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Ekonomik krize rağmen geçen yıl ihracatını yüzde 50 artıran ve
dünyanın ikinci büyük un ihracatçısı olan Türkiye yeni ihracat pazarlarına girmeyi sürdürüyor.

Despite the economic crisis, the world’s second largest flour exporter Turkey, where exports increased by 50% continues to enter
new export markets.

2009 yılında 90 ülkeye yaklaşık 1 milyon 850 bin ton ihracat yaparak, 700 milyon dolar döviz sağlayan Türk un sanayicileri, şimdi
de gözünü Brezilya’ya dikti.Yılda yaklaşık 800 bin ton un ithalatı
bulunan Brezilya’ya girmek için kollayan un sanayicileri, bu yıl
Brezilya’ya ihracata başlayacak.

Exporting to 90 countries about 1 million 850 thousand tons in
2009 and thus providing 700 million dollars foreign exchange,
Turkish flour industrialists set their sight on Brazil now. Because
of the fact that Brazil has 800 thousand tons of flour import per
year, flour industrialists will export to Brazil this year in order to
enter its market.

FAO, önümüzdeki yıllarda yeterli tarımsal yatırım yapması halinde
özellikle Afrika ülkelerinde tahıl ürünleri üretiminin hızla artacağını öngörüyor. Bu nedenle tarımsal üretimde tecrübe kazanmış ülkeler için Afrika yeni ve karlı bir yatırım alanı olarak da görülüyor.
Türkiye’deki un sanayicileri ve makine üreticileri içinde Afrika hem
bakir bir ihracat pazarı hem de tarımsal yatırım fırsatı sunuyor.
Güney Afrika da hem un ihracatçısı hem de değirmen makineleri
üreticileri için çok doğru bir Pazar.
Biz de Güney Afrika Değirmen ve Buğday Pazarının swot analizini
çıkardık ve Güney Afrika’da iş yapacak iş adamlarımıza rehber olacak bir dosya hazırladık. Faydalı olacağını umuyoruz.
18. sayımızın tarih sayfasında Ziraat Mühendisi, Türk Bilim Tarihi
Üyesi Dr.Harun Dıraman’a ait III. Su Değirmenleri ve Değirmen
Taşlarının Üretim/ Ortaçağ İslam Dünyasında Un Değirmenciliği başlıklı makalede yazarımızın adı unutulmuştur. Sayın Harun
Dıraman’dan özür diliyoruz . Ayrıca yina aynı makalede yer alan
hatalı resim altlarının düzeltilmiş halini aşağıda ilgili resimlerle birlikte yayınlıyoruz.

Resim 11. Değirmen taşının hazırlanmasını gösteren bir minyatür
(16 yy, Safevi dönemi)
http://en.wikipedia.org:80/wiki/File:An_Old_Man_Dressing_A_
Millstone.jpg
Illisturation 11. A miniature shows the preparetion of a mill stone.
16th century, the Safavid period. http://en.wikipedia.org:80/wiki/
File:An_Old_Man_Dressing_A_Millstone.jpg

FAO expects the production of cereals to increase rapidly especially in African countries in case of enough agricultural investment
in the years ahead. Therefore, Africa is seen as a new and profitable investment area by the countries experienced in agricultural production. Africa offers both untouched export market and
agricultural investment opportunity for machinery manufacturers
and flour industrialists in Turkey. Additionally, South Africa is very
appropriate market for both flour exporters and milling machine
manufacturers. Thus, we have made a swot analysis of the mill and
wheat market in South Africa and prepared a file in order to guide
our businessmen who will do business in South Africa. We hope
it will be useful.The name of our writer of the article named “III.
Production of Water Mill and Millstone/Flour Milling in the Medieval Islamic World” by Harun Dıraman, Agricultural Engineer and a
member of Turkish History of Science has not been written on the
history page of our magazine no 18. We apologize from Mr. Harun
Dıraman. At the same time, we also republish adjusted captions of
the pictures of the same article along with the following related
pictures.

