracılığıyla, üretimin arttırılması, piyasa dalgalanmalarının azaltıl-
ması ve fiyat istikrarının sağlanması için politikalar geliştirilmektedir.
Çünkü TMO’nun alımlar yapması, piyasada denge oluşturması, dış tica-
retteki payı ve uyguladığı politikalar; üretici, tüketici, sanayici ve dış ti-
caret açısından son derece önem arz etmektedir.
Türkiye, su ve buğdaya dayalı olarak dünyada üretilecek politikalarda
söz sahibi olma çabası içerisindedir.
Ayrıca ülkemiz; petrolde olduğu gibi, buğday üreticileri ve tüketicileri
arasında bir köprü olmak istemektedir.
Ülkemiz, içinde bulunduğu coğrafyanın avantajlarını fırsata çevirme
gayreti içerisindedir.

DÜNYADA
BUĞDAY ÜRETİMİNDE VE
TÜKETİMİNDE
DENGELER DEĞİŞİYOR
Dünyada buğday üretim-tüketiminde dengeler değişiyor.
Türkiye’nin bu durumda alması gereken tedbirler var mıdır?
Varsa nelerdir?
Dünyada tüketimin üretimden daha fazla artması sonucu ����/���3
döneminde �65 milyon ton olan dünya buğday stoku ���7/���8 dö-
neminde ��7 milyon tonla son 3� yılın en düşük seviyesine inmiştir.
Ancak, ���8/���� döneminde bu rakamın �55 milyon tona çıkacağı
tahmin edilmektedir. Dünya buğday tüketiminde AB % �5’lik payla ilk
sırada yer almakta, AB’yi, Çin, Hindistan ve Rusya izlemektedir.
Dünya buğday tüketimindeki artışlar; Hindistan ve Çin’in büyüyen eko-
nomilerine paralel olarak tüketim alışkanlıklarının değişmesi, bioyakıt
üretiminde ve yem rasyonlarında alternatif ürün olarak buğdayın kul-
lanılmasından kaynaklanmaktadır.
Dünyada buğday üretiminde ve tüketiminde
dengeler değişirken ülkemizin de bundan etki-
lenmesi kaçınılmazdır.
TM�, ���� yılından beri destekleme alımı yap-
mamaktadır. Hasat öncesinde maliyet analizleri
yapılarak, iç ve dış piyasalar, üretimin nasıl ol-
duğu konusu takip edilerek, piyasa şartlarına
göre bazı yıllar müdahale alım fiyatı açıklama-
yarak piyasaların kendi iç dinamikleri içinde
oluşması sağlanmıştır. Arz fazlası olan yıllarda
ise ürün fiyatlarının düşmesine engel olmak için
müdahale alım fiyatları açıklanmaktadır. Ayrıca
üretim ve arz durumuna bağlı olarak piyasa re-
gülasyonu bakımından ithalat yapılmaktadır.
Ülkemizde buğday üretiminin sürekliliğinin sağ-
lanması için gerek üretim girdilerinde yapılan
destekler, gerekse üretilen ürün için verilen des-
tekleme primi, her yıl üretici lehine değişmek-
tedir. Ayrıca Bakanlığımızca yürütülen havza
bazlı üretim projesinin de devreye girmesi ile

WHEAT IS A STRATEGIS PRODUCT FOR
OUR COUNTRY AS WELL AS FOR THE
WORLD
What is the wheat strategy of the TMO?
Turkey, due to its different climate in different regions can tolerate the
negative climate risks and thus is an important grain producer. Grain is
the main source of income for 3 million producers and the primary food
source of 7� million people. 4�% of plantation is consisted of grain and
68% of planted grain is wheat. Especially wheat is very important for
meeting the calory and protein need of the people of a developing co-
untry. Thus, wheat has a crucial importance for Turkey as well as for the
world.

The wheat is under the danger of global warming throughout the
world. However, the wheat is also used as a source of energy as well as
a source of food.

Besides, wheat is not always easy to get even if you pay. After the food
crisis in ���7, the export prohibitions applied by the countries revealed
this fact. The diversion of the international funds to commodity mar-
kets caused an excessive fluctuation in the prices and the price of the
good became much higher than expected.

For these reasons, wheat, the primary food source has a strategic im-
portance for our country also. In order to enable our people to reach
this primary food source at a reasonable cost and also considering the
food need in the world, Turkey definetely needs to produce wheat and
our country’s sources are available for wheat production.

Through the medium of TMO, the policies are developed in order to in-
crease the production, decrease the fluctuations in market and enable
the price stability.
The purchasings of TMO, its policies and its role in the foreign trade are
very significant for the producers, consumers and industrialists.

Turkey aims to be a decision maker regarding the policies based on
water and wheat.
Our country also aims to be a bridge between wheat producers and
consumers- like in petrol- by using the advantages of the region’s ge-
ography.

THE EQUILIBRIUM IN WHEAT
PRODUCTION AND
CONSUMPTION IS
CHANGING
The equilibrium in wheat production and
consumption is changing. Are there any
precautions that Turkey should take? If yes,
what should be those precautions?
In ����/���3 period since the consumption of
wheat was higher than the production, the
world grain stocks decreased from �65 million
tons to ��7 million tons which was the lowest
wheat stock level of the last 3� years. However,
the stock level is estimated to reach �55 milion
tons in ���8/���� period. In wheat consump-
tion USA ranks the first with �5% and followed
by China, India and Russia.
Increase in world wheat consumption is caused





planlı üretime geçilmiş olacaktır. Üretimin sürdü-
rülebilirliği için Bakanlığımızca buna benzer ted-
birler alınmaya devam edilmektedir.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü ise
öncelikli görevi olan piyasa düzenleme işlevini ye-
rine getirebilmek için müdahale alımları, ithalat, ih-
racat ve değişik satış uygulamalarını yapmakta,
gümrük vergilerinin ayarlanması, kotaların kulla-
nılması, ihracatın kayıt altına alınması gibi düzen-
lemeler için ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde
bulunmakta ve her türlü tedbiri almaktadır.

Türkiye buğday pazarının ve sanayisinin gele-
ceğini nasıl görüyorsunuz?
Ülkemizde hammaddesi buğdaya dayalı sanayi
sektöründe, yaklaşık ��8� adet fabrika mevcut
olup, bunların büyük bir kısmı küçük ve orta ölçekli
işletmeler şeklinde faaliyet göstermektedir. ��8�
adet fabrikanın toplam kurulu kapasitesi
54.�66.863 ton/yıl, fiili kapasitesi �5.586.���
ton/yıl olup, kapasite kullanım oranı ise % 47’dir.
Büyük bir kısmı küçük ve orta ölçekli işletmeler
şeklinde faaliyet gösteren ülkemiz un sektöründe,
yaklaşık 65� adet fabrika mevcut olup, bunların
toplam kurulu kapasitesi 3�.���.7�3 ton/yıl, fiili
kapasitesi �4.6�3.854 ton/yıl, kapasite kullanım
oranı ise yaklaşık % 4�’dur.
Küçük ve orta ölçekli işletmeler şeklinde yapılan-
mış olan un fabrikaları, ekonomi ve hububat piya-
salarında meydana gelen olumsuzluklardan direkt
olarak etkilenmektedir. Bunu önlemek için işlet-
melerin teknoloji ve finansman yönüyle destekle-
nerek dünyada rekabet edebilir hale gelmelerinin
sağlanması gerekmektedir. Ülkemiz un sanayicisi,
% 4� kapasite kullanım oranıyla dahi dünya pa-
zarlarında her zaman kendine yer bulabilmiş, bun-
dan sonra da bulmaya devam edecektir. ���8 yılı
un ihracatımız �.��6.�3� ton olarak gerçekleşmiş-
tir. Türkiye mamul madde ihracatında dünyada ilk
üç sırada yer almaktadır.

Küresel mali kriz, buğday ve un fiyatlarına
yansıyacak bir etki gösterir mi?
Dünyada buğday üretiminin son yılların en yüksek seviyesi olan 687 mil-
yon ton olarak gerçekleşmesi, dünya buğday stoklarının yüksekliği ve
mali krizin etkisiyle buğday fiyatları son yılların en düşük seviyelerinde
seyretmektedir. Türkiye’de de buğday fiyatları, dolayısıyla un fiyatları
son 6 aylık dönemde düşmüştür. Ülkemizde hasada kadar yetecek buğ-
day stoku, fazlasıyla bulunmaktadır. TMO olarak biz de piyasayı yakın-
dan takip ediyoruz ve çeşitli müdahale argümanlarını uyguluyoruz.
Kaliteli buğday talebi üzerine bu evsaftaki stoklarımızı satışa açtık. Bu
sebeplerle, hasat dönemine kadar buğday ve un fiyatların yatay seyre-
deceğini tahmin ediyoruz.

2009 yılı ile ilgili beklentileriniz nelerdir?
Ekiliş miktarı, iklim ve bitki gelişim durumu göz önünde bulunduruldu-
ğunda ve bundan sonraki dönemde de yağışların normal düzeyde ger-
çekleşmesi halinde ����/���� döneminde buğday üretiminin ���8 yılı
üretiminden yüksek olacağı tahmin edilmektedir.
Gerçekleşmesi beklenen yüksek rekoltenin, ülkemiz buğday sanayicisi

by the change in the consumption patterns of
India and China parallel to their growing econo-
mies and the usage of wheat in production of bio-
fuel and feed rations.

It is inevitable for Turkey not to be effected by
these equilibrium changes in wheat prodcution
and consumption.

TMO implements support purchases since ����.
Cost analysis are done before the harvest, the do-
mestic and foreign markets are followed closely,
support purchases were not implemented in
some years in order to help markets build their
own internal dynamics. In years of excess supply
TMO announces support purchase prices in order
to prevent the severe price decreases. Besides,
TMO imports depending on the supply level in
order to regualate the market.

In order to secure the sustainability of wheat
prodcution in our country, both the supports
done for the production input and the support
bonus paid for the finished prodcuts are adjusted
every year for the benefit of the producers. Besi-
des, with the implementation of the watershed
based production policy developed by our mi-
nistry, we will start the planned production.

TMO General Management , in order to fullfil its
primary duty which is to regulate the markets, im-
plements support purchases, imports and exports
and also adjustes the customs duties, regulates
the quotas and chains the export on behalf of the
related institutions .

How would you see the future of Turkey’s
wheat market and industry?
In Turkey, the number of the factories of which
the raw material is based on wheat is ��8� and
most of them are small and medium sized en-
terprices. The total established capacity of ��8�

factories is 54.�66.863 tons/year; the functional capacity is �5.586.���
tons/year and the activity ratio is 47%. In our country’s flour sector in
which most of the companies are small and medium sized enterprises
there are almost 65� factories and their total established capacity is
3�.���.7�3 tons/year; functional capacity is �4.6�3.854 tons/year and
the activity ratio is around 4�%.

The small and medium sized flour factories are directly effected by the
negative conditions in the economy and the grain markets. In order to
prevent this, the companies should be supported technologically and
financially so that they can compete in the world markets. The indus-
trialists in Turkey could compete in the world markets even with 4�%
activity ratio and they will continue to compete.
Our export volume in ���8 was �.��6.�3� tons. In world trade, Turkey
ranks in the first three for finished product exports

Do you think the global financial crisis will effect the prices of
wheat and flour?
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Son yıllarda ülkemizde ve dün-
yada yaşanan kuraklık ve buna
bağlı rekolte düşüşü nedeniyle
hububat endüstrisi az da olsa
olumsuz yönde etkilenmiş olma-
sına karşın, ülkemiz hububata da-
yalı mamul madde ihracatlarında
özellikle buğday unu ve makar-
nada dünyada ilk sıralarda yer al-
maktadır.

In recent years, the grain industry
in our country is negatively effec-
ted by the shortage of harvest
caused by the dought in the world
and in Turkey. But still Turkey
ranks in the Urst rows in wheat
Vour and macaroni exports in the
world.
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ve üreticileri açısından olumlu bir gelişme olacağı düşünülmektedir.
Ülkemizin fiziki kaynakları, ihtiyacımızdan fazla buğdayı üretmeye
imkân vermektedir. Ülkemiz, buğdayda zaten net ithalatçı değildir. Ku-
raklığın etkisinin görüldüğü ���7 ve ���8 yılları dışında, ürettiği buğ-
dayın ve yerli hammaddeyle elde edilen mamul maddenin ihracatını
yapabilen bir ülkedir. Bakanlığımızın ve TMO’nun uyguladığı politika-
larla, mısır ve çeltikte % ���’ün üzerinde üretim artışı sağlanmıştır. Stra-
tejik bir ürün olan buğdayda, üretimin ve kalitenin arttırılması amacıyla
çalışmalar yoğun olarak sürdürülmektedir.

Today, the wheat prices are at minimum levels due to the financial cri-
sis, high level of stocks, and 687 million tons production which is the
highest volume of the recent years. In Turkey, the wheat prices and con-
sequently the flour prices decreased in the past 6 months period. Our
stocks are sufficient untill the harvest period. As TMO, we are following
the market closely and implementing support policies when neces-
sary. Because of the demand for high quality wheat we opened those
stocks in to sale. For these reasons, we forecast the wheat and flour pri-
ces untill harvest to be flat.

What are your expectations for 2009?
Considering the seeding amout, climate and the plant growing cir-
cumstances and assuming that the rain amount will be average for the
next season we estimate that the production in ����/���� period will
be higher than ���8.

The estimated high volume of harvest will be a positive improvement
for the producers and industrialists in our country.

The physical resources in Turkey enables us to produce more than the
need. Our country is not an importer of wheat. Turkey is a country that
can export the finished product made of the local raw material as well
as the wheat, except in the years ���7 and ���8 when the drought se-
verely effected the agriculture. Thanks to the policies applied by the mi-
nistry and TMO, there was a ���% increase in corn and rough rice
production. The studies are continued in order to increase the produc-
tion and quality of wheat which is a very strategic product.

Dünya buğday stoklarının yüksek-
liği ve mali krizin etkisiyle buğday
Uyatları son yılların en düşük se-
viyelerinde seyretmektedir. Tür-
kiye’de de buğday Uyatları,
dolayısıyla un Uyatları son 6 aylık
dönemde düşmüştür. Ülkemizde
hasada kadar yetecek buğday
stoku, fazlasıyla bulunmaktadır.

Today, the wheat prices in the
world are at their minimum level
due to the high stock levels and U-
nancial crisis. In Turkey, the
wheat and Vour prices are dec-
reased in the past 6 months. Ho-
wever, the wheat stocks are
sufficient untill the harvest.



T
he combination of abundant highquality wheat, deregulated
markets and export demand has resulted in tremendous
dynamism in the flour milling industry. Kazakhstan’s millers
may be more reliant on exports than those of any other major
grain producing country. Out of a total grind of �.8 million

tonnes of wheat, about �.8 million tonnes are for export.
The general rule is that the larger the mill or milling company, the grea-
ter the share of its flour will be shipped to other countries. By providing
quality and value, and extending credit to their export customers, these
companies get better prices than on the local market where competi-
tion comes from scores of smaller mills with low cost structures, but
average quality and no ability to sell internationally.
An example of the aggressive export orientation of the industry is the
cluster of about �� mills in Shymkent, the southernmost large city in
the country. Most of these report selling 7�% to 8�% of their output di-
rectly to importers in Uzbekistan, Tajikistan and Afghanistan. Much of
the rest is sold to local traders who deliver to the border to supply the
so-called shadow market made possible by Uzbekistan’s import duties
of �5% on wheat flour. Indeed, the three former Soviet Republics to the
south — including Kyrgyz Republic — count on Kazakh product for
one-quarter to one-third of their wheat flour consumption. Uzbekis-
tan’s state milling company is exporting increasing quantities of low-
quality, low-gluten wheat flour to Afghanistan, Kyrgyz Republic and

Y
üksek kalitedeki buğdayın fazla miktarda bulunması, düzen-
siz pazar ve ihracat talepleri Kazakistan un değirmenciliği
sektörüne muazzam bir dinamizm getirmektedir. Kazakistan
değirmenleri diğer tüm tahıl üretimi yapan ülkelerinkinden
daha fazla ihracata dayalı üretim yapmaktadır. �.8 milyon

tonluk toplam buğday üretiminin �.8 milyon tonu ihraç edilmektedir.
Değirmen veya değirmen firması ne kadar büyük ise ihraç ettiği unun
miktarı da o ölçüde fazla olacaktır. İyi kalite üretim yapan ve ihracat müş-
terilerine iyi koşullu kredi olanakları sunan bu firmalar yerel üretim
yapan, maliyeti düşük ancak kalitesi ihracata uygun olmayacak kadar
sıradan olan firmalara kıyasla daha iyi fiyatlar alabilmektedirler.

Kazakistan’ın ihracata agresif olarak odaklanmasına örnek olarak ülke
güneyinin en büyük şehri olan Shymkent’te toplanan �� kadar değir-
meni gösterebiliriz. Bu değirmenlerin çoğu ürettikleri unun %7�-8�’lik
oranını Özbekistan, Tacikistan ve Afganistan’a göndermektedir. Geri
kalan miktar ise Özbekistan’ın buğday ununa uyguladığı %�5 ithalat
vergisi sonucunda oluşan kayıt dışı pazara gönderen yerel tüccarlara
satılmaktadır. Güney Sovyet Cumhuriyetleri (Kırgızistan dahil olmak
üzere) un tüketimlerinin üçte birlik veya dörtte birlik kısmını Kazakis-
tan’dan karşılamaktadır.
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Kuzey Kazakistan:
2008 yılında buğday yarı yarıya,
arpa ihracatı %30 azaldı.

Kuzey Kazakistan gümrük idaresinin verilerine göre
Ocak-Aralık 2008 dönemi dış ticaret cirosu, 2007’nin
aynı dönemine oranla %5 artışla, 1.766 milyon USD ola-
rak gerçekleşti. 17 Şubat 2009’da yapılan Gümrük Kont-
rol Müdürlüğü toplantısında açıklanan rakamlara göre
ihracat %6.9 artarak 721milyon dolar, ithalat ise %4.7
artarak 1.044 USD oldu.
Toplantıya Serik Bilyalov da katıldı. Toplantı, gümrük
idaresi başkanı Alibek Kartov tarafından açıldı. Toplan-
tının gündemi 2008 sonuçları ve 2009 planları idi.
Müdürlüğün verilerine göre ülke bütçesine transfer edi-
len rakam 2007 yılı rakamının %21 üzerinde 20.8 mil-
yar tenge (Kazakistan para birimi) olarak gerçekleşti.
Buğday ihracatı %43.9 azalarak 11.683.000 ton, arpa
ihracatı %30 azalarak 1.905.000 ton olarak gerçekleşti.
Aynı zamanda un ithalatı %23.8 artarak 2.355.000 ton,
kolza tohumu ihracatı %21.5 artarak 274.000 ton,
kepek ihracatı ise %31.7 artarak 158.000 ton olarak
gerçekleşti.