Şekil 1. (A)Alttan çevrilen su çarkı (Vitruvian Çark) (B) Üstten
çevrilen Su çarkı (C) Yandan çevrilen veya göğüslemeli su çarkı
(Lucas 2006)
Illisturation 1. (A)Water wheel turned from the bottom. (Vitruvian Wheel) (B) Water wheel turned by top. (C) Water wheel turned
by side or front. (Lucas 2006)
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Ekonomik krize rağmen geçen yıl ihracatını yüzde 50 artıran ve
dünyanın ikinci büyük un ihracatçısı olan Türkiye, yeni ihracat
pazarlarına girmeyi sürdürüyor.

Turkey, which despite the economic crisis, last year, increased
exports by 50 percent and became the world’s second largest
exporter of flour, continues to enter new export markets

2009 yılında 90 ülkeye yaklaşık 1 milyon 850 bin ton ihracat yaparak, 700 milyon dolar döviz sağlayan Türk un sanayicileri, şimdi
de gözünü Brezilya’ya dikti.

The Turkish flour industrialists, making export to 90 countries of
about 1 million 850 thousand tons, and providing 700 million dollars foreign exchange now gazed its eyes to Brazil. Flour industrialists getting ready to enter Brazil, which has approximately 800
thousand tons import of flour per year, will start with exports to
Brazil this year.

Yılda yaklaşık 800 bin ton un ithalatı bulunan Brezilya’ya girmek
için kolları sıvayan un sanayicileri, bu yıl Brezilya’ya ihracata
başlayacak.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu
Başkanı Erhan Özmen yaptığı açıklmada, Türk un sanayisinin özellikle son beş yıldır gösterdiği performansla ihracatçı ülkeler içinde
ilk 3’te yer aldığını, 2009 yılında da yaklaşık 1 milyon 850 bin ton
un ihracatıyla Kazakistan’ın ardından dünya ikincisi olduğunu belirtti. Özmen, şunları söyledi:
‘’Portföy gittikçe büyüyor. Özellikle Tarım ve Köyişleri Bakanımız
Mehdi Eker ve Devlet Bakanımız Zafer Çağlayan’ın destekleriyle,
Türkiye un sanayisinin ihracat yaptığı ülke sayısı şu anda 90’a çıktı.
2005 yılında 40 ülkeydi.
Irak en büyük pazarımız. Endonezya ikinci ve Filipinler üçüncü
en büyük pazarımız. Dört ve beşinci sırada Afrika ülkeleri var.
Hedefimiz Brezilya. Şu an bizim oraya hiç ihracatımız yok, ama bu
yıl inşallah gireceğiz, görüşmeler yapılıyor. Brezilya dünyanın en
büyük un ithalatçılarından, yıllık 750-800 bin ton un ithal ediyor.
Şu anda Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile birlikte Brezilya üzerinde duruyoruz. 5 ay önce bu ülkeye gittik. İlk girişimler yapıldı.
Şimdi Türk-Brezilya İş Konseyi çalışmalarını sürdürüyor, bu ülkeye yapılacak 4-5 ihracat kaleminin içinde un da olacak. Brezilya
pazarında önemli pay alabiliriz.”

Turkey Flour Industrialists Federation (TUSAF) Chairman of the Board Erhan Özmen said in the declaration he made that Turkey has
gained the third place among exporting countries with its performance of the last five years, and has gained the second rank after
Kazakhstan with approximately 1. 850 million tons of flour export
in 2009. and added:
‘’Portfolio is growing continuously. In particular with the support
of our Agriculture Minister Mehdi Eker, and the State Minister
Zafer Caglayan, the number of countries to which Turkey makes
export currently has increased to 90. In 2005 the number was 40
countries.
Iraq is our largest market. Indonesia is our second largest and the
Philippines third largest market. African countries are ranked fourth and fifth. Our goal is Brazil. There are currently no exports
to Brazil but hopefully we will enter this year, negotiations were
held. Brazil is one of the world’s largest importer of flour, it imports
annually 750-800 thousand tons of flour. Now together with the
State Minister Zafer Caglayan we are standing on Brazil. We went
to this country 5 months ago. The first attempts were made. Now,
Turkey-Brazil Business Council is continuing working, flour will be
within the 4-5 export positions We will be able to take significant
market share in Brazil. “
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İDMA,4. Uluslararası Değirmen Makineleri Yan Sanayi ve
Hububat Teknolojileri Fuarı, 21-24 Nisan 2011 tarihleri
arasında,İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını
açacak. Fuar hazırlığı kapsamında yurtiçi ve yurtdışına yönelik
tanıtım ve ziyaretçi çalışmalarına devam ediliyor.

News

IDMA , 4th International Milling Machinery, Related Industries
and Grain Technologies exhibition will be organised between
21-24 April 2010 in İstanbul Expo Center. Advertising and promotional activities of the exhibition are going on intensely.

Parantez Uluslararası Fuarcılık tarafından 2 yılda bir İstanbul’da organize edilen İDMA’ya dünyanın birçok yerinden katılan makine
üreticileri, en son model ürünlerini sergileme fırsatı bulacak.Fuarın yurdışı tanıtımı ile ilgili olarak; Asya, Afrika, Ortadoğu, Balkanlar ve Avrupa ülkelerinde 70’in üzerinde değirmenci dernekleri ve
birlikleri ile iş birliği içinde hareket ediliyor.
Dünya ölçeğindeki un, irmik, mısır değirmencileri ve yatırımcıları,
makarna, bisküvi ve yem üreticileri İDMA Fuarı’nı ziyaret ederek
son teknolojiyi izleme ve tanıma fırsatı yakalayacak.
Fuara katılan makine üretici ve yatırımcılarını tek çatı altında toplayan İDMA; katılımcılarına global pazardan pay almalarını sağlayacak.

In IDMA exhibition ,organised biannually by Parantez International Fairs, hundreds of machinery producers will have the opportunity to exhibit their latest inventions .The international promotion
of the exhibition is implemented in association with more than 70
milling associations and unions in Asia, Africa, Middle East, Balcanians and Europe.
Worldwide flour, cemolina, starch and corn milling machinery
producers and investors, macaroni, biscuit and feed producers
will have the opportunity to follow the latest technology by visiting IDMA.
IDMA will enable the participants to grap a share from the global
market by bringing the producers and investors in to the same
platform.

Sergilenecek Ürünler

Product Groups;

-Un Tesisleri ; Anahtar Teslimi / İrmik Tesisleri ; Anahtar Teslimi
-Mısır Tesisleri ; Anahtar Teslimi / Pirinç Tesisleri ; Anahtar Teslimi
-Yem Tesisleri ; Anahtar Teslimi / Tahıl Depolama Siloları
-Dolum, Taşıma ve Tahliye Sistemleri / Laboratuar Cihazları
-Makarna Tesisleri; Anahtar Teslimi / Katkı Maddeleri
-Bisküvi Tesisleri; Anahtar Teslimi / Yedek Parça ve Yan Sanayii
-Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri

-Flour Plants (Turnkey) / Semolina Plants (Turnkey)
-Maize Plants (Turnkey) / Rice Plants (Turnkey)
-Feed Plants (Turnkey) / Grain Storage Silos Loading
-Handling and Unloading Systems / Macaroni Plants (Turnkey)
-Biscuit Plants (Turnkey) / Labaratory Equipments
-Additives / Packaging Machinery and Equipments
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Kazakistan Çin pazarı üzerinden aylık 150,000 ton civarında yüksek kalite Kazak buğdayı ihraç etmeyi planladığını raporladı.
Rapora göre ilerleyen müzakerelerde, ülkenin Food Contract Corporation (Gıda Akit Şirketi) ve Çin COFCO öncelikli olarak Kazak
buğday stoğunun 20,000 tonunun Mart ayında Çin’ e gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Kazak şirketleri, ilk teslimat olan 7,000 ton Kazak buğdayını,
ülkeye nakliyat rotasını titizlikle belirledi.
JSC Ulusal Şirket Gıda Akit Kurumu, ticari işler genel müdürü Daulet Uvashev’ e göre, Çin şirketlerinin esas ihtiyacı %28 ve üzeri yüksek oranda gluten içeren Kazak buğdayı.
Çin hükümeti de, Kazak tahıllarının Çin toprakları üzerinden
geçerek Japonya, Güney Kore, Tayland ve Malezya’ ya geçmesine
izin verdi.