Özbekistan’ın kamuya ait değirmen fabrikası, Afganistan, Kırgızistan ve
diğer ülkelere gittikçe artan miktarlarda düşük kaliteli, gluten oranı ye-
tersiz buğday unu ihraç ederken Özbekistan’daki şehir halkları Kazak
unu tüketmektedir.

Sovyetler Birliği zamanında birkaç düzine değirmen ve tahıl asansörü
kompleksi iç pazarın un ihtiyacını karşılamaktaydı. ����’larda yapılan
serbestleştirme birçok küçük özel değirmen fabrikasının kurulmasına
sebep oldu. O yıllarda Kazakistan’daki değirmenlerin sayısı �,5��’ü bul-
muştu. Bu tarihten sonra ise sayı giderek azaldı. Değirmen endüstrisinin
içinde olanların belirttiklerine göre, �� yıl önce çok sayıda, günlük üre-
timi 5 ton olan yüzlerce değirmen bulunurken günümüzde ancak gün-
lük üretim kapasitesi 5� tonun üzerine olan değirmenler varlıklarını
sürdürebilmektedirler.

KAZAKİSTAN TAHIL İHRACATI
Kazakistan son yıllarda dünyadaki tahıl ihracatçıları arasında ilk ��’dadır.
Kazakistan Hükümeti Tarım Bakanlığının verilerine göre Kazakistan
Ocak-Kasım ���8 döneminde 6 milyon tondan fazla buğday ve un ih-
racatı gerçekleştirmiştir. Kazakistan tarım sektörü küresel gıda güven-
cesi gerekliliklerine cevap verebilecek gelişim potansiyeline sahiptir.
FAO ‘ya göre Kazakistan dünya tahıl üreticileri arasında ilk �6’dadır.

Kazakistan buğdayının başlıca tüketildiği ülkeler Mısır, Türkiye, Tunus,
Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan ve İran’dır. Kazakistan unu ise Öz-
bekistan, Tacikistan ve Afganistan’ a ihraç edilmektedir.
Kazakistan ihracatının ���8 yılında önceki yıllara oranla azalmasının se-
bebi Rusya ve Ukrayna’daki yüksek tahıl hasadı olmuştur. Ancak ���8
yılı ihracatı düşük seviyede olsa da Kazakistan unu yüksek öğütme ka-
litesine sahip olması sayesinde tercih edilmektedir.
���8 yılında Kazakistan kaliteli buğday üretimine elverişli iklimi saye-
sinde %�� ı yüksek kalitede olan buğday üretimi yapmıştır. Bu yüksek
kalite Kazakistan’ı dünya pazarlarında rekabet edebilir duruma getir-
mektedir. elsewhere, even as Uzbek city dwellers consume more and more Ka-

zakh flour.
In Soviet times, a couple of dozen mills joined to mammoth grain ele-
vator complexes met domestic demand for flour. Deregulation in the
����s resulted in small private mills popping up like mushrooms. The
number of mills in Kazakhstan is said to have peaked at around �,5�� in
the late ����s, though there is no exact figure. Since then their number
has been declining rapidly. Industry insiders say that few mills with less
than 5� tonnes of daily capacity are likely to survive, whereas there were
hundreds of mills of 5 tonnes or less just �� years ago.

KAZAKHSTAN GRAIN EXPORT
Kazakhstan recent years is among the �� key global grain exporters. Ac-
cording to Agriculture Ministry of the RK, in January-November ���8
Kazakhstan exported more then 6 ml t of wheat and flour. The Ka-
zakhstan agrarian sector has considerable potential of development,
able to influence in solving questions of global food security. According
to FAO, Kazakhstan is already among the �6 countries of the world - the
leading grain producers.
As for the export structure for this period the main users of the Ka-
zakhstan wheat were Egypt, Turkey, Tunis, Azerbaijan, Turkmenistan,
Afghanistan and Iran. Export direction of the Kazakhstan flour is Uzbe-
kistan, Tadjikistan, Afghanistan.

Decreasing Kazakhstan export in ���8 against previous years is caused
by a high crop of grains in Russia and Ukraine. But although export level
in ���8 was lower high milling value of wheat remain the important
competitive preference of Kazakhstan.
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Kazakistan:
Tahılı tenge (Kazakistan para birimi)
ile satmak mümkün değil

Günümüzde durum hem dış pazarlara bağlı fiyatlar sebebiyle ithalata
dayalı sektörler hem de ihracata dayalı sektörler için zor. Bunun en be-
lirgin örneği ise tahıl sektörü.
Mazhit Yesenbayev’in belirrtiği gibi“ Teng’de yaşanan devalüasyon se-
bebiyle fiyatlar artacak, çünkü ihracatçı için mevcut fiyatlarla tahıl sat-
mak, dolara çevrildiğinde fiyatlar iyice düşeceğinden karlı olmayacak.
Ya da ihracat artacak, ihracatın artması iç pazar açığına sebep olacak ve
bu tahıl türevlerinin fiyatını arttıracak”. Tahıl İşletmecileri ve Fırıncılar
Derneği Başkanı Yevyeng Gan bu durumu doğruluyor ve yerel üretici-
lerin ürettiği unun rekabet gücü olmadığını çünkü Kazak unu ve Rus
unu arasındaki fiyat farkının ton başına 5�-7� USD arasında olduğunu
belirtiyor.
Un değirmenciliği de diğer sektörler ile aynı durumda. Ham madde
(tahıl) fiyatı maliyet hesaplamasının ana faktörü ancak tek belirleyici
değil. Tahıl fiyatının unun maliyet fiyatı içindeki payı, değirmen fabri-
kasının maliyet masrafının yarısını dahi oluşturmuyor.
Un üreticilerinin üretimi analiz etmeleri, problemli konuları tespit et-
meleri, enerji tüketimine, teknik ekipmanlara ve taşıma masraflarına
dikkat etmeleri gerekmekte.
En önemli konu ise yönetimin yeterliliğini analiz etmeleri ve nitelikli
personel bulundurmaya özen göstermeleri gerekliliği.

North Kazakhstan:
Wheat export in 2008 decreased in 2 times and
barley export decreased by 30%
Foreign trade turnover fixed on customs posts of North Kazakhstan re-
gion January-December ���8 totaled $�.766 million. Increase is 5.6%
from the corresponding period of ���7. Export increased by 6.�% to
$7�� million. Import increased by 4.7% to $��44 million. This informa-
tion was given during an enlarged meeting of Department of Customs
Control on February, �7 ����.
Akim of North Kazakhstan region Serik Bilyalov took part in the mee-
ting. The head of the Department Alibek Kartov opened the meeting.
The meeting was devoted to results of ���8 and prior directions of
����.

According to Department’s data more than ��.8 billion tenge were
transferred to the republican budget, and this is up ��% or 3.6 billion
tenge on ���7 level.
Wheat export decreased by 43.�% to ��68.3 thousand tones, barley ex-
port decreased by 3�% to ���.5 thousand tones.

At the same time flour import increased by �3.8% to �35.5 thousand
tones, rapeseed export increased by ��.5% to �7.4 thousand tones,
bran export increased by 3�.7% to �5.8 thousand tones.

At the same time flour import increased by �3.8% to �35.5 thousand
tones, rapeseed export increased by ��.5% to �7.4 thousand tones,
bran export increased by 3�.7% to �5.8 thousand tones.

On the results of ���8 the Department of Customs Control of North
Kazakhstan region gained the first place in rating of activity of territory
customs bodies of the Committee of Customs Control of the Ministry
of Finance of the Republic of Kazakhstan

Kazakhstan:
It is not profitable to sell grain in tenge
Nowadays situation became difficult not only for sectors dependent
on import where prices are defined by foreign market, but also for ex-
port oriented sectors. The bright example of it is grain market.

Mazhit Yesenbayev recently told: “Price will grow because of tenge de-
valuation, because it will be not profitable for exporter to sell grain at
current prices, which became lower after translation in dollars. Or ex-
port will increase and it will create deficit on domestic market and price
growth for grain derivatives will occur”. President of Association of grain
processors and bakers of the Republic Yevgeny Gan confirmed it and
told that flour of local producers became not competitive, because va-
riation in prices for Kazakh flour and Russian flour was $5�-7� a tone.

The situation in flour milling industry is the same as in other spheres of
industry. Raw material price (grain) is a basic factor in formation of
prime cost, but it is not a dominating factor. Cost share of grain in prime
cost of flour does not reach a half of expenses of milling enterprises.

So now it is time for flour producers to analyze production, define prob-
lematic points, pay attention to the level of energy consumption, tech-
nical equipment and transport expenses. And what may the most
important thing – to analyze a level of management proficiency and
qualification of staff.
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Kazakistan’ın en verimli toprakları ülkenin kuzey kesiminde yer almak-
tadır. Mayıs ayı ortalarında ekimi ve en geç Eylül ayı içerisinde hasadı
yapılan buğday ve arpa, bu bölgenin en karakteristik tarımsal üretimle-
ridir. Sibirya’ya doğru uzanan geniş alanlarda nadas üretimi yaygın ola-
rak uygulanmaktadır. Tahıl verimi güneye doğru düşmektedir.

Hububat grubuna ait ürünler Kazakistan’ın en önemli tarımsal üretim
ve ihraç kalemleridir. Ülkenin kuzeyinde, özellikle Akmola, Kostanai ve
Kuzey Kazakistan bölgesinde üretilen buğday, üretimde en fazla paya
sahip olan üründür. Bu bölgede yetişen buğday, dünyanın protein oranı
en yüksek ve en kaliteli buğdaylarından biri olarak tanınmaktadır. Ka-
zakistan’ın güney bölgelerindeki buğday üretimi bölgesel talebi karşı-
lamaya yönelik olarak yapılmakta olup, üretilen buğdayın kalitesi
düşüktür. Doğu Kazakistan, Pavlodar, Aktobe ve Batı Kazakistan bölge-
lerinde de az miktarda buğday üretimi yapılmaktadır.

The most productivite lands of Kazakhistan are the north regions .
Corn and barley are the most characteristic agricultural products
which are planted in the middle of May and are harvested in Sep-
tember. Fallowing is used widespread in lands which are close to Si-
beria. Grain productivity is decreased towards the south of the
country .

Grain products are the most important agricultural products and ex-
port units of Kazakhistan. Wheat is mostly produced in north cities, es-
pecially in Akmola, Kostanai and North Kazakhistan reagon. Wheat,
which is produced on north , is the one of the good qualified and
high protein grain product in the world. Wheat is produced according
to demand and it contains avarage quality in south of Kazakhistan.
Wheat is produced in low quantities in East Kazakhistan , Pavlador, Ak-
tobe and West Kazakhistan.

Kazakistan
Buğday Pazarı ve

Değirmencilik Endüstrisi

Kazakhistan
Wheat Market and
Milling Industry



Pazar Analizi
Kazakistan önemli bir buğday üreticisidir. Daha çok ülkenin kuzeyinde ye-
tiştirilmekte olan tahıllar sektörün en önemli ürünüdür. Kazakistan’a baş-
lıca ihraç ettiğimiz ürünler hububatların öğütülmesi ve işlenmesi için
makine ve cihazlar, tahılların temizlenmesinde kullanılan makinelerdir.
Türkiye’nin Kazakistan’a en çok sattığı makine tahıl işleme makineleridir.
Pazarda 5�� civarında un fabrikası mevcuttur. Bu fabrikaların çoğunu
Türk firmaları kurmuştur. Anahtar teslimi işlerin yanı sıra yedek parça ve
teknik servis hizmetleri de verilmektedir. Pazarda verilebilecek servis
hizmetleri önemli bir rekabet unsurudur. Avrupalı makine ve ekipman
üreticileri genel olarak �� ay boyunca, bölgesel tamir ve bakım mer-
kezlerinde eğitimin yanı sıra ücretsiz servis hizmeti vermektedir.

Türk gıda ve işleme makineleri üreticileri için; hububat ve baklagillerin
öğütülmesi ve işlenmesi için kullanılan makineler, tohum işleme maki-
neleri, ekmek ve makarna imali için kullanılan makineler satış potansi-
yeli olan ürünlerdir.

Tahıl işleme pazarında yer almak isteyen firmalar, özellikle Pazar için ge-
rekli olan modern ekipmanın temini doğrultusunda faaliyet gösterirse
pazara girişte önemli bir rekabet avantajı yakalayabileceklerdir.

Finansman
Son yıllarda hükümet ulusal ekonomiyi geliştirmek için bazı öncelikli
sektörler belirlemiştir. Gıda işleme sanayi de bu sektörler arasındadır.
Kalkınma Bankası, bu sektörlere uygun faizlerle kredi sağlanmaktadır.
Kalkınma Bankası gelecek �� yıl süresince, gıda işleme sanayi ekipmanı
alımlarına % 5-�� arası faizle kredi sağlayacaktır.

Dağıtım kanalları
Kazakistan’da etkili satış yapabilmek için çeşitli dağıtım kanalları kulla-
nılabilmektedir. Pazarda doğrudan temsilcilik ofisi de açılabilir, distri-
bütör veya bayiler ile de çalışılabilir. Ancak pazarda etkili olabilmek için
piyasayı çok iyi bilen, gıda sanayi firmalarıyla iyi ilişkileri olan, sağlam
bir finansal yapıya sahip, yerel yönetimlerle iyi ilişkileri olan bir dağı-
tımcı bulmak daha faydalı olacaktır.

Tarifeler, Vergiler ve Standartlar
Kazakistan’da gıda işleme makineleri ve ekipman ithalatında herhangi

Market Analyse
Kazakhistan is an important wheat producer. Grains are produced
mostly in the north of Kazakhistan and the most important products
of the sector. We mostly export machines to Kazakhistan which mill
and process the cereals , and also refine the grains.

Grain process machines are mostly exported from Turkey to Kazakhis-
tan .There are around 5�� flour factories in the market . The most of
these factories were established by Turkish companies. Besides the
turn-key basis projects , Turkish companies also supply spare parts and
after sales services. Service facilities are competitive components in
the market. European machine and equipment producers has been gi-
ving trainings and complimentary services in local repair and main-
teance centers throught the year .

Machines that mill and process the cereals and legumes, seed and pro-
duce bread and pasta, have sales potential for Turkish food and food
processor producers. The firms which require to invest in grain pro-
cessing in market, should provide modern equipment to get compe-
titive advantage in entering the market .

Financing
Government assigned some of the sectors like grain processing in-
dustry to develop national economy in recent years. Development
Bank, provides suitable credits for those kinds of sectors . Development
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bir engel yoktur. Gıda işleme makineleri ve ekipmanı Kazakistan’a güm-
rük vergisinden muaf olarak girebilmektedir. Sadece tüm ürünler için
gerekli olan %�5 KDV ve �,�� oranında da gümrük ücreti alınmaktadır.
Kazakistan’a ithal edilen ürünler için ürünün Kazak standartlarına uygun
olduğuna dair uygunluk sertifikası aranmaktadır. Söz konusu sertifika-
lar KAZMEMST tarafından verilmektedir.
Gıda işleme sanayi Kazakistan’ın en hızlı gelişen sektörlerinden olmuş-
tur. Sovyet döneminde de Kazakistan’da gıda işleme makineleri çok az
sayıda üretilmekteydi. Hale gıda işleme makinelerinin nerdeyse tümü
ithal edilmektedir. Gelecek 7-�� yıl süresince de bunun devam edeceği
tahmin edilmektedir. Gıda işlemede Kazakistan’daki en büyük Pazar bö-
lümünü tahıl işleme oluşturmaktadır.
Yerli üretim hemen hemen hiç yoktur ve kısa bir dönem içerisinde ge-
lişmesi mümkün görülmemektedir.

Bank will provide credit with 5-��% interest rate for purchasings of
processing industry equipments for the next ten years.

Distribution Channels
Different kinds of distribution channels are used for the effiency of the
sales in Kazakhistan. Sales represantative offices are likely to be opened
or the traders can work with distributors or retailers. However,the best
way to be efficient in the market that find a distributor has good com-
munication with local managements, basic financial knowledge , in-
formation of market, close relations with endustrial companies .

Tariffs , Taxes and Standarts
There is no obstacle in import grain process machines and equipments
in Kazakhistan Food processing machines and equipments are im-
ported as free of tax. Only % �5 VAT and �,�� customs payments are
paid for all products. Besides, Kazakh certificate of conformity is ob-
tained to import products into Kazakhistan. The certificate of confor-
mity is given by KAZMEMST.

Food processing endustry became one of the most rapidly developing
sectors in Kazakhistan. Food processing machines were produced very
few during the times of Soviet . In recent years, Food processing mac-
hines are still mostly imported from other countries. Probably it will be
same situation for the next 7-�� years , Grain processing is the biggest
market in food processing for Kazakhistan.

Quantity of local production is very low and there is no expectation of
development for the future in short term.



Sahibi olduğunuz Parantez Fuarcılık tarafından en son geçtiği-
miz yıl düzenlenen IDMA (İstanbul Değirmen makineleri ve Hu-

bubat Teknolojileri Fuarı) nın ardından bu yıl
Kazakistan’da IDMA ASIA FUARI’nı or-

ganize edeceksiniz. IDMA’yı yurt dı-
şına taşıma kararı nereden çıktı,
sektörde böyle bir ihtiyaç mı fark et-
tiniz?
Değirmencilik sektörü dünyanın her ta-
rafına yayılmış dağınık ve spesifik bir
sektör. Bulunduğu ülkenin nüfusuna ve
tarımına göre yaygınlaşır. Bu nedenle
fuar organizasyonumuzu uzak coğrafya-

lara değirmen makinecilerini alıcıla-
rına götürmenin daha doğru

olacağını düşündük. Bu dü-
şüncemizi sektörle paylaştık,
aldığımız olumlu tepkiler
doğrultusunda çalışmaları-
mıza başladık.

Kazakistan ,a strategic country for milling machinery producers and
exporters , will host IDMA ASIA fair between ��-�� june ���� . We
made an interview about IDMA ASIA with Zübeyde Kavraz, the owner
of Parantez International Fair Organization Company .

After IDMA (İstanbul Milling Machines and Grain Technologies
Fair ) was organised by your company Parantez Group in İstan-
bul, now you are organising IDMA ASIA fair in Kazakistan.How
did you decide to organise a fair abroad , did you notice a need
in sector?
Milling Sector is a specific and outspread sector which expands de-
pending on population and agriculture of the countries. For this rea-
son ,we decided to move our organization to far distances where we
can bring together Milling Machine Producers and Purchasers. We sha-
red our oppinion with sector and began to work since we got possitive
and supportive responses.