Agrimarket.Info reported on Feb. 26 that Kazakhstan plans to
provide monthly exports of nearly 150,000 tonnes of Kazakh
high-quality wheat on the market of China.
The agency reported that following negotiations, the country’s
Food Contract Corporation and Chinese COFCO reached the agreement about the initial supplies of Kazakh wheat to China of
20,000 tonnes in March. In January, Kazakh companies supplied
the first delivery of 7,000 tonnes of Kazakh wheat to the country
in the quality of studying the shipment route.
According to Daulet Uvashev, the managing director of commercial matters of JSC National Company Food Contract Corporation,
the main requirement of Chinese companies includes the high
content of gluten in Kazakh wheat — 28% or higher.
The Chinese government also allowed Kazakh grains to pass through China territory to Japan, South Korea, Thailand and Malaysia,
the agency reported.

Ukrayna Tahıl İhracatı Tahmini 20 Milyon Ton
Ukrainian grain exports forecast at 20 million tonnes
UKRAYNA, KİEV’ deki Ukrayna Tahıl Derneği (UGA), 22 Şubat
2010’daki raporunda , 1 Temmuz 2009 – 1 Temmuz 2010 pazarlama yılı sürecinde, 2009-10 yılı için Ukrayna’ nın tahıl ihracatının
20 milyon ton olduğunu açıkladı.
UGA, Ukrayna’ nın tahıl ihracatının gelecek pazarlama yılı sürecinde 25 milyon ton olduğunu belirtti. Ülkenin üretim hacmi 46
milyon tondan fazlaydı. 2008 yılında, üretim hacmi 53 milyon tona
ulaştı.

The Ukrainian Grain Association (UGA) announced on Feb. 22 that
Ukraine will export 20 million tonnes of grains in the 2009-10 marketing year of July 1, 2009 - July 1, 2010.
Ukraine exported 25 million tonnes of grains in the previous marketing year, the UGA said. The country’s production volumes were
more than 46 million tonnes. In 2008, the production volumes reached 53 million tonnes.
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Rusya’ nın Tahıl İhracatı
20 Milyon Tonu Aşacak
Russia's grain exports to exceed
20 million tonnes
Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı’ nın 11 Şubat’ta yayınlanan
raporuna göre Rusya’ nın tahıl ihracatı iki yıl içerisinde 20 milyon tonu aşacak ve bu rakam 2018 yılında 40 milyona
ulaşacak.
Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı’ na tahminlerine göre, geçen
yılın tarımsal sürecinde 22.5 milyon ton olan tahıl ihracatı, mevcut
tarımsal yıl sürecinde (Temmuz 2009 – Temmuz 2010), 22 milyon
ton oldu. Önümüzdeki tarımsal yıl sürecinde (Temmuz 2010 – Temmuz 2011), tahmini toplam 22 milyon olacak. Ayrıca, bakanlık 2018
yılı tahıl ihracatı rakamının 40 milyon tona ulaşacağını bildirdi.
Rusya’ nın 2001 yılında %2 olan global ihracat payının büyüyerek
2009 yılında %9’ a ulaştığını belirtildi. 2018 yılında ülkenin tahmini
payı % 15’ e ulaşacak.
Mısır, en büyük Rus tahılı tüketicilerindendir. Agrimarket.Info’ nun
açıklamalarına göre, 2009 yılında ülke, 22.5 milyon ton olan genel
ihracat hacminin 5.4 milyon tonunu Rusya’ dan satın aldı. Türkiye
2.4 milyon ton, Suudi Arabistan 1.7 milyon ton ve Suriye 1.5 milyon ton ithal etti.
Rusya Tarım Bakanlığı, 2008 yılında 108.1 milyon ton ve 2009
yılında 97 milyon ton olan tahıl üretiminin, 2010 yılı için 95 milyon ton olduğunu tahmin ediyor. Aynı zamanda, mevcut tarım yılı
süreci başında, 23.7 milyon ton olan tahıl stoğunun, sığır ve tavuk
tüketimi ıslahındaki büyümeye bağlı olarak büyümenin yıl sonunda 21.1 milyon tona düşeceği ajans tarafından rapor edildi.
Rusya Tarım Bakanlığı, geçen tarım yılı sürecinde yurtiçi tahıl
tüketiminin 76.2 milyon olmasına karşın, mevcut tarım yılı sürecinde, bu oranın 79.1 milyon ton olduğunu tahmin ediyor. Gelecek
tarım yılı sürecinde, tüketim oranı 44.8 milyon tonu artan sığır ve
tavuk ıslahı ile, 19.5 milyon tonu gıda ürünleri kullanımı ile, 2.8
milyon tonu endüstriyel süreçler ile olmak üzere 80.1 milyon tona
yükselecek.
Agrimarket.Info; bir sonraki tarım yıl süreci sonunda ya da 30 Temmuz 2011’ de, devredilen tahıl stoğunun tahminen 15 milyon tonun üzerinde olacağını belirtti.

Agrimarket.Info reported on Feb. 11 that grain exports from
Russia are forecasted to exceed 20 million tonnes within two
years and reach 40 million tonnes by 2018.
According to estimates of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, in the current agricultural year (July 2009 – June
2010), grain exports will total 21.5 million tonnes compared to
22.5 million tonnes in the last agricultural year. In the following
agricultural year (July 2010 – June 2011), the forecast totals 22
million tonnes. The Ministry also forecasted grain exports in 2018
to reach 40 million tonnes. Agrimarket.Info said Russia’s share of
global grain exports grew to 9% in 2009 from 2% in 2001. In 2018,
the country’s share is forecasted to reach 15%.
Egypt is one of the largest consumers of Russian grains. In 2009,
the country purchased 5.4 million tonnes of Russian grains, from
the general export volumes of 22.5 million tonnes, Agrimarket.
Info said.
Turkey imported 2.4 million tonnes, Saudi Arabia imported 1.7
million tonnes, and Syria imported 1.5 million tonnes.
In 2010, the Ministry of Agriculture forecasted grain production
in the country to reach 95 million tonnes compared to 97 million tonnes in 2009 and 108.1 million tonnes in 2008. At the same
time, grain stocks at the end of the current agricultural year will
decrease to 21.1 million tonnes from 23.7 million tonnes at the
beginning of the year, due to the growth of cattle and poultry
breeding consumption, the agency reported.
In the current agricultural year, the Ministry of Agriculture estimates the domestic consumption of grains at the level of 79.1
million tonnes against 76.2 million tonnes last agricultural year.
Next agricultural year, the consumption will increase to the level
of 80.1 million tonnes, due to the growth of grain usage for cattle
and poultry breeding — to 44.8 million tonnes, food items usage
— to 19.5 million tonnes, industrial processing — to 2.8 million
tonnes, seed usage — to 12 million tonnes. At the end of the future agricultural year or June 30, 2011, grain carry-over stocks are
forecasted at 15 million tonnes, Agrimarket.Info reported.
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Farklı damak zevklerine hitap eden ekmekler sunan Komşufırın, Osmanlı Ekmeği ile sofralara yepyeni bir tat getiriyor.
Komşufırın, offering bread for different tastes, brings new tastes on the tables with the Ottoman bread.
Farklı damak zevklerine hitap eden ekmekler sunan Komşufırın,
Osmanlı Ekmeği ile sofralara yepyeni bir tat getiriyor. Günün her
saatinde fırından yeni çıkmış, taze ve sıcak ürünler sunan Komşufırın taptaze günlük Osmanlı ekmeği ile tüm öğünleri zenginleştiriyor. Hamurunda kullanılan irmik ile benzersiz bir tat yakalayan
Osmanlı Ekmeği, Türk damak tadına ve sofra kültürüne uygun
yoğunluğu ve lezzeti ile her öğünde sofraların ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olan Osmanlı Ekmeği, Türk mutfağının vazgeçilmez çorbaları ve sulu yemekleri ile
keyifle yeniyor, bir kez tadan herkeste alışkanlık yapıyor. Kolayca dilimlenen yeni Osmanlı Ekmeği, kendine has lezzeti ile tüm
Komşufırın’larda...
Komşufırınlarda AR-GE çalışmaları kesintisiz
Komşufırınlar, 2013 yılı itibarıyla 350 mağazaya ulaşacak. Takip
eden yıllarda tüm Türkiye coğrafyasına binli sayılarda yayılarak,
Türkiye’nin en büyük fırıncılık zinciri haline gelmek hedefleniyor.
Komşufırınlar, günün farklı zamanları ve yaşamın her anına anlam
katmak üzere ürettiği, farklı zevklere hitap eden zengin ürün gamına sahip. Komşufırınlarda, atıştırmalıklar, tatlılar, ekmek arası ve
ekmek üstü lezzetler, tost ve gevreklerden oluşan paketli ürünler,
içecek seçenekleri ile 130’u aşkın çeşidi bir arada bulmak mümkün
oluyor. Kesintisiz AR-GE çalışmalarıyla beslenen güçlü bilgi birikimine sahip Komşufırınlarda, ISO 22000 kurallarına uygun, kaliteli
üretim yapılıyor.