Allright , Why Kazakistan?
Kazakistan, after the decision of processing its own wheat, became the
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KAZAKHSTANWILL HOST TO IDMAASIA

Kazakistan
IDMA ASIA’YI
Ağırlayacak

Değirmen makinesi üreticisi ve ihracatçıları için çok dinamik bir Pazar konumunda olan
Kazakistan 10-12 Haziran tarihleri arasında IDMA ASIA Fuarı’na ev sahipliği yapacak.
Konuyla ilgili olarak fuarı organize eden Parantez Fuarcılık şirketinin yöneticisi Zübeyde
Kavraz ile görüştük ve fuar ile ilgili bilgiler aldık.

röportaj



first country in the world in flour exportation. That means new in-
vestments and capacity increases. These circumstances made the mar-
ket much more attractive. Moreover, when we consider the other
countries in the region as Azerbaijan, Armenia, Georgia ,Tajikistan, Ka-
zakhistan, Ozbekistan, Russia Federatiion, Ukraina, China, we realised
that IDMA ASIA fair is an essential organization in Asia.

Would you please give information about date and venue of the
fair to our readers ?
IDMA ASIA , will be held between ��-�� June ���� in World Trade Cen-
ter Of Astana that is a new and modern fair center.

Would you please tell us about the preparations?Are you giving
transport and accomodation services ?
All preparations are going on very well, There are Astana-İstanbul di-
rect flights. We will arrange a tourism program package including ac-
comodation &fair-hotel transfers.

Do you think that big size machines will be difficult to transpor-
ted abroad ? What kind of facilities do you have to help partici-
pants?
We have been making collective transport , but milling machinery sec-
tor is exporting %8� of their products abroad, for this reason they are
expereinced and ı think we will not have any problems.

In which countries are you working for visitor promotions ?
Azerbaijan, Armenia, Georgia, Russia Federatiion, Ukraina, Tajikistan,
Ozbekistan are among the countries that we worked. We co-operate
with miller assosications of those countries and reach their members
directly also we notificate monthly all informations to our database
consisting of 56 countrie's data. Our international sales and marketing
team strongly focuses on the visitor promotions.

What kind of expectations do you have about Fair? Do you think
IDMA ASIA will be a traditional fair?
I strongly expect that IDMA ASIA will be succesful. We have been wor-
king intensively for the fair. About your second question; We should
continue to organise this fair until the potential of the region is met .

Peki, neden Kazakistan?
Kazakistan buğdayını ihraç eden ülke konumundayken buğdayını kırma
kararı almasıyla birlikte yerini dünya un ihracatında �.sıralara taşıdı. Bu
da yeni yatırımlar ve kapasite artırımı demektir. Bu durum, pazarı daha
cazip bir hale getirdi. Bölge ülkelerini de (Azerbaycan, Ermenistan, Gür-
cistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Rusya Federas-
yonu, Ukrayna, Çin, Afganistan) işin içine kattığımızda fuarın
Kazakistan’da düzenlenmesi kaçınılmaz oldu.

Fuar tarihi ve fuar alanı hakkında bilgi verir misiniz
okuyucularımıza?
IDMA ASIA, ��-�� Haziran ���� tarihinde Astana Dünya Ticaret Merke-
zi’nde düzenlenecek. Burası yeni ve modern bir fuar merkezi konu-
munda.

Fuar hazırlıkları nasıl gidiyor?
Ulaşım ve konaklama konusunda da hizmet verecek misiniz?
Fuar hazırlıkları hızla devam ediyor. Astana –İstanbul arası THY direkt
uçuşları var. Konaklama Otel-Fuar, Fuar–Otel aktarmaları bir turizm pa-
keti hazırlanıp katılımcılarımıza sunulacak.

Büyük hacimli makineleri yurt dışına taşımak sorun yaratır mı?
Nakliye noktasında katılımcı firmalara nasıl kolaylıklar ve ola-
naklar sağlayacaksınız?
Biz toplu nakliye organizasyonu yapıyoruz fakat değirmen makineleri
sektörü ürettiklerinin yüzde 8�’ e varan kısmını ihraç ettiği için bu ko-
nuda oldukça deneyimliler. Bundan dolayı sorun yaşanacağını düşün-
müyorum

Hangi ülkelerle ziyaretçi çalışması yaptınız?
Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Tacikistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Çin, Afganistan’ı sayabilirim.
Bu ülkelerin değirmenci dernekleri ile işbirliği yaparak değirmencilere
bire bir ulaşıyoruz. 56 ülkenin database’i elimizde mevcut olduğu için
bunlara aylık bülten şeklinde sürekli duyurularımız devam ediyor. Bire
bir çalışmalarımız için iki arkadaşımız sürekli çalışıyor.

Sizin fuardan beklentiniz nedir? IDMA ASIA’yı geleneksel hale
getirmeyi düşünüyor musunuz?
İDMA ASIA’nın çok başarılı geçeceğine inanıyorum. Fuarın başarısı için
çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Fuarın geleneksel hale
gelmesi konusunda ise, bölgenin potansiyeli doyuma ulaşana kadar
devam etmek gerektiğini düşünüyorum.
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2008 YILINA GENEL BİR BAKIŞ
AN OVERVIEW OF 2008 AND EXPECTATIONS FROM 2009

2009 BEKLENTİLERİ

Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun tahıl
hasat tahminleri, tekrar gözden geçilerek yük-
seltilirken, Arjantin’in mısır hasadı ve Avustral-
ya’nın buğday ve arpa hasadında gerileme
bekleniyor. 2008 yılının küresel tahıl üretim ra-
kamı, önceki tahminlerin aksine 1 milyon ton az-
altılarak 1,769 milyon ton olarak belirlendi, bu
rakam 2007’ye göre 80 milyon tonluk bir artışın
olduğunu gösteriyor.

Grain harvest estimates in Europe and the CIS
were again revised higher during November,
but prospects for Argentina’s maize crop dec-
lined, as did those for wheat and barley in
Australia. Global 2008 grains production is
placed 1m. tons lower than before, at 1,769m.,
80m. higher than in 2007.

ve
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Total tüketim tahmini, iki milyon ton azaltılarak �,745 milyon ton
olarak belirlendi. Bu rakam ���7/�8 sezonuna göre 6� milyon ton-
luk bir artışın olduğunu gösteriyor. En fazla büyüme endüstriyel

kullanım alanında görüldü. Küresel finansal kriz ve ekonomik yavaşlama,
gelişmekte olan ülkelerdeki gıda tüketimini etkileyebilir, fakat ���� yılı
içerisinde et üretiminin yüzde iki’lik bir büyüme kaydedeceği tahmin
ediliyor. Bu gelişme, başta �4 milyon tonluk bir artışla 773 milyon tona
ulaşması beklenen buğday olmak üzere, yem maddelerinde büyük bir
artışın olacağını gösteriyor. Dünya hububat stoku tahmini, üç milyon-
luk artışla 3�7 milyon ton olarak belirlendi. Beş başlıca ihracat ülkeleri-
nin nakli yekûn rakamının, geçen sezona göre �� milyon tonluk artış
göstererek ��3 milyon tona ulaşması bekleniyor. Düşen fiyatlara rağ-
men, dünya hububat ticaretinin bir milyon ton azalarak �3� milyon tona
düşmesi tahmin ediliyor. Şu anki şartlarda bazı ülkeler finansal desteği
ayarlamakta zorlanırken, yeterli tahıl stoklarına sahip diğer ülkeler pa-
zarın daha fazla düşüp düşmeyeceğini izlemekte.

BUĞDAY
���8 yılı için tahmin edilen üretim rakamı, 683 milyon ton olarak belir-
lendi. Bu rakam ���7’ye göre 73 milyon tonluk bir artışı gösteriyor. AB’de
görülen yükseliş, Avustralya’daki yağmur nedeniyle ortaya çıkan düşüşle
ve Arjantin’deki gelişmelerle dengelendi. Birçok ülkedeki buğday kali-
tesi, elverişsiz hava şartlarından etkilendi. Total tüketim tahmini, bir mil-
yon ton azaltılarak 65� milyon ton olarak belirlendi (���7/�8 sezonunda
6�4 milyon ton). Mevcut finansal ve ekonomik zorlukların, gelişmekte
olan ülkelerdeki gıda tüketim hızını yavaşlatması bekleniyor, özellikle
Asya ve Afrika’nın Sub-Sahra bölgesinde. Buna rağmen, yemlik buğda-
yın kullanımı 3� milyon ton artarak ��� milyon tona ulaşacak ve ����’lı

The total consumption forecast is �m. tons down at �,745m. but
still 6�m. more than in ���7/�8, with the biggest increase in in-
dustrial uses. The world financial crisis and economic slowdown

may affect food consumption in some developing countries
but, with world meat production set to rise by �% in ����, total use of
feed ingredients is expected to expand, with grains feeding up by �4m.
tons to 773m. The world grain stocks forecast is 3m. Tons up from last
month at 3�7m. tons, mainly because of revised carry-in estimates. Pro-
jected combined carryovers of the five major exporting countries are
��3m. tons, up ��m. from last season. Despite falling prices, forecast world
grains trade is reduced by �m. tons to �3�m. Some countries are encounte-
ring difficulties in arranging finance under current circumstances, while ot-
hers, with adequate grain supplies at present, may be waiting to see if
markets fall even further.

WHEAT
There is no change in the ���8 production estimate of 683m. tons (up
by 73m. from ���7), a higher EU figure being offset by further reducti-
ons in Australia, where late rains are disrupting harvesting, and Argen-
tina. Wheat quality in several other countries has been affected by poor
harvesting weather. The total consumption forecast is reduced by �m.
tons to 65�m. (6�4m. İn ���7/�8). Difficult financial and economic con-
ditions are expected to slow food use growth in developing countries,
particularly in Asia and Sub-Saharan Africa. However, total wheat use
for feed at ���m. will be 3�m. more than last season and the highest
since the early ����s, as large availabilities of lower-grade wheat boost



yılların başından beri en yüksek seviyesine ge-
lecek. Bu gelişme, özellikle Avrupa, Bağımsız
Devletler Topluluğu ve Kuzey Amerika’da
düşük dereceli buğday kullanımının artmasına
bağlanabilir. Beş başlıca ihracatçı ülke için ya-
pılan sezon sonu stok tahmininde değişiklik
yok, özellikle Avrupa ve Amerika’daki canlan-
mayla birlikte rakamın 44 milyon tonu bula-
cağı belirtiliyor. Küresel ekonomik krizin
ithalatları olumsuz etkilemesine rağmen, tica-
ret için tahmin edilen rakam geçen yıla göre
yedi milyonluk bir artışla ��7 milyon ton ola-
rak ifade edildi. Arjantin’in hasat rakamı altı
milyon tona düşerken, Avrupa Birliği hasat ra-
kamının geçen yıla göre altı milyon tonluk bir
artış göstererek �7 milyon tona ulaşması bek-
leniyor.

MISIR
Yeni üretim tahmini, iki milyonluk artışla 775
milyon ton olarak ifade edildi. Bu rakam ���7
rekorundan yalnızca �� milyon ton altında. Av-
rupa Birliği, Filipinler, Ukrayna ve Türkiye için öngörülen yükseliş, Ar-
jantin’de çiftçilerin soya fasulyesini tercih etmelerinden kaynaklanan
düşüşten çok az etkilenmekte. ABD’de yağmurun olumsuz etkisine rağ-
men hasat rakamı 3�5 milyon ton olarak belirtildi. ���8/�� sezonu için
yapılan dünya tüketim tahmini 7�� milyon ton gibi rekor bir rakam şek-
linde ifade edildi. Buğday, arpa ve endüstriyel yan ürünlerin yemlik ola-
rak kullanılmalarından dolayı yemlik mısırın, geçen yılın rekoru 488
milyon tondan �3 milyon tonluk azalma göstermesi bekleniyor. Özel-
likle ABD’de ani fiyat düşüşü bekleniyor. Total endüstriyel kullanım ��8
milyon ton olarak belirtildi, bunun ��� milyon tonu ABD’de etanol üre-
timinde kullanılacak. Brezilya, ABD ve AB’deki yükseliş, dünya stok tah-
mininin üç milyon ton artarak ��4 milyon tona ulaşmasına neden oluyor
(sezon başlangıcından beri �6 milyon tonluk bir azalma görülüyor). AB
(���7/�8 sezonunun sadece beşte birini satın alması bekleniyor), Yakın
Doğu Afrika ve Kuzey Afrika’da ithalatın azalmasıyla birlikte, tahmin edi-
len mısır ticareti, bir milyon tonluk azalmayla 85 milyon ton şeklinde
belirtildi. ABD ihracatının (Eylül-Ağustos) 4� milyon ton civarında ola-
cağı bekleniyor (geçen yılki rekorun beşte biri).

2009 BUĞDAY EKİMİ
Buğday fiyatlarındaki düşüş ve yüksek girdi maliyetleri, başlıca üretim
ülkelerindeki ekimleri etkileyecek. ���8’deki hasatlarla hayal kırıklığına
uğrayan bazı çiftçiler, başka bitkilere yönelecek. Total hasat arazisinin
yüzde �.6’lık bir düşüşle ���.7 milyon hektar olacağı tahmin ediliyor.
Kuzey yarımküredeki bazı ülkelerde, kış buğday ekimi olumsuz hava
şartlarından dolayı yavaşlarken, ABD’deki hasat koşulları geçen yıla göre
daha elverişli. Yakın Doğu Asya ve Kuzey Afrika’daki aşırı kuraklığa rağ-
men. AB’nin büyük bölümü, Batı Rusya, Ukrayna ve Asya için de olumlu
tahminler yapılıyor

use, especially in Europe, the CIS and North
America. The forecast of end-season stocks in
the five major exporters is unchanged at 44m.
tons, with particularly large recoveries in the
EU and US. Forecast trade remains at ��7m.
tons, up 7m. from last year, although global
economic problems are having an impact on
imports. Reduced prospects trim Argentina’s
projected new crop sales to only 6m. tons, but
the EU forecast is lifted to over �7m., 6m. more
than last season.

MAIZE
The new production forecast is increased by
�m. tons to 775m., only ��m. below the ���7
record. Increased estimates for the EU, Ukraine,
Philippines and Turkey are only partly offset by
a reduction in Argentina, where farmers may
prefer to grow soyabeans. Although rains furt-
her delayed harvesting in the US, its crop esti-
mate remains at 3�5m. tons. Forecast world
consumption in ���8/�� is unchanged at a re-

cord 7��m. tons. As a result of increased availabilities of other feeds-
tuffs, including wheat, barley and industrial co-products, maize use for
feed is expected to decline by �3 m. tons from last year’s record 488m.,
with a particularly steep fall in the US. Total industrial use is forecast at
��8m. tons, including ���m. to make ethanol in the US. Increases in
Brazil, the US and the EU lift the world stocks forecast by 3m. tons to
��4m., �6m. tons less than at the start of the season. Projected maize
trade is reduced by �m. tons to 85m. because of reduced import fore-
casts for the EU (which will buy only one-fifth as much as in ���7/�8),
Near East Asia and North Africa. US exports (September-August) are
now forecast at 4�m. tons, one-fifth less than last year’s record.

WHEAT PLANTING FOR 2009
Falling wheat prices and high input costs will affect plantings in major
producing countries:
disappointed with returns from their ���8 harvests, some farmers will
turn to other crops. The total (harvested) area is forecast to fall by �.6%,
to ���.7m. ha. While adverse weather slowed winter wheat plantings
in some northern hemisphere countries, crop conditions in the US are
much better than a year ago. Prospects are also favourable in much of
the EU, western Russia, Ukraine and Asia, although parts of Near East
Asia and North Africa remain too dry.
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The rapid and drastic drop in agricultural
commodity prices since summer has ever-
yone looking for signs of a turnaround. In

the largely anticipated and generally bearish
USDA World Agricultural Supply and Demand
Estimates (WASDE) report, such signs were hard
to find for the casual observer.

G
eçtiğimiz yazdan beri hızlı ve etkili

bir biçimde düşen tarımsal emtia fi-

yatlarından sonra herkes dört gözle

değişim bekliyor. Dünya Tarımsal Ürün Arz

ve Talep Tahminleri (WASDE) raporunda bu

değişimle ilgili pek fazla belirti yoktu.

MILLER
Değirmenci

4�

Arz ve Talep
Dengeleri

SUPPLY ANDDEMANDEQUILIBRIUM



Amerikan Tarım Bakanlığı, raporda ABD stok tah-
minleriyle ilgili herhangi bir değişiklik yapmadı ve
yeni tahmin rakamlarını Ocak ayının Dünya Tarım-
sal Ürün Arz ve Talep Tahminleri raporunda açıkla-
mayı tercih etti. Buna rağmen, küresel stok
tahminleri kurul tarafından yükseltildi. Dünyanın
toplam buğday hasat rakamı 684 metrik ton gibi
rekor bir rakamla ifade edildi. Kanada’nın hasat ra-
kamı önceki tahminlere göre daha yüksek çıkarken,
Brezilya geçtiğimiz yıl daha fazla buğday üretti,
fakat buğday kalitesinde hasat dönemindeki etkili
yağışlardan dolayı düşüş görüldü. Dünyanın kaba
taneli tahıl üretimi, Çin, AB, Kanada ve Ukrayna’daki
yüksek tahıl üretiminden dolayı artış kaydetti. Ka-
nada’daki arpa üretimi ve bazı Afrika ülkelerindeki
sorgum üretimi de bu artışa katkıda bulundu.

Dünya Tarımsal Ürün Arz ve Talep Tahminler raporun-
daki şaşırtıcı gelişme, taleplerin beklenilenden daha
az düşmesiydi. Ekonomik krizle birlikte taleplerin azalacağı bekleniyordu.
Raporda, taleplerde azalma olacağı, fakat bu azalmanın çok ciddi olmayacağı
belirtildi.
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The USDA made no changes in U.S. supply
estimates in this report, preferring to re-
lease the final numbers in the January
WASDE. However, global supply estimates
were increased across the board. The all-
time-record large world wheat crop got
bigger, now estimated at 684 million metric
tons (MMT). Canada’s harvest was better
than expected and Brazil produced more
wheat this year, although it was of poor
quality, hurt by excessive rain at harvest
time. World coarse grain production was in-
creased due to larger than expected corn
crops in China, the European Union, Ca-
nada, and Ukraine. The Canadian barley
harvest added to the total, as did greater
sorghum production in some African nati-
ons.

If there was a surprise in the WASDE report,
it was that demand did not fall as much as
expected. With all the recent talk about de-
mand destruction due to the global econo-
mic downturn, many expected the demand
side estimates to be dismal. Demand esti-
mates in this report were down in many
cases, but did not fall off of a cliff.