Komşufırın, offering fresh and warm products from the oven at
any daytime, enriches all meals with fresh Ottoman bread. Thanks
to semolina used in the dough, the Ottoman bread has an excellent taste, and becomes a part for each meal thanks to its appropriate density and taste for Turkish taste.
Crispy outside, soft inside; the Ottoman Bread is eaten with pleasure with soup and water dishes of Turkish cuisine, becomes a
habit for everyone, once tasting it. The new Ottoman bread can
easily be sliced and can be found with its unique flavor at all Komşufırın stores.
Non- Stop R&D at Komşufırın
Komşufırın will reach the number of 350 stores in the year 2013.
In the following years it aims to spread around Turkey in numbers
of thousands, and to become the greatest bakery chain in Turkey.
Komşufırın stores have the widest product range meeting all tastes in every time and area of live. In Komşufırın stores it is possible
to find aperitifs, delights, snacks, toasts bagels as packed tastes
and more than 130 various tastes together with beverage. Komşufurun stores with a strong knowledge which fed with continuous R&D studies, makes quality product production in accordance
to ISO 22000 directives.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şirketlerinden Halk Ekmek
A.Ş. (İHE), İstanbullulara çok besleyici ve besin değerleri yüksek yeni bir ekmek sundu. İçeriğinde yoğun miktarda Fındık,
Üzüm, Ruşeym, Keçiboynuzu, Zerdeçal bulunan ‘Altın Çörek’i
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tanıttı.

The company Halk Ekmek A.Ş. (IHE) of the Istanbul Metropolitan
Municipality has presented a very nutritious bread with high nutrients to the folk of Istanbul. Istanbul Metropolitan Mayor Kadir
Topbas introduced The “Golden Cookies” containing concentrated
amounts of hazelnut, grape, Carob, Turmeric.

İHE’nin Cebeci Fabrikası’nda düzenlenen tanıtım toplantısına Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, İHE Genel Müdürü Salih
Bekaroğlu ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Sultangazi Municipality Mayor Cahit Altunay, İHE General Manager Salih Bekaroğlu and a lot of pressman did participate the promotion meeting that was organized in the Cebeci factory of İHE.

Özellikle öğrencilerin daha iyi beslenmelerine yardımcı olacak,
günlük vitamin, mineral, protein ve enerji ihtiyacının önemli bir
kısmını karşılayacak yeni bir ürün olan Altın Çörek, gelişme çağındaki çocukların enerji, protein ve vitamin ihtiyaçlarını karşılayacak
özelliklere sahip. Rafine ürünlerle üretilmiş (Un, Şeker, Margarin,
kakao ve koruyucuların kullanıldığı) ürünler yerine; doğal un, ruşeym ve fındık içeren, tatlandırıcı olarak üzüm ve keçiboynuzu
unu kullanılmak suretiyle üretilen yeni ekmek, besleyici değerler
açısından Türkiye’de bir ilk.

“Golden Cookie” which is a new product which especially for
students will be a better diet and will meet a significant portion
of the daily vitamin, mineral, protein and energy needs, has the
feature to meet energy, protein and vitamins of children in the
development age. Instead of refined products produced (flour,
sugar, margarine, cocoa and preservatives used) the new bread is
produced by using natural flour, nuts and raisins and carob flour
as sweeteners in terms of nutritional value, is a first in Turkey.