The demand for feed wheat has soared aro-
und the world, a function of huge supply

Ekonomik krizle birlikte
taleplerin azalacağı bekle-
niyordu. Raporda, talep-
lerde azalma olacağı, fakat
bu azalmanın çok ciddi ol-
mayacağı belirtildi.

With all the recent talk about
demand destruction due to
the global economic down-
turn, many expected the de-
mand side estimates to be
dismal. Demand estimates in
this report were down in
many cases, but did not fall
off of a cliff.



Yemlik buğday talepleri tüm dünyada hızla arttı. Lokal beyaz buğday
taleplerinde hafif bir azalma görüldü. Bunun nedeni tüketicilerin buğ-
day ürünlerine daha az talep göstermesi değil, ABD’de geçen yıl üreti-
len sert buğdayın çok yüksek kaliteli olması ve buna bağlı olarak un
ekstraksiyon rakamının normalden daha yüksek olmasıydı. ABD ve kü-
resel yıl sonu stok tahminleri Dünya Tarımsal Ürün Arz ve Talep Tah-
minleri raporunda yükseltildi, fakat kullanıma oranla bu artış çok
düşüktü.

Tahıl talep tablosu, dünyada yüksek miktarda mevcut olan yemlik buğ-
day ve ABD etanol endüstrisinin karşılaştığı zorluklar nedeniyle bulanık

and low price relative to feed grains. In what was a surprise, the do-
mestic demand for milling grade wheat fell slightly. This was not due
to decreased consumer demand for wheat-based products, but be-
cause hard wheat produced in the U.S. this year was o f such good qua-
lity that flour extraction rates are higher than normal. U.S. and global
ending stocks of wheat were raised in the WASDE, but compared to
usage, the increase was minimal.

The corn demand picture remains somewhat clouded because of the
tremendous amount of feed wheat available in the world and the diffi-
culties plaguing the U.S. ethanol industry. Estimated U.S. corn exports
were decreased ��� million bushels because of competition from cheap
feed wheat. Demand from domestic livestock feeders was mixed with
reductions in beef and poultry but increased feed consumption by the
pork industry. Ethanol usage of corn was decreased by 3�� million bus-
hels on lower corn grind due to financial problems and restructuring in
the industry. U.S. ending stocks of corn were raised by 35� million bus-
hels giving additional safety stocks, but not a burdensome surplus.

Even though many in the grain trade labeled the WASDE report bearish,
except for low quality feed wheat, supplies are not at surplus levels. De-
mand cannot be called robust, but neither can one say that demand
destruction has ruined the markets. Given additional information that
South Hemisphere production of wheat and soybeans is likely to be less
than earlier forecast, that there probably will be a reduction in area
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olmaya devam ediyor. ABD tahıl tahminleri, ucuz yemlik
buğdayın yarattığı rekabetten dolayı ��� milyon buşel ora-
nında düşürüldü. Yerel canlı hayvan üreticilerinde dana ve
tavuk endüstrisindeki yem tüketimi azalırken, domuz en-
düstrisindeki tüketim artış gösterdi. Mısırdaki etanol kulla-
nımı, endüstrideki maddi sorunlar ve yeni yapılandırma
nedeniyle 3�� milyon buşel düşürüldü. ABD yılsonu mısır
stok tahminleri 35� milyon ton yükseltildi. Bu rakam gü-
venlik stoğu yaratırken ciddi bir üretim fazlalığı anlamına
geliyor.

Tahıl ticaretindeki birçok kişi, Dünya Tarımsal Ürün Arz ve
Talep Tahminler raporunu piyasayı düşürme eğilimli buldu,
fakat düşük kaliteli yemlik buğdayın dışında mevcut stok-
lar üretim fazlası düzeyinde değil. Taleplerin güçlü olduğu
söylenemez, fakat aynı zamanda talep azalmasının pazar-
ları mahvettiğinden de bahsedilemez. Güney yarımküre-
deki buğday ve soya fasulyesi üretimi, daha önceki
tahminlerin aksine daha düşük olacak, dünyada buğday eki-
mine ayrılan arazilerde azalma bekleniyor. Bu gelişmeleri
dikkate alan tarafsız bir gözlemci, tahıl pazarlarında iyileş-
meye ihtiyaç duyulduğunu söyleyebilir.

Amerikan Tarım Bakanlığı, raporundaki ���8/���� sezonu
ortalama çiftlik fiyatlarında iyileşme konusunda işaret verdi.
Buğdayın buşel fiyatı 6.4� $ ile 7.�� $, mısırın buşel fiyatı
3.65 $ ile 4.35 $, soya fasulyesi buşel fiyatı 8.�5 $ ile �.75 $
arasında seyretti. Bu fiyatlar, çiftçilere verilen en son fiyat-
lara göre yüzde 3� ile 35’luk bir artışı gösteriyor. Amerikan
Tarım Bakanlığı, yılın ilk yarısından sonrası için fiyatların yük-
seleceğini öngörüyor. Dünya Tarımsal Ürün Arz ve Talep Tah-
minlerinde bir olumluluk işareti!

Kaynak:
Mike Woolverton, Tahıl ekonomisti, Tarım Ekonomisi Bölümü, Kansas Dev-
let Üniversitesi

Source:
Mike Woolverton, Extension Grain Economist, Department of Agricultural
Economics, Kansas State University
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planted to wheat around the world, and the uncertainty about acreages of spring
planted crops in the U.S., an impartial observer would have to say that the stage
seems to be set for recovery in the grain markets.
The USDA hinted at recovery in the report in their estimates of ���8/���� season
average farm prices. For wheat the estimate was a range of from $6.4� to $7.��
per bushel; for corn - $3.65 to $4.35 per bushel; for soybeans - $8.�5 to $ �.75 per
bushel. These are not the supercharged prices seen last summer, but they are 3�
to 35 percent above recent cash prices received by those few farmers who were
willing to sell. The USDA price forecasts indicate rising prices after the first of the
year; a WASDE note of optimism indeed!









Bir değirmenden en iyi verimi alabilmek için, öğütme iş-
leminin tamamı dikkate alınmalıdır. Ayrıca değirmenin
bir bölümünde yapılan ayarların, akış diyagramının de-
vamında bulunan makinelerin performansını ne derece
etkilediğini gösteren diyagramları da görmüşlerdir.

1. BUĞDAY
Buğday çeşidinin değirmen performansını nasıl etkilediğini kı-
saca şöyle anlatabiliriz;

a) Çeşitlilik – Buğday çeşitleri, bütün parametreleri belirli bir dere-
cede etkiler.
b) Protein – Buğdayın protein miktarı yüksekse, değirmendeki pro-
tein kaybı daha az olur. Yüksek proteinli bir buğdaydan elde edilen un
su kaldırma kapasitesi düşük proteinli buğdaydan elde edilen undan
daha yüksektir.
c) Hagberg-Hagbergin değirmen performansına direkt etkisi çok

düşük. Fakat düşük Hagbergli bir buğday, ağırlık gibi parametreler
den dolayı daha düşük bir öğütme kalitesini beraberinde getirir.

d) Nem – Daha nemli bir buğday
i) Un rengini azaltır
ii) Unun su kaldırma özelliğini azaltır
iii) Ekstraksiyonu azaltır
iv) Protein tutulma miktarını azaltır
v) Terleme olasılığını yükseltir
vi) Un tane boyutunu küçültür

e) Özgül ağırlık – Özgül ağırlık ne kadar yüksekse, ekstraksiyon mik-
tarı da o kadar yüksek olur.
f) Sertlik – Buğday sertliğinin bilinmesi, değirmen ayarı açısından

önemlidir. Örneğin yumuşak buğday, daha hafif bir öğütme gerek
tirir ve yumuşak buğdaydan, sert buğdaya oranla daha fazla kırma
unu elde edilir. Bu nedenle buğdayın sertliğine göre sınıflandırıl
ması oldukça önemlidir, çünkü sertlikteki ani değişimler öğütme iş
lemini olumsuz biçimde etkileyebilir. Değirmenci değişimi çabuk
algılayıp gerekli ayarı yapabilmeli.

If a mill is to work at its best, the whole milling operation must
be taken into consideration. The diagrams to see how adjust-
ments made in one part of the mill affect the performance of mac-
hines further down the flow.

1. WHEAT
Below is a brief description of how the choice of wheat can affect
mill performance
a) Variety - Wheat variety affects all parameters to Some extent
b) Protein – Generally, the greater the protein content of the wheat,

the less the protein loss on the mill will be. Also, wheat with a high
protein content usually produces a flour with a higher water ab
sorption than a law protein wheat

c) Hagberg - Hagberg has little direct effect on milling performance.
However, a law Hagberg wheat is likely to be of lower milling qua
lity because other parameters, such as specific weight, will be of in
ferior quality

d) Moisture - An increase in the moisture content of wheat will
i) Reduce flour color;
ii) Decrease the flour’s water absorption;
iii) Reduce extraction;
iv) Reduce protein retention;
v) Increase the likelihood of sweating;
vi) Reduce the particle size of the flour.

e) Specific weight - Generally, the higher the specific weight, the hig
her the extraction rate.

f) Hardness - If the miller knows how hard the wheat is, the mill can
be adjusted accordingly. For example, soft wheat needs a lighter
grind and will produce more break flour at a lower throughput than
har der wheats.
This makes it important to segregate wheat according to hardness
as sudden variations of hardness on the mill in can have serious re
percussions unless the miller recognizes the change quickly and
makes the necessary adjustments.

2. SCREENROOM
Wheat must be cleaned, conditioned and blended correctly if it
is to be milled into flour that meets its specifications. Fig. 67
shows the effects that various aspects of screenroom operations
have on output, extraction and flour quality.
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If a screenroom is inefficient or overloaded and allows screenings
onto the mill, the following may happen:
a. Stones may damage roll flutes;
b. Metal may damage roll flutes, tear flour covers and cause sparks;
c. Seeds may produce specks in flour and increase flour color; garlic

can blind roll flutes and will taint the flour, wild oats may form sharp
pieces in whole meal flour.

3. MILL
The following should be taken into consideration if the mill is to
work efficiently:
a) Rate of feed of wheat to �st break:

This must be carefully controlled to ensure optimum mill balance.
If the feed rate is to be constant, the following should be taken into
account,

İ) there must be an accurate inflow measuring device on the to � st
break;

İİ) feed should be even and ba�anced on the � st break roll

b) Break releases:
Break releases must be maintained if the mill is to stay in balance.
Most of the endosperm İs released on the first two breaks of a four
break system or the first three of a five break system. The last two
breaks are set to dean off the remaining endosperm without cut
ting up the bran excessively. Flutes must be kept in good condition.
The percentage of release in each passage is set according to:

I) The total release required;
II) The number of break passages and whether they are split into co

arse and fine;
III) The ratio of hard to soft wheats in the grist.

c) Purification:
I) Feeds must be balanced evenly across all machines on a passage
II) Feeds to the head end must be spread evenly;
III) Machine pitch must be correct for types of flours being milled;
IV) Correct sieve angles must be used;
V) Stocks must be graded and allocated correctly to reduction.
VI) Passages;
VII) Covers must be kept dean by correctly-maintained brushes or balls.

Blind or greasy covers must be replaced;
VIII) Cover mesh sizes must be selected and aspirators set correctly to

give dean segregation through the deck without sending good
stock over the tail.

d) Reduction releases - Having produced a maximum quantity of se
molina and middling’s, reduction releases must be maintained to
produce flour within specification. Sifter stocks should be exami
ned regularly to make sure that covers are not blinded or burst.

e) Flour stream composition - The composition of the flour stream

2. KONTROL DEPOSU
İstenen özelliklere sahip un üretiminde kullanılacak buğday,
özenle temizlenip, tavlandıktan sonra paçal yapılmalı. Kontrol
deposu yetersiz veya fazla yüklü ise, aşağıdaki durumlar mey-
dana gelebilir:
a. Kaçan taşlar vals topu dişlerine zarar verebilir.
b. Metal parçacıkları vals topu dişlerine ve kepeğe zarar vererek kıvıl

cımlara neden olabilir.
c. Ot Tohumları unda pike yol açabilir ve unun rengini değiştirebilir,vals

dişlerini köreltebilir ve unun kokusunu olumsuz yönde etkileyebilir.
Yaban yulafı, ham buğday ununda sert parçacıklara neden olabilir.

3. ÖĞÜTME
Değirmenin verimli çalışması için aşağıdaki noktalara dikkat
etmek gerekir:
a) Birinci kırmada buğday besleme hızı;

Öğütme dengesini (buğday akış düzeni) sağlamak için bu işlem dik
katle kontrol edilmeli. İlerleme hızı sabitse, aşağıdaki noktalara dik
kat edilmeli,

I) Birinci kırmada tam ayarlı bir akış ölçüm aleti olmalı.
II) Birinci kırma valsinde besleme düzenli ve dengeli olmalı.

b) Kırma:
Kırma işlemi açısından, öğütme dengesi önemli. Endospermin
büyük kısmı, dört kırmalı sistemlerde ilk iki kırma aşamasında; beşli
kırma sistemlerinde ilk üç kırma aşamasında elde edilir. Son iki kırma
işleminde ise kepekte yapışık kalan endosperm kepeği parçalama
dan ayrılır. Vals topu dişlerinin bakımı iyi yapılmalıdır.
Her bir pasajdaki ayırma yüzdesi, aşağıdaki durumlara bağlıdır:

I) Talep edilen ayırma miktarı
II) Kırma pasajlarının sayısı ve bu aşamaların kaba ve ince olmak üzere

kategorilere ayrılıp ayrılmadığı
III) Öğütülecek tahıl karışımındaki yumuşak ve sert buğday oranı

c) Arındırma:
I) Bir aşamadaki besleme hızı tüm makinelerde dengeli olmalı.
II) Besleme hızı makinenin sonuna kadar eşit olarak dağıtılmalı.
III) Makinelerdeki ayar kolları, üretilecek una göre ayarlanmalı.
IV) Doğru elek köşebentleri kullanılmalı.
V) Stoklar, inceltmeye uygun şekilde sınıflandırılıp ayrılmalı.
VI) Pasajlar;
VII) İpekler, bakımı doğru yapılmış fırçalar tarafından temizlen

meli.Tıkanmış veya kirlenmiş ipekler değiştirilmeli.



VIII)Eleme işleminin etkin yapılabilmesi için kullanılan ipeklerin numa
raları (gözenek boyutları) ve gerekli havalandırma sistemi doğru şe
kilde seçilip unun kaçması önlenmelidir.

d) İnceltme
Maksimum miktarda irmik içeren ürün liso valslerde inceltilerek is
tenilen özelliklere sahip un üretimi sağlanmalı. İpekler sürekli de
netlenip kontrol altında tutulmalı.

e) Un akışı kompozisyonu – Unun akış kompozisyonu üretilen
unun tane iriliğine bağlıdır. Unun işlenmesi ve katkının doğru bir şe
kilde yapılabilmesi için tane iriliğinin sabit olması gerekir.

f) Unun paçal yapılması – Un, silolara doldurulmadan önce, mık
natıstan geçirilmeli. Eğer kontrol eleği yeterli bir eleme yüzeyine sa
hipse, ipek gözenek boyutu eleklerde kullanılan en büyük gözenekli
ipek gözenek boyutunun iki katı olmalı. Eğer eleme yüzeyi yetersiz
ise, kontrol eleğinde daha ince gözenekli elek seçilmeli.

g) Hava hareketi ve tahliyesi – Sisteme giren hava, sistemi terk
eden havayı dengelemeli. Eğer bu denge sağlanmazsa öğütme sis
temi- nin içinde ve dışındaki hava basıncı arasında dengesizlik oluşur.
Değişken durumlar karşısında diyagram akışı sürekli denetlenip ge
rektiğinde müdahale edilebilir. Yapılan değişikliğin ardından öğütme
sistemi önce tamamen oturmalı ki ancak o zaman değişikliğin bir
iyileştirme olup olmadığına karar verilebilsin. Değişiklikler tek ya
pılmalı ve yapılan değişikliklerin raporu tutulmalı, daha sonra de
ğerlendirilmeli.

Raporda yeralması gereken bilgiler:
a) Yapılan ipek değişiklikleri, öncesi ve sonrasında kullanılan ipek nu

maraları ve etkileri
b) Vals topu değişiklikleri – tarih, diş sayısı,diş profili, zaviyesi, çapı, ve

varsa özel parametreleri
c) Değirmenin iyi sonuç verdiği durumlarda akış ağırlığı
d) Değirmendeki stokların tam ve sürekli analizi
e) Stok dağıtımı (değirmen akışlarını mümkün olduğunca sık tartarak

elde edilir)

4. MAMÜL ÜRÜNÜN TAŞINMASI
Değirmen performansını korumak amacıyla aşağıdaki noktala-
rın dikkate alınması gerekir.

Paketleme sırasındaki kayıplar;
i) Paketlenmiş ürünün gereken ağırlığın altında veya üstünde olma

sını önlemek için paketleme makineleri iyi ayarlanmalı.
ii) Tartı aletlerinin tam doğrulukta çalışıp çalışmadığını tespit etmek

için paketler belirli aralıklarla tartılmalı.

de pends on the grade of flour being produced. Flour within the
same grade must remain constant if flour treatment and additive
addition are to be accurate.

f) Flour blending; Flour must be dressed and passed through mag
nets before it enters bulk flour bins. Ideally, if there is sufficient sur
face in the redresser, the mesh size should be two sizes larger than
the coarsest flour covers in use. If there is insufficient surface, the
redresser mesh should be the finest that the sieve area will permit.

g) Exhaust and air movements; Air entering the system must, as a
whole, balance the air leaving the system. If not, there will be an
imbalance between air pressure inside and outside the mill system.
As well as maintaining milling performance, the mill flow must be
critically re-examined in the light of changing circumstances so that
it can be improved when necessary. When a change is made, the
mill must be allowed to settle in before it is decided whether the
change is an improvement. Alterations should be made one at a
time and records of the changes should be kept, so that the effect
of each one can be judged.

These records should include;
a) Cover changes made, recording the cover numbers before and

after, as well as the effects;
b) Roll changes - recording dates, flutes per cm, flute profile and dis

position, spiral, taper, roll diameter and the effects of any special
trials;

c) Weight of individual streams when good results are being obtained
from the mill;

d) A full and frequent analysis of stocks throughout the mill;
e) Stock distribution (produced by weighing off mill streams as often

as possible).

4. FINISHED PRODUCT HANDLING
The following points are essential in maintaining mill perfor
mance;

Losses in packing
i) Packing machines must be set within fine limits to make sure that

bagged products are not under- or over-weight;
ii) Bags must be check-weighed at regular intervals to ensure that wei

ghing equipment is accurate;
iii) Accurate records of each product must be kept to maintain stock

control and to pin-point any possible losses due to errors in out loa
ding.

Weighbridge inaccuracies
İ) Records of vehicle gross and tare weights must be kept;
ii) Vehicles must be stood in the correct position on the weighbridge.

Theft;
Theft is a possibility in all businesses and suitable security systems
must be set up. Ideally, a number of people should be involved and
there should be several systems of cross-checking so that it is
quickly apparent if records are falsified because the figures will not
balance.
An overall check can be made by calculating the invisible loss every
three months, reconciling the actual milling gain/loss with the theo
retical gain/loss.

5. CLEANING and MAINTENANCE of MILL MACHINERY
If mill machinery is to work at maximum efficiency, it must be
cleaned and maintained regularly.
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iii) Stok kontrolünün sağlanması ve olası kayıpları önlemek amacıyla
her ürünün tam raporu tutulmalı.

Kantar düzensizlikleri;
İ) Araçların bürüt ve dara ağırlıkları kaydedilmeli
İİ) Kantarın üzerindeki araçlar doğru pozisyonda olmalı

Hırsızlık;
Hırsızlık, her iş dalında ortaya çıkabilir. Bu nedenle uygun bir güvenlik
sistemi kurulmalı. Birden çok kişi güvenlik sistemine dahil edilmeli ve
çapraz kontrole imkan veren birden çok sistem oluşturulmalı.
Üç ayda bir yapılacak olan bir hesaplamayla görünmeyen kayıplar tes-
pit edilebilir. Böylece gerçek kazanç/kayıp teorik kazanç/kayıpla karşı-
laştırılabilir.

5. DEĞİRMEN MAKİNELERİNİN
PERİYODİK TEMİZLİK ve BAKIMI
Değirmen makinesinin maksimum verimlilikte çalışması için dü-
zenli aralıklarda temizliği ve bakımı yapılmalı.

Günlük
Kırma valsları ve Liso valsları

a) Valslerde gelen akışın düzenli olması için ürün girişi ve danelik top
ları sürekli denetlenmeli.

b) Ürün akışının pürüzsüz devam edebilmesi için besleme hunileri her
vardiya sırasında temizlenmeli.

Temizleme ve sınıflandırıcılar, İrmik sasörleri, Elekler
a) Toz sızıntısını önlemek için tüm kapı ve bölümler güvenlik altına

alınmalı
b) Giriş ve çıkışlar, toz ve diğer yabancı maddelerden arındırılmış

olmalı
c) Ürün akışının düzenliliği için temizleyici huniler fırçalanmalı.

Fırçalar verimlilik açısından denetlenmeli.

Haftalık
Valsler

a) Tüm tahrik mekanizmaları ve danelik top bağlantıları kontrol
edilmeli.

b) Kırma toplarında dişlerin, Liso valslerde ise yüzeylerin genel durumu
kontrol edilmeli

c) Fırça ve kazıyıcıların durumu kontrol edilmeli

İrmik sasörleri
i) Ana tahrik mekanizmaları kontrol edilmeli
ii) Hatalı kapaklar değiştirilmeli
iii) Tüm ana hava bağlantı devreleri ve toz toplayıcıları toz birikimi veya

hasar açısından kontrol edilmeli.

Düzenli uzun dönem
Valsler

i) Kırma vals topu dişleri kontrol edilmeli, ve gerekiyorsa yeniden di
şenmeli. Bazı top dişlerinin kullanım ömrü bilindiği için yeniden di
şenme süresi programlanmalı.

ii) Liso vals toplarının yüzeyleri sürekli kontrol edilmeli ve gerekirse
yeniden taşlanmalı.

Elekler
i) Kepek fırçası ve kırıcılardan gelebilecek yağlı stokların olması ihti

maline karşılık kullanılan elekler sökülüp her üç ile altı haftada bir

Daily
Break rolls and reduction rolls

a) Feed gate and feed roll area should be checked to ensure an even
feed to the main rolls;

b) Hoppers should be cleaned during each shift to ensure that stocks
flow freely into the conveying system.

Scalper and graders, purifiers and flour dressers
a) All doors and sections must be secured correctly to prevent stock

and dust leaking from the machine;
b) All inlets and outlets must be free from dust and other

obstructions;
c) Purifier hoppers should be brushed so that stocks can flow freely.

Brushes should be examined to check that they are operating.

Weekly
Rollermills

a) All drives and feed ro�� drives should be checked;
b) The general condition of the flutes or the roll surfaces should be

examined;
c) The condition of brushes and scrapers should be examined.

Purifiers
i) Main drives should be checked;
ii) Any doubtful covers must be replaced;
iii) All main exhaust trunking and dust collectors must be checked for

dust accumulations, deposits or leaks.





kontrol edilmeli.
ii) Diğer elekler her iki veya üç ayda bir temizlenmeli
iii) Eleğin tahrik mekanizması ve genel yapısı kontrol edilmeli

Bakımın ihmal edilmesi; randıman, ekstraksiyon ve un kalitesini
olumsuz yönde etkileyebilir.

6. ATMASFORİK FAKTÖRLER
Öğütme performansı, nem ve ısıdan
da etkilenir.
a) Atmosferik nem – İdealde değirmen-
lerin nem oranı, yüzde 6� ile 65 arasında
olmalı. Bu ancak klimalar ve geri dönü-
şüm sistemleriyle sağlanabilir. Değirmen-
deki nem farkı, tavlamaya veya öğütme
sıra sında buharlaşan nem miktarına bağlı
olabilir. Ayrıca atmosferik nemden etkile-
nir. Yüksek atmosferik nem, stokların nem
içeriğini etkiler ve öğütme iş leminde aşa
ğıdaki etkilere neden olur:
i) Küçük, orta ve büyük boydaki stok par-
çacıkların oranını değiştirir.
Bu da kırama valslerinde kaba ve ince stok
tanelerinin oranını de
ğiştirir.
ii) Kepeğin daha zor temizlenmesine
neden olur

iii) İrmik sasörlerinin ayarlarını değiştirir
iv) İrmik sasörlerinde birikintiyi çoğaltır
v) Liso valslerinde çıktıları azaltır
vi) Makinelerin eleme verimliliğini azaltır

Bunun sonucunda,
i) Ekstraksiyon hafifçe azalabilir
ii) Randıman hafifçe azalabilir
iii) Su absorpsiyonu azalabilir, çünkü unun son nem içeriği daha yük

sektir veya nişasta hasarı azdır.
iv) Unun rengi hafifçe düzelebilir
v) Protein kaybı çoğalabilir

Yüksek nem oranı ürünün öğütme sırasında daha fazla terlemesine
de yol açar. Bu da hijyeni olumsuz etkiler ve sistemi tıkar.

b) Isı – Değirmen atmosferinin ısısı da değirmen performansını etkile
yebilir. Genelde stokların sıcak havada daha zor işlendiğini söyleye
biliriz.
En iyi öğütme sonuçları soğuk havalarda düşük nemde elde edilir.
Stoklar buharlaşma sonucunda daha fazla su kaybeder böylece akış
ve eleme kolaylaşır.

Nem ve sıcaklığın yüksek olduğu dönemlerde değirmenden iyi bir per-
formansı almak daha zordur. Bu dönemlerde, eleme kapaklarının açıl-
masıyla daha verimli sonuçlar elde edilebilir. Soğuk dönemlerde bu
kapaklar kapanabilir.

Regular longer periods.
Rollermills

i) Fluted rolls should be examined and removed for refluting where
necessary. As the life of various roll fluting is usually known, reflu
ting can be programmed;

ii) The condition of reduction roll surfaces needs to be examined; if it
is highly polished or pitted, it should be removed or re¬ground. The
grind should be checked along the full length for evenness of grind.
Plansifters

i) Plansifters that deal with greasy stock from the lower breaks or bran
finishers should be stripped down and cheeked every three to six
weeks;

ii) Other plansifters should be stripped in rotation every two or three
months;

iii) The drive and general structure of the machine should be checked.
If maintenance is not carried out correctly, it can affect output, ext
raction and flour quality.

6. ATMOSPHERIC FACTORS
Mill performance is also affected by humidity and temperature.
a) Atmospheric humidity - Ideally, mills should be maintained at bet

ween 6�% and 65% humidity. This can only be achieved by instal
ling air conditioning and recycling systems. Moisture variations in
the mill may be due to differences either in damping and conditio
ning or in the amount of moisture that evaporates during milling.
The latter is influenced by atmospheric humidity.
High atmospheric humidity affects the moisture content of the
stocks and has the following effects on the milling process;

i) it alters slightly the ratio of large, medium and small stock particles.
This changes the ratio of fine and coarse stocks to the various break
rolls;

ii) It makes the bran more difficult to dean;
iii) It alters purifier settings;
iv) It increases purifier tailings;
v) It reduces reduction roll releases;
vi) It reduces the dressing efficiency of machines.

These can result in:
i) Slightly lower extraction;
ii) Slightly lower output;
iii) Slightly reduced water absorption because the flour has either a

higher final moisture content or less starch damage;
iv) Slightly improved flour color;
v) Possible increase in protein loss.

High humidity also causes stocks to sweat more during milling.

b) Temperature - The temperature of the mill atmosphere can also affect
mill performance. In general, stocks are less easy to handle in hot we-
ather.
The best milling results are obtained in cold weather when the humidity
is low. Stocks lose more water by evaporation than usual, are free flo-
wing and dress easily.
It is more difficult to obtain good mill performance during warm peri-
ods with high humidity. Satisfactory extraction rates may be maintained
during long, hot summers by opening key dressing covers. These can be
closed during cooler periods if necessary.
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İnsanların eski çağlardan bu yana tükettikleri temel gıda maddeleri-
nin başında tahıllar gelmektedir. Buğday, dünyada en çok üretilen 3
tahıldan biridir: mısır, pirinç, buğday (FAO, ���8).

Buğday ve pirinç tahıllar içerisinde gıda olarak kullanımda öne çıkar.
Mısır ise daha çok hayvan yemi olarak ve ekstrüzyon ürünlerinin üreti-
minde kullanılır. Doğu ve Güney Asya ülkelerinin temel gıda maddesini
pirinç oluştururken, serin iklim koşullarında yetişen buğday Avrupa ül-
keleri dahil bir çok ülkenin başlıca gıda hammaddesi olup ekmeğin de
temel bileşenidir. Tahıllar içerisinde buğday; kolay yetiştirilmesi, top-
lumların sahip oldukları beslenme alışkanlıkları ve çok yönlü kullanım
imkanı ile önemli yer tutar (Pyler, ��88; Shewry ve ark., ���7).
Buğday; un, irmik, nişasta, bulgur, ekmek, tarhana, kuskus, şehriye, ma-
karna, erişte, kek, pasta, bisküvi ve kurabiye gibi pek çok yarı mamul
ve/ya da mamul ürüne işlenerek tüketilir (Shewry ve ark., ���7). İnsan
beslenmesinde birinci derecede öneme sahip olan ve halen çoğu coğ-
rafyada temel gıda maddelerinden biri olma özelliğini koruyan ekmek;
bileşiminde temel besin öğelerini içermesi, diğer gıdalara göre daha

Cereals have been one of the leading basic nutrients since early
mankind. Wheat is one of the three most produced grains: corn,
rice, wheat (FAO, ���8).

Among grain, wheat and rice come to the forefront as nutrients. Corn is
preferred as animal feed and the production of extrusion products.
While in East and South Asia rice is the main nutrient, wheat which
grows in cool climate conditions is the main nutrient in Europe and
other areas, and it is also the basic ingredient of bread. Wheat is easy to
grow and offers a variety of usage (Pyler, ��88; Shewry and friends,
���7).
Wheat is used for the production of flour, semolina, starch, bulgur, tar-
hana, couscous, pasta, cake and cookies (Shewry and friends, ���7).
Being the main nutrient for many people in our world, bread has a spe-
cial status due to its cheapness, accessibility and filling ingredients
(Elgün ve Ertugay, ���7).

The quality of flour and dough are essential for bread making. The best
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ucuz ve kolay sağlanabilir olması ve doyurucu özellikler içermesi ne-
denleriyle ayrıcalıklı bir yere sahiptir (Elgün ve Ertugay, ���7).

Un ve hamur kalitesini belirlemeye ilişkin yöntem ve cihazlar ile sapta-
nan sonuçlar, bunların özelliklerini, dolayısıyla bunların ekmek yapı-
mında kullanılmaya uygunluklarını belirlemeye yarayan önemli
ölçütlerdir. Ancak bir unun ve hamurun ekmekçilik özelliklerinin en
doğru olarak tespiti; belirli standart yöntemlerle unun hamura ve ek-
meğe işlenmesi, bu suretle üretilen ekmeklerin çeşitli özelliklerinin be-
lirlenmesi yoluyla yapılır (Uluöz, ��65; Altan, ��86; Pyler, ��88; Ünal,
����).

Literatür taramasına dayanan bu çalışmada; ekmeğin tanımı, ekmek üre-
timinde kullanılan başlıca bileşenler ve bunların işlevleri kısaca açıklanmış;
bilimsel çalışmalara, bazı yasal yükümlülüklere ve ekmek örneklerinin bir-
birinden ayırt edilerek temel niteliklerinin ortaya konulmasına olanak sağ-
layan başlıca kalitatif ekmek analizlerinin açıklanmasına ve böylece ekmek
üzerinde çalışma yapan birey ve kurumlara bu konudaki bilgilerin toplu
biçimde bir arada sunulmasına çalışılmıştır.

Ekmeğin Tanımı
Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde (Anon., ����)
ekmek; “Ekmeklik buğday ununa içilebilir nitelikte su, tuz, maya (Sacc-
haromyces cerevisiae), gerektiğinde “Türk Gıda Kodeksi Yönetme-
liği”nde izin verilen katkı maddeleri ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan
üretim izni almış şeker, enzim ve benzeri maddeleri içeren ekmek katkı
karışımları katılarak hazırlanan hamurun tekniğine uygun bir şekilde
yoğrulup, çeşitli şekillerde hazırlanıp fermantasyona bırakılması ve pi-
şirilmesi ile yapılan üründür” şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu teb-
liğ (Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği) �5/��/����

way to determine the bread-making qualities of flour and dough is to
produce bread from flour with standard methods and to determine the
qualities of the produced bread (Uluöz, ��65; Altan, ��86; Pyler, ��88;
Ünal, ����).

In this work the definition of bread and the main ingredients in bread pro-
duction are explained. This study describes scientific work, specific legal
obligations as well as qualitative bread analyses that determine various
bread types. Through this study individuals and institutions working on
bread are able to receive compact information on this subject.

The DeUnition of Bread
In the Turkish Food Codex Bread and Bread Types Notification (Anon.,
����) bread is described as “A product produced by adding drinking
water, salt, yeast (Saccharomyces cerevisiae) to bread-type wheat flour;
made from dough that may contain additives such as sugar, enzymes
and similar agents allowed by the Turkish Food Codex and the Ministry
of Agricultural and Rural Affairs, variously shaped, fermented and
baked.” The mentioned notification (Turkish Food Codex Bread and
Bread Types Notification) was announced in the Official Gazette
nr.�467� on February �5, ����. However, the notification was changed
with a notification in the Official Gazette nr. �68�7 on March 5, ���8.
The definition of bread was described with an abbreviation:“A product
produced by adding water, salt and yeast (Saccharomyces cerevisiae)
to wheat flour and by kneading, shaping, fermenting and baking.”

Bread types made from flour other than wheat flour are named accor-
ding to the flour type, for example rye bread, oat bread, corn bread.

The qualities of the ingredients used for bread production have an es-
sential effect on the quality of the bread. Therefore before mentioning
the required criteria for the definition of bread attributes, it is impor-
tant to describe the qualities of bread ingredients.

Main Ingredients for Bread
Production and Their Functions
Flour, produced by separating the endosperm as accurately as possible
from the other parts of the wheat grain and grinding the grains, is the
most important ingredient of bread-making. The main components of
flour are carbohydrates, proteins, water, lipids, minerals, vitamins and
enzymes. The amount of other ingredients added to the bread formula
is determined by the flour amount. Regarding bread-making, the most
essential qualities of flour would be its gluten content, its diastatic ac-
tivity and its water absorption (Altan, ��86; Pyler, ��88; Altan, ���4).
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tarihli ve �467� sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ancak �5/�3/���8 tarihli ve �68�7 sayılı tebliğle (Türk Gıda Kodeksi
Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Teb-
liğ [Anon., ���8]) kısmi değişikliğe uğramıştır. Yapılan değişiklikte ek-
meğin tanımı daha özet bir biçimde şu şekilde belirtilmiştir: “Buğday
ununa; su, tuz ve maya (Saccharomyces cerevisiae) ilave edilip tekni-
ğine uygun olarak; yoğrulması, şekillendirilmesi, fermantasyona bıra-
kılması ve pişirilmesi ile yapılan üründür.”

Buğday unundan başka bir un kullanılarak yapılan ekmekler, unun ya-
pıldığı ürünün adı ile birlikte anılırlar. Örneğin çavdar ekmeği, yulaf ek-
meği, mısır ekmeği gibi.

Ekmek yapımında kullanılan bileşenlerin özellikleri üretilecek ekmeğin
niteliklerini önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, çalışmaya başlık da teş-
kil eden ekmeklerin niteliklerinin belirlenmesinde kullanılan başlıca ölçütlere
geçmeden önce bu bileşenlerin ekmek kalitesini etkileyen özelliklerini ve
bileşenlerde aranacak başlıca nitelikleri belirtmekte yarar vardır.

Wheat and wheat flour consists of main proteins named gliadin and
glutenin and functional proteins named albumin, globulin and pro-
teose. While kneading the dough gliadin and glutenin connect with
certain chemicals and produce the elastic and plastic gluten which has
an important effect on the dough quality. Gluten is the skeleton of the
dough. It keeps the carbondioxyde gas produced by the yeasts in the
dough and cause the bread to rise (Pomeranz, ��87; Pyler, ��88; Hose-
ney, ���4).

Carbondioxyde gas used in bread production is produced by a process
called amylase in which starch is converted to sugar for the yeast which
increases the gas production (Altan, ��86).

The water amount necessary for the dough production is determined
on the water absorption ability of the flour (Uluöz, ��65). The most im-
portant components regarding the water absorption ability of flour are
the protein and starch amount of the flour (Altan, ��86).
In order to produce dough with the proper consistency the second
most important ingredient is water. In bread-making water is essential



Ekmek Üretiminde
Kullanılan Başlıca Bileşenler
ve Bunların İşlevleri
Buğdayın endosperm kısmının diğer kısımlardan mümkün olduğunca
arındırılarak öğütülmesi ile elde edilen bir ürün olan un; gerek nicelik
gerekse nitelik bakımından ekmek yapımındaki en önemli öğedir. Unun
başlıca bileşenleri olarak karbonhidratlar, proteinler, su, lipidler, mineral
maddeler, vitaminler ve enzimler sayılabilir. Ekmek formülüne giren
diğer bileşenlerin miktarları formülde yer alan un miktarına göre ayar-
lanır. Unun ekmekçilik açısından en önemli özellikleri; gluten içeriği, dia-
statik (amilaz) etkinliği ve su kaldırma yeteneğidir (Altan, ��86; Pyler,
��88; Altan, ���4).