Başkan Topbaş; “İHE Rekabet Etmiyor, Yol
Gösteriyor”

Yerel yönetimlerin halkın kent içindeki yaşamlarını kolaylaştırmak
ve sağlıkla ilgili çalışmalar yapmak zorunda olduğunu vurgulayan
Başkan Kadir Topbaş, bu anlayışla İHE’yi geliştirerek halkın sağlıklı besin kaynağına ulaşmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
İHE’nin hijyenik üretimi ile İstanbul’un ekmek ihtiyacının yüzde
13’ünü karşıladığını ifade eden Kadir Topbaş, “İnsanın temel besin
kaynağı sağlıklı ve besleyici olan ekmek. Ekmeğin bu özellikleri
sağlayamaması durumunda halkın sağlık giderleri artar ve sağlıklı
nesil yetiştirilemez. İşte Halk Ekmek öncü, rekabet eden değil, yol
gösteren bir anlayışla İstanbullulara hizmet ediyor. Biz asla rekabet etmeyi düşünmüyoruz” diye konuştu.

President Topbaş “IHE does not Competitive, it
shows the way”

President Topbaş, stressing out that the Local government is obliged to make studies in terms to facilitate the urban public life in
the city said that they have developed the IHE with this understanding to provide access to healthy food source. Kadir Topbaş,
saying that IHE with the hygienic production represents 13 percent of bread need in Istanbul added to his words: “The main food
source of people is healthy and nutritious bread. If bread is unable
to provide these features, health costs of the folk will increase and
a healthy generation can not be grown. Here People’s Bread with
a Pioneer understanding, not competing, but showing the way,
serves the people of Istanbul. We do not intend to ever compete.”
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“Çocuklarınıza Özellikle Yedirin”

“Make especially your children eat”

İHE Genel Müdürü Salih Bekaroğlu da 1978 yılında kurulan İHE’nin
atılımının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir
Belediye başkanlığı döneminde başladığını ve Başkan Kadir Topbaş döneminde gelişerek devam ettiğini söyledi. Bekaroğlu, “Kalite ve ürün çeşitliği de Başkanımız Kadir Topbaş döneminde arttı.
35 çeşit ekmek üretiyoruz, bugün 36’sını üretmeye başladık.

İHE General Manager Salih Bekaroğlu said that the process of IHE
which was established in 1978 had began to the time when the
prime minister Recep Tayyip Erdoğan was Mayor in the Istanbul
Metropolitan Municipality and does develop and continue in the
period of Mayor Kadir Topbaş. Bekaroğlu says “Also quality and
range of products has increased in the period of Mr. Kadir Topbaş.
We are producing 35 types of bread, today we began to produce the 36th. We have 3 factories and our daily capacity for 300 gr
bread is 1 million 700 thousand. As Halk Ekmek (Folk bread) we
do have an important roll in balancing the price of bread in Istanbul. This affect spreads around Turkey. If there would not be such
thing as Halk Ekmek today, normal bread prices would not be less
than 1 TL in the marked.”

Bazı illerde 5 yıl önce organik tarımı desteklemek amacıyla önemli
adımlar atıldığını hatırlatan Başkan Topbaş, bunun yansıması olarak çok ciddi gelişmeler yaşandığını dile getirdi. Bu sayede İstanbullunun sağlıklı ekmeğe ulaştığının altını çizen Topbaş, “Şimdi de
temel besin kaynağı olan ekmeğin farklı bir boyutunu poğaçanın
60 kuruşa satıldığı bir yerde 25 kuruşa satılacak ama içindeki değerler açısından çok önemli besin kaynağı olan ekmeği tanıtıyoruz. Buna İstanbul’un birçok yerinde yaygın olarak ulaşma imkanı
olacak. Öğrencilerin sadece bu ekmeği çantalarına koymaları yeterli olacak. Sağlıklı nesiller için ‘Altın Ekmeği’ özellikle çocuklara
yedirin. Buzdolabında saklanabilen bu ekmeğin içerisinde bol
miktarda fındık, üzüm, keçiboynuzu ve zerdeçal bulunuyor” şeklinde konuştu.

3 fabrikamız var, 300 gram ekmekte günlük kapasitemiz 1 milyon
700 bin. Halk Ekmek olarak İstanbul’da ekmek piyasasında fiyatların dengelenmesinde büyük rol oynuyoruz. Bu etki Türkiye geneline de yayılıyor. Bugün Halk Ekmek olmasa normal ekmek fiyatı
piyasada 1 TL’den az olmazdı” diye konuştu.