Buğday ve buğday ununda bulunan proteinlerin başlıcaları depo, öz
proteinleri ya da çözünmez, hamur oluşturan proteinler olarak adlan-
dırılan gliadin ve glutenin ile fonksiyonel ya da çözünür proteinler ola-
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for mixing the dough ingredients, creating a chemical interaction, ac-
hieving the required elastic-plastic consistency (viscoelastic) of the
main proteins, causing the starch particles within the flour to rise, star-
ting a continuous fermentation and providing the proper environment
for the function of enzymes and yeasts. Water used for bread-making
should be purified of microorganisms, clean, colorless, inodorous and
it should have a medium hardness. High water hardness would neut-
ralize the acids produced during fermentation which provide the pro-
per environment for the yeasts to function. Low water hardness would
cause destruction of the main proteins due to an increase of acidity.

Bread yeast is essential regarding fermentation, production of carbon-
dioxyde gas, rising of the dough due to this gas, bread volume and the
bread’s aroma consistency. Belonging to the yeast group of saccha-
romyces, the bread yeast is a round, plain and one-cell microorganism
(Saccharomyces cerevisiae), able to reproduce fast with the proper nut-
ritive conditions (Kent, ��84; Pyler, ��88; Ünal, ����). Yeast has to have
a specific smell and flavor, a creamy color and an even surface. The mo-
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rak adlandırılan albumin, globulin ve proteozdur. Gliadin ve glutenin
proteinleri hamurun yoğrulması sırasında hidrate olarak ve çeşitli kim-
yasal bağlarla birleşerek, hamurun özelliklerini önemli düzeyde etkile-
yen elastik ve plastik yapıdaki gluteni (öz) meydana getirirler. Gluten
hamurun iskeletini oluşturur. Mayalar tarafından oluşturulan karbondi-
oksit (CO�) gazını hamur içerisinde tutarak ekmeğin kabarmasını ve gö-
zenekli bir yapıya sahip olmasını sağlar (Pomeranz, ��87; Pyler, ��88;
Hoseney, ���4).
Ekmek yapımında; ekmeğin kabarmasını sağlayan CO� gazı, unda bu-
lunan zedelenmiş nişastadan amilaz etkinliği ile oluşan basit şekerlerin
mayalar tarafından kullanılmasıyla sağlanır (parçalanması ile meydana
gelir; Altan, ��86).
Belirli kıvamda hamur elde edebilmek için una katılması gereken su
miktarı o unun su kaldırma yeteneği olarak adlandırılır (Uluöz, ��65).
Bir unun su kaldırma yeteneği üzerinde etkili olan başlıca etmenler;
unun içerdiği protein ve nişasta miktarı ile nişastanın niteliğidir (Altan,
��86).

Uygun kıvamda bir hamur yapısı elde etmek için undan sonra gelen en
önemli öğe sudur. Suyun ekmekçilikteki başlıca işlevleri; hamur bile-
şenlerinin karışmasını ve birbirleriyle kimyasal etkileşime girmelerini
sağlaması, öz proteinlerine plastik ve elastik yapı kazandırması (hamura
arzu edilen visko-elastik yapıyı kazandırması), undaki nişasta tanecikle-
rini şişirmesi, fermantasyonun başlamasına ve devamına yol açması,
enzim ve mayaların çalışması için gerekli olan ortamı hazırlaması ve son
ürünün kalitesi üzerinde etkili olan temel bir bileşen olmasıdır. Ekmek
yapımında kullanılacak suyun; mikroorganizmalardan arınmış, temiz,
renksiz, kokusuz ve orta sertlikte olması gerekir. Fazla sert sular, hamur
fermantasyonu sırasında oluşan ve mayaların çalışması için uygun bir
ortam oluşturan asitleri nötralize ederler. Çok yumuşak suların kullanıl-
ması durumunda ise; hamurdaki asitlik artışının nötralize edilememe-
sinden dolayı, öz proteinlerinin niteliklerinde bozulmalar meydana gelir.
Ekmek mayası, hamurda bulunan basit şekerleri fermantasyona uğra-
tarak, fermantasyon sonucu oluşan CO� gazı ile hamurun kabarmasını,
böylece gözenekli iç yapı oluşumunu ve kabarık, hacimli ekmek üreti-
mini; fermantasyon ürünü diğer maddelerle de hamurun olgunlaşma-
sını ve aroma teşekkülünü sağlaması bakımından çok önemlidir. Ekmek
mayası, spor yapan hakiki mayalar sınıfından Saccharomyces cinsine ait,
yuvarlağımsı, basit, tek hücreli bir mikroorganizma (Saccharomyces cer-

isture amount should not exceed 75 %, and the fermentation capacity
should be minimum 7�� ml CO�.

Besides giving flavor to bread, salt, one of the main bread ingredients,
prevents the main protein from becoming too soft by decreasing the
protease activity. In addition to that, it arranges the yeast activity and
hereby the gas production and maturation of the dough (Blanshard and
friends, ��88). Salt used in bread-making should be fine, pure, shiny and
white and should not contain components effecting fermentation such
as iodine or similar minerals. Salt should be added to the dough after
being solubilized in water.
Due to insufficient qualities of some ingredients used for bread pro-
duction and/or in order to receive a more qualified end product, bread
additives are commonly used today. The main additives are L-ascorbic
acid, amylase and other enzyme preparates, soy flour, sugar and simi-
lar sweeteners, solid and liquid fats, ingredients of milk origin, lecithin
and surface active agents such as DATEM (Di-Acetyl Tartaric (Acid) Ester
of Monoglyceride).

Bread Analyses
In order to determine the bread attributes the bread has to be analyzed.
Before any analysis the breads are let to rest for a certain time (�-6
hours) (conditioning).

During analysis outer attributes such as volume, the structure of the
bread crust and color, inner attributes such as the structure of the pores,
the inner color and softness as well as sensorial attributes such as flavor
and aroma are considered (Pyler, ��88).

The main qualitative bread analyses are the bread’s diameter and he-
ight, baking loss, bread yield, values regarding volume, the structure of
the pores, the Neumann baking coefficient and the softness of the inner
bread. Values regarding volume are the basic measurements for the
comparison of the various bread types.

Determining the moisture content of bread is an essential factor in the
quantitative determination of bread attributes due to legal obligation
and its effect on the bread’s shelf life. In addition to that breads are
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evisiae) olup, gerekli besin elementlerinin bulunduğu uygun ortam-
larda çabuk çoğalma yeteneğindedir (Kent, ��84; Pyler, ��88; Ünal,
����). Maya kendine özgü koku ve tatta, krem renkte, düzgün yüzeyli ol-
malı, rutubet miktarı %75’i geçmemeli ve fermantasyon gücü en az 7��
ml CO� oluşturacak kapasitede olmalıdır.

Ekmeğin başlıca bileşenlerinden biri olan tuz; ekmeğe tat vermesinin
yanısıra özü yumuşatıcı etkiye sahip proteazların etkinliğini azaltarak
özün yumuşamasını önler. Ayrıca, fermantasyon sırasında mayanın ça-
lışmasını dolayısıyla gaz oluşumunu ve hamurun olgunlaşmasını dü-
zenler (Blanshard ve ark., ��88). Ekmek yapımında kullanılacak tuz;
yeterli incelikte, saf, parlak ve beyaz renkte olmalı, fermantasyonu etki-
leyecek iyot ve benzeri mineralleri içermemelidir. Tuz, suda iyice çö-
zündürüldükten sonra hamura ilave edilmelidir.

Ekmek yapımında kullanılan bileşenlerin bazı özelliklerinin yetersiz kal-
ması ve/veya daha kaliteli bir son ürün üretimini sağlaması bakımından
ekmek katkı maddeleri günümüzde yaygın bir kullanım alanı bulur. Bu
amaçla ekmek üretiminde kullanılan başlıca katkı maddeleri; L-askor-
bik asit, başta amilaz olmak üzere çeşitli enzim preparatları, soya unu,
şeker ve benzeri tatlandırıcılar, katı ve sıvı yağlar, süt kökenli ürünler, le-
sitin ve “DATEM” (Mono ve digliseridlerin diasetil tartarik asit esterleri)
gibi yüzey aktif maddelerdir.

Ekmek Analizleri
Yukarıda sözü edilen bileşenlerin uygun miktarlarının tartılıp karıştırıl-
ması, hazırlanan ekmek hamurunun fermantasyona bırakılması ve pişi-
rilmesi ile yapılan ekmeğin niteliklerinin belirlenebilmesi bakımından
analiz edilmesi gerekir. Ekmekler analiz yapılmadan önce bir müddet
(�-6 saat) dinlendirilir (tavlanır) ve daha sonra analize tabi tutulurlar.

Ekmeklerin değerlendirilmesinde, dış (hacim, kabuk yapısı ve rengi) ve
iç (ekmek içi gözenek yapısı ve ekmek içi rengi, yumuşaklık) özellikler ile
duyusal özellikler (tat ve aroma) göz önünde bulundurulur (Pyler, ��88).
Başlıca kalitatif ekmek analizleri; ekmeğin taban çapı ve yüksekliği,
pişme kaybı, ekmek verimi, hacime ilişkin değerler (ekmeğin hacmi
ve/ya da özgül hacmi ve hacim verimi), gözenek yapısı, Neumann pişme
katsayısı ve ekmek içi yumuşaklığı olmakla birlikte hacimle ilgili olan

analyzed by their sensorial qualities.
Bread diameter and height are measured by a caliper. Two different po-
ints of the bread are measured by crating a + sign, and then the average
of these measurements determine the bread diameter in mm. Bread
height relies on the difference between the bread basis and the upper
surface and is expressed in mm. This analysis is preferred for hamburger
breads and bread types produced in the size of hamburger bread. Furt-
hermore dividing the bread height by the bread diameter gives a clue
about the bread shape. An increase of this value indicates a swollen,
convex bread shape with a narrow basis; a decrease of the value indi-
cates a less convex bread shape with a wide basis.

Baking loss: Before the breads are divided into pieces for further analy-
ses, their weight is determined. The difference between the dough we-
ight before baking and the weight of the finished bread is called baking
loss and is expressed as g/���g or in percentages.
The formula would be:

Baking loss value which is important for bakers is also an important cri-
teria for measuring the dough and bread quantity made of one unit
flour quantity and thus evaluating the management's profibility . Ba-
king loss value should be low. Small breads ( Hamburger) and wide sur-
face breads (pitta bread , lavas breads ) have larger baking loss values
than big breads ( Due to the easier penetration of baking heat into
the small and wide surface breads than other breads)

Productivity of Bread
Productivity of bread indicates the bread weight which is made of
��� g flour based on �4 % humidity.In this measurement, bread is we-
ighed �4 hours after taken out of the bake (Uluöz ��65)
Bread & dough productivities are evaluated in percentages . Bread
productivity generally changes between % ��� % �45 . The formula
would be :

Baking loss (%) = x 100
Dough weight (g) – bread weight (g)

Dough weight (g)
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değerler ekmeklerin değerlendirilip birbirleriyle karşılaştırılmaları sıra-
sında sıkça başvurulan ve kullanılan ölçümlerin temelini oluştururlar.
Ekmeklerin kantitatif olarak niteliklerinin belirlenmesinde birçok özel-
likleri dikkate alınıyorsa da bunlar içerisinde nem içeriğinin tespiti yasal
zorunluluk arz etmesi ve ekmeğin raf ömrünü/bayatlamasını belirleyen
temel bir etmen olması bakımından önemlidir. Ayrıca, ekmekler duyu-
sal yöntemlere göre analize tabi tutulurlar ve böylece ekmek örnekleri-
nin duyusal kalite kriterleri arasında farklılık ve/ya da ekmeklerin
istenilen hususiyetlere sahip olup olmadığı değerlendirilmiş olur.

Ekmeğin Taban Çapı ve Yüksekliği: Kumpas aleti ile belirlenir. Taban çapı
olarak + işareti oluşturacak biçimde ekmeğin alt (taban) kısmından iki
ayrı noktadan ölçüm alınır ve daha sonra bu ölçümlerin ortalaması alı-
narak ekmeğin taban çapı mm cinsinden belirlenir. Ekmeğin yüksekliği
ise tabanı ile üst yüzeyinde ulaştığı azami yüksekliğin farkına dayanır
ve yine mm olarak belirtilir. Bu analiz daha çok hamburger ekmeklerine
ve hamburger ekmeği ebatlarında yapılmış olan diğer ekmek örnekle-
rine uygulanır. Ayrıca ekmeğin yükseklik değerinin taban çapı değerine
bölünmesiyle ekmeğin şekli hakkında fikir edinilebilir. Yükseklik/Taban
Çapı değerinin artması; ekmeğin bombeli, kabarık ve/ya da tabanının
dar, azalması ise ekmeğin kabarıklığının az ve/ya da tabanının geniş ya-
pıda olduğunu gösterir.

Pişme Kaybı
Ekmekler diğer analizler için parçalanıp bölünmeden önce tartılarak
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Dough Productivity is the weight of dough prepared using (�4 % hu-
midity based )��� g flour ,salt and yeast .Productivity of Dough ge-
nerally changes between % �55- % �65

Dough and Bread productivities are meant to be high. Bread produc-
tivity value directly effects the profitability of management since it in-
dicates the bread value made of a unit of flour.

Bread Volume
The Measurement of bread volume is done by using different met-
hods. However ,the most used method is the exchange method using
the mustard and rape seeds. In this method ; first, two bowls with same
dimensions are put at both ends of a measuring device made of glass
or plastic ( the device is developed by a researher named Fornet ) .One
of the bowls should have a loose lid and the other should be tightly
closed .Small seeds like mustard, rape …. are put in the closed bowl and
the bread should be in open bowl .Then lid is closed over the bread and
the device is turned in �8� degree so that the seeds in the closed bowl
is spilled in to the bread through the measuring roll in the middle of the
device . The value which is equal to the bread's volume is left in the
measuring roll and this shows the bread volume in cm3 value . During
this process in order not to effect the result of the analysis the device
should not be shaked . High volume of bread helps it to be easy to di-
gest, soft and have a high pore quality . Volume is the most important
criteria for the comsumer of bread products.

SpeciUc Volume
Although specific volume is defined as the proportion of weight to
volume of bread made of ��� g flour, the formula is to measure the vo-
lume of a certain value of bread using the above described method
and divide the measured volume to breadweight. The measuring
symbol is cm3/g The formula would be :

If the specific volume is high that means the bread is puffy and bulky .
Specific volume number is also important because it indicates the effect
of � criterias – volume and weight- that are very important about bread.

ağırlıkları belirlenir. Başlangıçta kullanılan hamur ağırlığı ile elde edilen
ekmek arasındaki ağırlık farkı pişme kaybı olarak adlandırılır ve g/���g
ya da kısaca % olarak ifade edilir. Formülize edilecek olursa;

Özellikle fırıncılar açısından önem taşıyan pişme kaybı değeri, birim mik-
tardaki undan elde edilen hamur ve ekmek miktarının hesaplanmasında
ve işletmenin rantabilitesinin belirlenmesinde kullanılan önemli bir öl-
çüttür. Pişme kaybı değerinin düşük olması istenir. Küçük (hamburger
ekmeği) ve yüzey alanı geniş olan (pide ve lavaş ekmekleri) ekmeklerin
pişme kayıpları büyük (Vakfıkebir ekmeği) ve yüzey alanı dar olan ek-
meklere göre - fırın ısısının, küçük ve yüzey alanı geniş olan ekmeklere
daha fazla nüfuz etmesinden (penetre olmasından) dolayı - daha fazladır.

Ekmek Verimi
%�4 nem esasına göre ��� g undan elde edilen ekmek ağırlığıdır. Bu öl-
çümde ekmek ağırlığı, fırın çıkışından �4 saat sonra tartılarak belirlenir
(Uluöz, ��65). Ekmek ve hamur verimleri % olarak belirtilir. Ekmek verimi
genellikle %���-�45 arasında değişmektedir. Formülize edilecek olursa;

Burada, hamur verimi; %�4 nem esasına göre ��� g una su, tuz ve maya
ilave edilerek hazırlanan hamurun ağırlığıdır. Hamur verimi genellikle
%�55-�65 arasında değişir.

Hamur ve ekmek veriminin yüksek olması istenir. Ekmek verimi değeri,
birim miktardaki undan ve bundan hazırlanan hamurdan elde edilen
ekmeğin miktarını gösterdiği için işletmenin/fırının kâr oranını doğru-
dan etkileyen önemli bir ölçüttür.

Ekmek Hacmi
Üretilen ekmeklerin hacimlerini ölçme işlemi birçok metodla yapılmakla
birlikte hardal, kolza tohumu gibi küçük tohumlar ile yer değiştirme me-
toduna göre yapılan ölçümler daha yaygındır. Bunun için ilk olarak For-
net isimli araştırıcı tarafından geliştirilen ve ortasında ölçüm

Ekmek Verimi (%) = =
Ekmek Ağırlığı (g) x Hamur Verimi (%)

Hamur Ağırlığı (g)
Ekmek Ağırlığı (g) x100

Kullanılan Un Miktarı

Specific Volume (cm3/g flour) =
Bread Volume
Bread Weight

Pişme Kaybı (%) = x 100
Hamur Ağırlığı (g) – Ekmek Ağırlığı (g)

Hamur Ağırlığı (g)

Dough Productivity = x 100
Dough Weight (g)

Used Flour Quantitly

Hamur Verimi (%) = x 100
Hamur Ağırlığı

Kullanılan Un Miktarı (g)

Bread Productivity (%) = =
Bread Weight x Dough productivity (%)

Dough weight (g)
Bread weight x100

Used Flour



Özgül (SpesiUk) Hacim
��� g undan yapılan ekmeğin hacminin ağırlığına oranı olarak tanımlan-
makla beraber belirli büyüklükteki ekmeğin yukarıda anlatıldığı üzere hac-
minin ölçülmesi (cm3) ve daha sonra ölçülen hacmin ekmek ağırlığına (g)
oranlanması esasına dayanır. cm3/g olarak ifade edilir. Formülize edilecek
olursa;

Özgül hacim değerinin yüksek olması birim miktardaki undan yapılan ek-
meğin kabarık, hacimli bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Özgül hacim
değeri, aynı anda ekmek için önemli olan � ölçütün - hacim ve ağırlık - et-
kisini bir arada göstermesi bakımından önemlidir.

Özgül Hacim (cm3/g flour) =
Ekmek Hacmi (cm3)
Ekmek Ağırlığı (g)

� Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
� Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölümü

sonuçlarının okunabilmesi için genellikle cam ya da plastik materyal-
den yapılmış ölçü silindiri niteliğinde bir cihaz ve bu cihazın her iki
ucuna kenetlendirilmiş eşit hacimde olan iki kap bulunur. Bu kaplardan
birinin ağzı açılabilir nitelikte diğeri ise kapalı halde olmalıdır. Kapalı
olan kısım ağzına kadar küçük tohum (hardal, kolza, horoz ibiği çiçeği
tohumu) ile doldurulur ve açık kısma ise ekmek yerleştirilir. Daha sonra
açık kısmın kapağı kapatılarak düz bir zemin üzerinde alet �8� derece
çevrilir ve hardal ya da kolza tohumları ölçü silindirinin içinden geçerek
ekmeğin üzerine dökülmeye başlarlar. Ekmeğin hacmi kadar olan
tohum miktarı ölçü silindirinin içerisinde kalır ve bu kısım okunarak ek-
meğin hacmi cm3 cinsinden belirlenmiş olur. Bu işlemler yapılırken ana-
liz sonucunu etkilememek için gerek aleti tohum doldurma gerekse
hacim ölçme sırasında alet hiç bir şekilde sallanmamalıdır. Ekmeklerin
yüksek hacimli olmaları, hazımlarının kolay olmasına, iç yumuşaklıkları-
nın ve gözenek yapılarının iyi durumda olmasına katkı sağlar, albe-
niyi/ürünün cazibesini arttırır. Çünkü hacim, unlu mamullerin tüketici
beğenisi üzerinde etkili olan en önemli kalite kriteridir.

� Çukurova University, Faculty of Agriculture, Department of Food Engineering
� Süleyman Demirel University, Faculty of Engineering – Architecture, Department
of Food Engineering



I. YÜZER (GEMİ) ve MED – CEZİR DEĞİRMENLER

Değirmencilik gıda maddeleri üretiminde tamamen otomatik üre-
tim geçilen en eski tarımsal sanayi dalıdır. İnsanoğlunun tarihte
bilinen ilk teknolojik aşamayı, öğütme teknolojisinde gösterdi-

ğini arkeolojik bulgulara dayanarak söylemek mümkündür. En eski tahıl
öğütme vasıtaları öğütme taşı ve eyer taşıdır. Bunların günümüzdeki
uzantıları bulgur ve aşurelik buğday dövmede kullanılan dibek taşları-
dır. Bunu dairesel dönme hareketine sahip taş el değirmenleri izlemiş-
tir. Daha sonraları Pompei değirmeni denilen taş değirmenler
kullanılmaya başlamıştır (Elgün ve Ertugay,����; Landles,���6;Lucas
���6).

İlkçağın ünlü cografyacısı Amasyalı Strabon’un bildirdiğine göre Roma
ve Yunanlılardan önce tarihte bilinen ilk su değirmeni MÖ �. yy’ın son-
larında Kuzey Anadolu’da (Karadeniz Bölgesi) Kaberia’da (Niksar – Tokat
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tarih

Dr. Harun DIRAMAN*

Ortaçağ İslam Dünyasında
Değirmencilik

With its totally automatic production process, milling is the ol-
dest agricultural industry branch. Based on archaeological
finds we can say that milling has been mankind’s first techno-

logical milestone. Milling stones and saddle stones are the oldest grain
milling vehicles. Their successors today are stone mortars used for grin-
ding bulgur and Ashure type bulgur. Later stone hand mills with a ro-
tational movement were used. After these mills, stone mills called
Pompeian mills were used (Elgün and Ertugay, ����; Landels, ���6;
Lucas, ���6).

According to Strabo of Amasia, the famous geographer of the First Age,
the first water mill was built during the end of the �st century BC by the
Pontus Kingdom in Kaberia (near Niksar and Tokat) in Northern Anato-
lia (Black Sea region) at the river Lycus (Kelkit). In 63 BC the Romans took

Milling in The Islamic Middle Ages
I. SHIP ANDTIDEMILLS

Resim 1. Müslüman Coğrafyacı İbni Havkal’ın 10.yy’da
Musul’da gördüğü Gemi değirmenin modeli
( F. Sezgin 2007’den alınmıştır, modelin orijinali Frankfurt
Üniversitesi Arap – İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Aletler
Müzesi’ndedir ).

Picture 1. Swimming Wheel as seen by Muslim geographer Ibni Hawqal in the
10th century in Mosul (taken from F. Sezgin, 2007. The original model is in the
Museum of the Institute for History of Arabic-Islamic Sciences at Johann Wolf-
gang von Goethe University, Frankfurt)



over the city and showed deep interest in the building (Gimpel, ���7;
Landels, ���6). The first written technological information about water
mills is mentioned in the ��th chapter of De Architectura, a book writ-
ten in Latin by Vitrivius (end of �st century BC), a famous Roman military
engineer (Al Hassan and Hill, ��86; Landels, ���6; Lucas, ���6). The first
water mills made from basalt and sandstone were spread throughout
the world by the Romans. Therefore the Roman Empire was also called
“Wheat Empire” (Elgün ve Ertugay, ����). Hydraulic energy supplied
from water was used for flour milling.

The Islamic civilization developed on ground belonging to Eastern
Rome (Byzantium) and the Sassanid Empire (Old Iran). This analysis
gives information about classic water mills as well as about ship (swim-
ming) mills of the Islamic Middle Ages.
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Bilim ve teknoloji tarihinde
Ortaçağ mekanik biliminde dişliler,
su ve yel değirmenleri en önemli
buluşlardan olup, bunlar da
Müslümanların önemli roller vardır.

Gears, water and wind mills are
among the most important
inventions of medieval mechanical
and scientific history and Muslims
have played an important role in
this development.

Resim 2 - Fausto Veranzio’nun 1615 tarihli Machinae Novae isimli kitabında bulunan gemi değirmeni tasviri. (Sezgin 2007’den alınmıştır).
Picture 2. Drawing of a swimming mill as seen in Fausto Veranzio’s Machinae Novae from1615 (taken from F.Sezgin 2007).



MILLER
Değirmenci

68

yakınları) Lycus (Kelkit) nehri üzerinde o dönemde hakim devlet olan
Mithradates (Pontus) Krallığı tarafından inşa edilmiştir. Bu şehir MÖ 63
yılında Romalılar tarfından alınmış ve bu ilginç yapıya Romalılar oldukça
ilgi göstermişlerdi (Gimpel, ���7; Landles, ���6). Su değirmenleri hak-
kında yazılı ilk teknik bilgiler, ünlü Romalı askeri mühendis (fabri) Vitri-
vius (MÖ �. yy’ın sonları) tarafından Latince yazılan De Architectura adlı
eserin ��. bölümünde verilmiştir (Al Hassan ve Hill, ��86; Landles, ���6;
Lucas ���6). Romalılar tarihin bilinen bazalt – kum taşlı ilk su değirme-
lerinin dünyaya yayılmasında öncülük yapmışlar ve bundan dolayı dev-
letleri ‘‘Buğday imparatorluğu’’olarak anılmıştı (Elgün ve Ertugay, ����).
Böylece suyun sahip olduğu hidrolik enerji un değirmenciliğine uygu-
lanmaya başlandı.

İslam medeniyeti Doğu Roma (Bizans) ve Sasani (Eski İran) devletlerinin
hakim olduğu topraklar üzerinde gelişti. Bu incelemede enerji kayna-
ğını sudan alan klasik su değirmen tipleri hakkında kısa bir bilgi verile-
rek, ortaçağ İslam dünyasındaki un değirmenciliği uygulamasına ilişkin
çok ilginç bir örnek olan gemi (yüzer) değirmenler hakkında tarihi bil-
giler verilmiştir.

DEĞİRMEN TİPLERİ
Klasik anlamda enerji kaynağı itibari ile enerji kaynağını sudan alan un
değirmenlerini çalıştırıcı çarklarına göre dört grupta toplanırlar (Cotte-
rell ve Kamminga, ����) :

MILL TYPES
Classic flour mills that use energy supplied by water are divided into
four groups, according to their driving wheel (Cotterell and Kamminga,
����):
�. Vertical shaft water wheels (Figure �a)
�. Horizontal water wheels, rotated from below (Vit ruvian wheel,
Figure �b)
3. Horizontal shaft water wheels, turned from above (Figure �c)
4. Horizontal shaft and braced water wheels
(Figure �d)

It is unknown which of these water wheels was developed first, but the
archaeological data show that the first water-run process was grinding
(Landels, ���6; Cotterell and Kamminga, ����; Lucas ���6).

The second wheel type was known as Vitruvian wheel, because it was
first mentioned by the famous Roman engineer Vitruvius (Bernal, ���6;
Al – Hassan and Hill, ��86; Gimpel,���7; Landels, ���6; Lucas ���6).
Hydraulic power rotates the mill stone of these mill types with the help
of gears. The required setup for mills rotated from below is a vertical
wall at a river or creek. These mill types have the lowest energy level
(Landels, ���6). In Islamic civilization the Vitruvian wheels were com-
mon (Al – Hassan and Hill, ��86). Wheels rotated from above are more
complicated but at the same time have a higher energy level (Landels,

Resim 3.
Kuzey Fransa’da (Brehat)
Manş kıyılarında kurulu bir gel-git değirmeni .
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5c/Tidal_mill_Brehat_France.jpg)

Picture 3. Tidal mill at the English Channel in Brehat, Northern France



�. Dikey Milli su çarkları (Şekil � a)
�. Alttan çevrilen yatay su çarkları (Vitruvian çark) (Şekil � b)
3. Üstten çevrilen yatay mill su çarkları (Şekil � c)
4. Yatay milli ve göğüslemeli su çarkları (şekil � d)

Bu üç tip su çarkından hangisinin ilk olarak geliş-
tirilip uygulandığı kesin olarak belli değildir. Ancak
arkeolojik veriler su gücünün kullanıldığı ilk işle-
min öğütme olduğunu işaret etmektedir (Landles,
���6; Cotterell ve Kamminga, ����; Lucas ���6).
İkinci tip su çarkları Romalı ünlü mühendis Vitru-
vius tarfından ilk kez zikredildiği için Vitruvian çark
adı ile bilinmektedir (Bernall, ���6; Al – Hassan ve
Hill, ��86; Gimpel,���7; Landles, ���6; Lucas
���6). Bu çarklarda, su enerjisi dişliler aracılığıyla
değirmen taşını döndürür. Alltan çevrilen bir çark
için gereken düzenek yalnızca bir nehir veya dere
kenarında dikey bir duvardır. Bu tip çarklar enerji
verimleri en düşük olanıdır (Landles, ���6). İslam
medeniyetinde önce yaygın su çarkı tipi alttan
çevrilen Vitruvian çarklardır (Al – Hassan ve Hill,
��86). Üstten çevrilen çarklar ise biraz daha kar-
maşık düzene sahip olmakla beraber enerji ve-
rimleri yüksektir (Landles, ���6). İslam dünyasında
her üç tipteki su çarkı – genelde ikincisi – su de-
ğirmenlerinde kullanılmıştır. Şekil �’de ünlü İslam
mekanist alimi El – Cezeri (��.yy) alınmış bir yatay
model su çarkının modern bir çizimi gösterilmiştir. Ayrıca �. yy’da ya-
şamış olan ünlü müslüman mekanik alimleri Benu Musa (Musa kardeş-
ler) daçeşitli şekilde yatay su çarkları çizimlerini kitaplarda tasvir
etmişlerdir (Al – Hassan ve Hill, ��86). Bilim ve teknoloji tarihinde Orta-
çağ mekanik biliminde dişliler, su ve yel değirmenleri en önemli buluş-
lardan olup, bunlar da Müslümanların önemli roller vardır ( Bernall,
���6).

YÜZER (GEMİ) DEĞİRMENLER
Su değirmenlerinin yanında İslam dünyasında yüzer (gemi) değirmen-
ler de faaliyet gösteriyordu. Musa’nın üç oğlu (Benu Musa) 3.hicri/ �. mi-

���6). In the Islamic world all three water wheels were used for water
mills, but mainly the second type. Figure � shows the horizontal water
wheel, drawn by famous Muslim scientist.
Al-Jazari (��th century). In addition to that, the Musa Brothers, Muslim

mechanical scientists of the �th century, depict
drawings of horizontal water wheels in their book
(Al – Hassan ve Hill, ��86). Gears, water and wind
mills are among the most important inventions of
medieval mechanical and scientific history and
Muslims have played an important role in this de-
velopment (Bernal, ���6).

SWIMMING (SHIP) MILLS
Apart from water mills, swimming mills (ship mills)
were used in the Islamic world. In their book Ki-
tab’ül Hiyel, written in the �th century, Musa’s
three sons (Benu Musa) mention a swimming mill
(Sezgin, ���7). Figure 3 shows how this mill type
works
(Al – Hassan and Hill, ��86). These mills were ins-
talled on a boat or float and were driven along the
river in order to grind grain from the near villages.
Swimming mills were made from iron and firm
wood (Sezgin, ���7); along the Tigris and Euphra-
tes rivers these boats travelled from Mosul and
Rakka to Baghdad and back (Al – Hassan and Hill,

��86; Mazaheri, ��7�). In his travel book, Ibn Hawqal, a chronicler and
geographer of the ��th century, describes a swimming mill on Tigris
River in Mosul, installed on a wooden float and graining 5� tons of
wheat per day in today’s measurements (Mazaheri, ��7�; Sezgin, ���7).
A miniature model of Ibn Hawqal’s swimming mill was prepared by Prof.
Dr Fuad Sezgin, Historian of Science and Technology, and today can be
seen in the Institute of History of the Arabic-Islamic Sciences at the Go-
ethe University in Frankfurt, Germany. According to E. Wiedemann,
swimming mills were common for centuries in the Islamic world (Sez-
gin, ���7). These types of mills came to Europe in the ��th century
(Gimpel, ���7). In the �5th century the Italian engineer Mariano Tac-
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Durağan (deniz) veya hare-
ketli su (nehir, dere) kayna-
ğının teknolojik anlamda
enerji gücü olarak kullanıl-
maya başlamasının bilinen
ilk örnekleri, tahılların öğü-
tülmesinde (un değirmenci-
liğinde) olmuştur.

The first technological use
of energy from the sea or
from rivers and creeks ap-
peared in grinding (flour
milling). Mills are the first
example for an energy use
other than human energy.

Şekil 1. Alttan çevrilen su çarkı (Vitruvian Çark)
(Cotterell ve Kamminga, 2002’den alınmıştır.)

Figure 1. Vitruvian Wheel (taken from Cotterell and Kamminga, 2002)

Şekil 3.Yüzer bir değirmene ait modern bir çizim
(Al – Hassan ve Hill, 1986’dan alınmıştır.)

Figure 3. Modern drawing of a swimming mill
(taken from Al – Hassan and Hill, 1986)

Şekil 2.Yatay su çarkı (El Cezeriden alınmış 12. yy)
(Al – Hassan ve Hill, 1986’dan alınmıştır.)

Figure 2. Horizontal water Wheel (taken from Al-Jazari, 12th century)
(from Al – Hassan and Hill, 1986)
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ladi yy.’ın ortalarında yazdıkları eserlerinde (Kitab’ül Hiyel) bir gemi de-
ğirmenden (’araba) bahsetmektedir (Sezgin,���7). Bu tip değirmenin
çalışma esasını gösteren modern bir çizim Şekil 3 ’de verilmiştir (Al –
Hassan ve Hill, ��86). Bu değirmenler (Arapça ’urûb) gemi veya kayık,
sal üzerine monte edilmiş olup akarsu boyunca aşağı yukarı ve gittiği
yön boyuncaki köylerin tahıllarını öğütürdü. Gemi değirmenler demir ve
sert ağaçlardan yapılır (Sezgin,���7); bu gemiler Dicle ve Fırat nehirleri
üzerinde Musul ve Rakka’dan Bağdad’a kadar gider gelirlerdi (Al – Has-
san ve Hill, ��86; Mazaheri, ��7�). Tarihçi ve coğrafyacı İbn- i Havkal
(��.yy) seyahatnamesinde Musul’da Dicle üzerine tahta sal konmuş- bu-
günkü kompakt değirmenler- gibi yüzer bir değirmenin çalıştığını ve
onun bugünkü ölçülere göre 5� ton /gün buğdayı işlediğini kaydet-
mektedir (Mazaheri, ��7�; Sezgin,���7). İbni Havkal’ın bahsetmiş ol-
duğu Gemi değirmenin minyatür bir modeli Türk asıllı ünlü bilim ve
teknoloji tarihçisi Prof. Dr. Fuad Sezgin tarafından Frankfurt Üniversitesi
Arap – İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü Aletler Müzesin’de (Frankfurt – Al-
manya) yapılmış olup buna ilişkin hazırlanan Koleksiyonu Katoloğu Ki-
tabından alınarak Resim �’de verilmiştir. E. Wiedeman tarafından bir
araya getirilen rivayetler, gemi değirmenlerinin İslam dünyasında asır-
lar boyunca yaygın olduğunu göstermektedir (Sezgin, ���7).Bu tür de-
ğirmeler Avrupa’da ancak ��.yy’da görülmüştür (Gimpel, ���7). �5. yy’ın
ilk yarısında İtalyan mühendis Mariano Taccola gemi değirmenlerinin
unsurlarını ihtiva eden taslaklar çizmiştir. İbni Havkal tarafından tarif
edildiği gibi iki çift değirmen taşı olan bir değirmenin detaylı bir tasviri
Fausto Veranzio’nun �6�5 tarihli Machinae Novae isimli kitabında bu-
lunmaktadır (Sezgin, ���7). Buna ilişkin resim Resim �’de Sezgin
(���7)’den alınarak verilmiştir.

cola drew sketches that showed elements of swimming mills. Fausto
Veranzio’s book Machinae Novae from �6�5 features a detailed des-
cription of Ibn Hawqal’s swimming mill (Sezgin, ���7; see Figure �).

TIDAL MILLS
Tidal mills working with tidal sea power were among the most interes-
ting mills in the medieval Islamic world. They were built near shores and
their function principle was as follows: The mills had reservoirs with
doors that could be opened and closed. They were built along shallow
bays. During flow the doors of the reservoir were opened and sea water
ran into the reservoir. After the flow the doors were closed again. The
water in the reservoir was sent back to the sea and the energy of this
process was used for the mill. The fact that these mills did not work
every day was a disadvantage. First examples in the Islamic world were
seen in Basra (Iraq), especially in the ��th century (Mazaheri, ��7�; Al –
Hassan and Hill, ��86; Lucas ���6). In Europe these mills first appeared
in the ��th century. In the �3th century tidal mills increased in England
and France at the coasts of the English Channel (Gimpel, ���7; Lucas,
���6). Figure 3 and 4 show tidal mills that are still used today in France
and Portugal.

CONCLUSION
The first technological use of energy from the sea or from rivers and
creeks appeared in grinding (flour milling). Mills are the first example for
an energy use other than human energy. During the Middle Ages mec-
hanical gears bridled water power which could be described as the first

Resim 4.
Portekiz’de
(Alvarge Olhão bölgesi, Ria Formosa Milli Parkı)
halen faal olan bir gel-git değirmeni
(http://en.wikipedia.org:80/wiki/File:Olhao_Tide_Mill.jpg)

Picture 4. Tidal mill in Portugal (Algarve, Olhão region, Ria Formosa
National Park), still active today
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GEL-GİT (Med-Cezir) DEĞİRMENLERİ
Ortaçağ İslam dünyasında en ilginç değirmen tiplerinden biri de gel git
deniz enerjisi ile çalışan un değirmenleri idi. Bu değirmenler deniz kıyı-
larında düşük yoğunlukta inşa edilmş olup çalışma prensibi kısaca şöy-
ledir:Değirmenlerin açılıp kapanan kapılara sahip baraj gölleri olup,
bunlar sığ körfezler boyunca inşa edilmişledir. Gelgit başladığında, ba-
rajın kapılar açılır ve deniz suyu içeri barajın arkasına dolar, medcezir
bittiğinde kapaklar kapatılır. Baraj gölündeki su tekrar denizse doğru
yönlendirilir ve bunun verdiği enerji ile değirmen çalışır. Bu tip değir-
meni dezavantajı her gün çalışmamasıdır. İslam dünyasında bilinen ilk
örnekler Basra’da (Irak) görülmüş olup, bu yörede ��.yy’da faal olan çok
sayıda gel git değirmenleri mevcuttu (Mazaheri, ��7�; Al – Hassan ve
Hill, ��86;Lucas ���6).Bu tip değirmenler Avrupa’da ise ilk defa ��.yy
görülmüş olup, İngiltere ve Fransa’nın Manş denizi kıyılarında �3.yy’da
gel git değirmenleri sayıca artış kaydetmişlerdir (Gimpel,���7;Lucas
���6).Buna ilişkin olarak Batı Avrupa’da Fransa ve Portekiz’de halen faal
olan iki farklı gelgit değirmeni Resim 3 ve 4’de verilmiştir.

SONUÇ
Durağan (deniz) veya hareketli su (nehir,dere) kaynağının teknolojik an-
lamda enerji gücü olarak kullanılmaya başlamasının bilinen ilk örnek-
leri, tahılların öğütülmesinde (un değirmenciliğinde) olmuştur.
Değirmenler insan gücü yerine başka enerji kullanımının ilk örnekleri-
dir. Ortaçağda su gücü mekanik dişliler ile dizginlenmiş ve ilk endüstri-
yel devrim gerçekleştirilmiştir. Bu endüstriyel devrimin ilk öncüleri de
değirmenciler olmuştur. Ortaçağ İslam dünyasındaki teknolojik ilerle-
meler değirmenciliği motive etmiş, Haçlı seferleri sonrası (�� -�3. yy.ara-
sında) İslam dünyasındaki çeşitli endüstriyel uygulamaların etkisi ile
Avrupa’da un değirmenciliğine bağlı – kısa süreli de olsa – bir kısmi en-
düstriyel devrim yaşanmıştır.
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industrial revolution. Millers were the pioneers of this revolution. Tech-
nological development in the Islamic world during the Middle Ages mo-
tivated milling. After the crusades (��th-�3th centuries), flour milling
caused a small industrial revolution in Europe under the influence of
the Islamic developments.
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Cocukluk yıllarımda yaşadığım Doğu Karadeniz yöresindeki köyün
içinden bir dere akıyordu. Yeşil ormanların içinden akıp giden bu
derenin kenarında su ile sürülen eski bir un değirmeni vardı. Bil-

diğim kadarı ile bu değirmen, çok uzun yıllardan beri sözü edilen köyde
ve çevre köylerde yaşayan insanlar için mısır ve buğdaydan un öğüt-
mek için kullanılıyordu. Değirmenin, alta sabit bir taşı ve bir de onun
üzerinde su gücü ile dönen yuvarlak ve çok güzel şekillendirilmiş bir
başka taşı vardı. Dönen taşın etrafı sarılmış ve sadece ön tarafında un
ambarının üstünden bir açıklık vardı. Kanalın içinden gelen su belli bir
yükseklikten düşüp değirmenin çarkına çarpıyor ve hemen sonra çark
ve çarka bağlı olan değirmenin üst taşı dönmeye başlıyordu. Yavaş
yavaş hızlanan değirmenin üst taşı belli bir süre sonra sürekli hıza ula-
şıyor ve un öğütme işlemine hazır hale geliyordu. Üst taşın tam orta-
sında bulunan bir yuvarlak deliğe yukarıdaki ambardan mısır veya
buğday düştükçe değirmen öğütme işlemini sürdürüyor ve ambara un
dökülüyordu. Unun inceliği bu iki taş arasındaki milimetrik mesafeye
bağlıydı. Öğütme işlemi tamamlandıktan sonra çarka çarpan su kesi-
lince değirmenin dönen taşı bu defa yavaş yavaş duruyordu.

Bilimsel açıdan bakıldığında, değirmenin un öğütmesi için iki temel şart
gerekli idi. Birinci şart; değirmenin üst taşının belli bir sabit hızda dön-
mesi ve ikinci şart ise, dönen taşın ortasındaki deliğe yukarıdan belli bir

Ispent my childhood in an Eastern Black Sea village that had a river
running through deep green forest. Alongside that river there was a
water mill. That mill was used for many years in order to produce corn

and wheat flour for the people of the village and the nearby area. Un-
derneath the mill had a fixed millstone and above that there was anot-
her stone which rotated through water energy and was beautifully
shaped. The upper stone was covered and was only open at the front,
placed above the flour barn. Water coming from the millrace ran from
a certain height onto the mill wheel, causing a rotation of the upper
stone. Getting slowly faster, the upper stone gained a stable speed and
was ready for the flour milling process. The upper stone had a hole in
the middle in which corn or wheat from the upper barn was poured
while the mill continued to grind the flour which was poured into the
flour barn underneath. The flour fineness depended on the millimetric
distance between the two millstones. After the milling process the
water flow was cut and the rotating millstone slowly stopped.

From a scientific point of view two basic conditions were required for
the milling process. Firstly, the upper millstone had to rotate at a stable
speed, secondly, corn and wheat had to be poured into the hole in the
middle of the millstone. Provided with these two conditions the mill
was ready to convert corn / wheat into flour. Almost the whole amount
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of grain poured into the hole of the millstone was converted to flour, except
for a small amount of flour that was caught between the two millstones.
Water with a potential energy and placed at a certain height ran down-
wards upon the mill wheel and caused the upper millstone to rotate,
so as water continued to run upon the wheel, the potential water
energy was converted into kinetic energy. With this kinetic energy corn
placed between the millstones was ground into flour. Because not the
whole amount of water ran on the mill wheel, not the whole potential
energy could be converted into kinetic energy due to friction between
the wheel and the rotating millstone.

Let’s think about the stator of an electric generator instead of the fixed
stone, and about the rotor of a generator instead of the rotating mills-
tone. If water running onto the wheel could turn the rotor with a stable
speed and the right voltage would be given to the rotor windings, the
potential energy of water would be converted into electric energy. Be-
cause during this conversion not the whole amount of water runs onto
the turbine wings and a friction in the rotor bearings occurs and due
to resistance of the windings, not the full potential energy can be con-
verted into electric energy.

In brief, with both the milling and the generator system, the process is
dependant on the law of conservation of energy. Energy cannot be
created out of nothing and existing energy cannot be eliminated.
Energy can only be converted from one form to another. During the
conversion part of the energy is converted into thermal energy and is
regarded as a loss. This loss decreases the efficiency of the energy con-
version system.

oranda mısır/buğday düşmesi idi. Bu iki şart sağlandıkça değirmen mı-
sırı/buğdayı una çeviriyordu. Eğer iki taşın arasına sıkışıp kalan bir kısım
un kaybını saymazsak, değirmen taşın deliğine dökülen mısır miktarı
kadar unu diğer yandan veriyordu. Bir başka ifade ile, öğütme işlemi
esnasında değirmen ne mısır miktarından fazla un veriyordu ne de mı-
sırın bir kısmını yok ediyordu.

Aslında değirmenin çalışma ilkesi bilimsel gerçeklerle tam manası ile
örtüşüyordu ve örtüştüğü içinde sistem fiziksel olarak çalışıyordu. Belli
bir yükseklikte bulunan ve potansiyel enerjiye sahip olan su aşağıya
düşüp değirmenin çarkına çarpıp onu ve aynı zamanda değirmenin üst
taşını çeviriyordu. Yani yüksekte bulunan su aşağı düşüp değirmenin
çarkına çarptıkça suyun potansiyel enerjisi hareket enerjisine (kinetik
enerjiye) dönüşüyordu. Bu kinetik enerji ile de taşların arasına sıkışan
mısır ezilip un öğütülerek bir iş yapılıyordu. Yüksekten düşen suyun ta-
mamının çarkın kanatlarına çarpmaması, çark ile değirmenin dönen ta-
şının bağlantısının maruz kaldığı sürtünmeden dolayı potansiyel
enerjinin tamamı kinetik enerjiye dönüştürülemiyordu.

Değirmenin sabit taşı yerine elektrik üreten generatörün statorunu ve
dönen taşı yerine de generatörün rotorunu düşünelim. Eğer çarka yük-
sekten düşen su, rotoru senkron (sabit) hızda döndürürse ve rotor sar-
gılarına da doğru gerilim uygulanırsa bu defa suyun potansiyel
enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmüş oluruz. Bu dönüşüm esna-
sında suyun tamamının türbinin kanatlarına çarpmamasından, rotor ya-
taklarındaki sürtünmeden ve sargılarının direncinden dolayı potansiyel
enerjinin tamamı elektrik enerjisine dönüştürülemiyor.
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Another thing I noticed was the fact that the mill seemed to borrow so-
mething during the acceleration and returned it after the water was
cut. I presume that the acceleration time and the stopping time of the
mill were equal. The thing that the mill borrowed during the accelera-
tion and returned during the stop was kinetic energy required for the
acceleration of the rotating millstone, proportional to the mass of the
stone and the square of the rotation speed and stored in the rotating
mass. In other words, part of the potential energy was stored in the ro-
tating mass as kinetic energy and was returned after the stop. The iner-
tia of the rotating mass was used in order to store part of the energy.
The same applied to the rotor of the generator.

Nowadays some researchers work on scientific tests in which huge mas-
ses are rotated with high speeds on magnetic fields. The energy created
with this process is stored and, if necessary, is converted by reducing
the speed of the rotating mass. As with the water mill principle, this
work is based on the law of conservation of energy.

From time to time newspaper ads such as“We developed an electricity
producing machine (without the use of any fuel), but this cannot be
explained with today’s mathematics.” can be seen, but these claims are
cloud-cuckoo-land and have nothing to do with the above mentioned
scientific facts. The claim about developing an electricity producing

Su değirmeninin un öğütmesinden,
su ile sürülen jeneratörün elektrik
üretmesine ve dönen bir kütlenin ata-
letinden faydalanarak enerji depo-
lanmasına kadar bütün bu fiziksel
gerçekler matematiksel eşitliklerle
ifade (temsil) edilen bilimsel gerçek-
lerdir. Böyle olduğu için de, değirmen
un öğütüyor, generatör elektrik üre-
tiyor ve dönen kütlede enerji depola-
nıyor.

Grinding flour with a water mill, producing
electricity with a generator run by water
energy and storing energy through the inertia
of a rotating mass are all physical and scientific
facts that can be expressed with mathematical
equations. Therefore mills grind flour, genera-
tors produce electricity and energy can be sto-
red in a rotating mass.
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Özetle, hem un değirmeninde ve hem de generatör sisteminde, olay-
lar ‘’Enerjinin korunumu prensibine (yasasına)’’ göre gelişmektedir.
Enerji yoktan var edilemiyor ve var olan enerjide yok edilemiyor. Sadece
enerji bir formdan başka bir forma dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm
esnasında bir kısım enerji de ısı enerjisine dönüşmektedir ve kayıp ola-
rak ifade edilmektedir. Bu kayıp da enerji dönüşüm sisteminin veriminin
azalmasına neden olmaktadır.

Diğer yandan fark ettiğim bir başka gerçekte,
değirmen sanki hızlanma sırasında bir şeyi
ödünç alıyor ve su kesildikten sonra onu geri
vererek duruyordu. Çarka su verilmesi ile de-
ğirmenin taşının sürekli hıza ulaşması ara-
sında geçen zaman (değirmenin hızlanma
zamanı), suyun kesilmesiyle değirmenin üst
taşının durması arasında geçen zaman (de-
ğirmenin durma zamanı) tahminimce bir bi-
rine eşitti. Değirmenin hızlanma aşamasında
aldığı ve durması sırasında geri verdiği ödünç
şey, değirmenin dönen taşının hızının sıfırdan
sürekli hıza çıkması için gerekli, taşın kütle-
siyle ve dönüş hızının karesi ile orantılı olan ve
dönen kütlede depolanan kinetik enerji idi. Bir başka bir ifade ile, po-
tansiyel enerjinin bir kısmı dönen kütlede kinetik enerji depolanıyor ve
durma aşamasında geri verilmiş oluyordu. Burada dönen kütlenin ata-
letinden faydalanarak bir kısım enerjinin depolanması sağlanmış olu-
yordu. Aynı durum generatörün dönen rotoru için geçerlidir.

Günümüzde bazı araştırmacılar çok büyük kütleleri manyetik alanda
yüksek hızda döndürüp çok yüksek miktarlarda enerji depolama ve ge-
rektiğinde dönen kütlenin hızını yavaşlatarak depolanmış enerjiyi geri
alma (bir başka forma dönüştürme) işlemi ile ilgili bilimsel çalışmalarda
bulunuyorlar. Tıpkı su değirmeninde olduğu gibi, yaptıkları çalışmanın
temeli “Enerjinin korunumu yasasına” dayanıyor.

Zaman zaman bazı gazetelerde, ‘’bedava (hiç yakıt kullanmadan) elek-
trik üreten makine geliştirildik ama bunu bu günkü matematikle izah
etmek olanaksız’’ gibi iddialar; hayal ürünü olup, yukarıda belirtilen bi-
limsel gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Hiç yakıt harcamadan elektrik
üreten makine geliştirildiği iddiaları, hiç enerji (su) kullanmadan değir-
menin üst taşını döndürmeye veya hiç mısır koymadan değirmenden
un almaya benziyor. Bu iddialara inanırlarsa, en fazla bizim köydeki de-
ğirmen ustaları sevinecektir herhalde, çünkü ne derelerde değirmen-
leri çalıştıracak kadar bol su kaldı ne de eskisi kadar mısır ve buğday
üretiliyor.

Bir gün üniversitedeki yardımcı teknisyenlerden biri bana geldi ve dedi
ki, hocam benim arkadaşlarımdan biri bir enerji sistemi geliştirdi. Bu sis-
temde makinaya bir taraftan verilen elektrik enerjisinin 5 katı diğer ta-
raftan alınıyor. Konu ile ilgili raporu getirdi ve okudum. Sistemine göre,
generatörleri arka arkaya bağlamış ve ilk generatörü bir motorla tahrik
ediyordu ve en sondaki generatörün ucundan motorun gücünün 5 katı
kadar güç alacağını söylüyordu. Bir başka ifade ile, değirmene � kilo
mısır koyup ve 5 kilo un alacağını söylüyordu. Enerjinin korunumu pren-
sibinden hiç mi hiç haberi yoktu.
Aslında literatürde “enerji üreten makinalar” yerine, “enerji dönüştüren
makinalar” denilse belki bütün gerçekler çok daha kolay anlaşılacaktır.
Örneğin, değirmen için un üretiyor yerine un öğütüyor dendiği gibi.

Referanslar
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Yayınları, Istanbul ���7.

machine that does not require any fuel can be compared to the claim
about a millstone that does not require any (water) energy or produ-
cing flour without pouring any corn into the mill. These false claims
could only cheer up the old mill masters in our village where nowadays
water is scarce and not enough corn and wheat is produced.
One day a technical assistant at the university came to me and told me
that a friend of his had developed an energy system. With this system

electric energy given to the machine from
one side was supposed to be five times hig-
her on the other side. The assistant brought
me the report and I read it. According to the
friend’s system several generators should be
connected one after another. The first gene-
rator should be driven by a motor and the
energy at the last generator was supposed to
be five times higher than the initial energy.
With other words, the report said that it
would be possible to get five kilograms of
flour from one kilogram of corn. I suppose
that friend had never heard anything about
the law of conservation of energy.

Actually, if the term “energy converting machines” was used instead of
“energy producing machines” in literature, it would be easier to un-
derstand the facts, for example for mills the term “grinding flour” could
be used instead of “producing flour”.
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UN ÇUVALLARI ALBÜMÜ / TÜRKİYE 1
Album of Flour Sacks
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Değirmen Taşı
��. yy. âlim ve şairlerinden Gaziantepli Hasırcızade Mehmet Ağa,
devrinin en nüktedan kişilerinden biriymiş.
Dönemin devlet adamlarından Fuat Paşa ile de tanışıklığı olan
Hasırcızade Mehmet, paşayla görüştüğü bir gün,
gözü onun parmağındaki yüzüğe takılmış.
Fuat Paşa sormuş:
- Taşına mı bakıyorsunuz?
- Evet Paşam.
- Elmastır.
- Ne faydası var, yani ne getirir?
- Yüzük taşı ne getirecek Mehmet Ağa?
- Benim de babadan kalma iki taşım var,

senede yüz altın getirirler.
- Yaa, ne taşı bunlar?
- Değirmen taşı paşam.
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Milling Stone
Hasırcızade Mehmet Aga, a Gaziantep-born scholar and
poet of the ��th century, was one of the most humorous
people of its time. Hasırcızade Mehmet had a nodding
acquaintance with statesman Fuat Pasha. One day,
Mehmet Aga looked intensely at a ring on Fuat Pasha’s
finger. Fuat Pasha asked:

- Do you look at its stone?
- Yes, my pasha.
- It’s a diamond.
- What’s it good for? What does it bring?
- What can a ring stone bring, Mehmet Aga?
- I have also two stones, inherited from my father.

They bring hundred gold coins per year.
- Really? What kind of stones are they?
- Milling stones, my pasha.