Altın Çörek, 6 Aylık Bir Bilimsel Çalışmanın Ürünü

Yaklaşık 6 aylık Ar-Ge çalışmasının ardından okul çağındaki öğrenciler için sağlıklı, kaliteli ekmek olan ‘Altın Çörek’i ürettiklerini ifade
eden İHE Genel Müdürü Salih Bekaroğlu, ekmeğin öğrencilerin
beslenmesine yardımcı olacağını ve günlük mineral, protein ve
enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacağını kaydetti. Ar-Ge
çalışmaları sırasında birçok kişinin fikrinden yararlandıklarını, zerdaçal önerisinin de Başkan Kadir Topbaş’tan geldiğini dile getiren
Bekaroğlu; un, şeker, margarin ve koruyucuların kullanıldığı rafine
ürünlerle üretilmiş ürünler yerine, tam buğday unu, ruşeym ve fındık içerdiğini, tatlandırıcı olarak da üzüm ve keçiboynuzu unu kullanılarak üretilen ekmeğin, besleyici değerler açısından Türkiye’de
bir ilk olduğunu belirtti.

Mayor Topbaş, remaining that five years ago important steps were
taken to support organic agriculture in some cities said, important
developments has resulted from the reflection of this support.
Stressing that people, living in Istanbul have received healthy
bread said, “now we will promote bread as an important nutrition
element which will be sold for 25 cent in a place where cookies are
sold for 60 cent. It will be commonly able to reach this in Istanbul.
It will be enough for students to put this bread in their bags. Give
the “Golden bread” especially to your children for a healthy life.
This bread which can be stored in the refrigerator, includes plenty
of nuts, raisins, carob and turmeric,” he said.

The Golden Cookie is the result of a 6-month study

IHE General Manager Salih Bekaroğlu, saying that they have produced the “Golden cookie” for studying children, after an R&D of
approximately 6 months, added that this bread will support children to meet their daily mineral, protein and energy needs. Bekaroğlu, saying that they have taken the opinion of many people
during R&D and that the idea of turmeric came from Mayor Kadir
Topbaş, added that instead of refined products produced such as
flour, sugar, margarine, and preservatives, the new bread is produced by using natural flour, nuts and raisins and carob flour as
sweeteners in terms of nutritional value, is a first in Turkey.
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News

Festival etkinliği 12 Şubat tarihinde Uzwil’ de dünyanın dört bir tarafından gelen müşteriler ve diğer misafirler için yıldönümünü
kutlamak için yapıldı. Birçok aktivite, müşterilerin yanısıra, çalışanlara da ithaf edildi. Buhler’ in amacı 150. yıl dönümünü, geçmişteki başarı hikayesine bakarak kutlamak değil. Bu yıl dönümü daha çok, biriktirmek ve geleceğe bakmak için bir şans olarak
görülüyor.
A festive event was held in Uzwil on February 12 for customers from all corners of the world and other guests to mark the start of
the Anniversary Year 2010. Beside customers, other activities will be mainly dedicated to employees. Buhler’s intention is not to
celebrate its 150-year anniversary by looking back on its success story. Rather, the anniversary will be taken as an occasion to take
stock and to look forward to the future.
Müşterilere teşekkür
Merkezi Uzwil’ de olan şirketin 12 Şubat’ta gerçekleştirdiği kutlamanın asıl amacı, başarılarının kaynağı olan müşterilerine teşekkür etmekti. Ev sahibi, dünyanın dört bir tarafından gelen 200 ana
müşteri ve iş dünyasından ve Uzwil federal ve kanton politikasından olan kişileri ağırladı. İleriye dönük bir bakıştan sonra yönetim
kurulu Başkanı Urs Bühler, Federal Konsey Hans Rudolf Merz İsviçre Federal yönetiminin tebriklerini saygı ile karşıladı. CEO Calvin
Grieder çok sayıdaki ziyaretçiye, gelecek için geliştirdikleri stratejik görülerini bildirdi.
Tanınmış İsviçreli sunusu Cecile Baehler’ in, çekici ve yetenekli bir
şekilde sunduğu akşam eğlencesi seyrinde, çeşitli kültürel tanıtımlar yapıldı. Buhler’in küresel oryantasyonu ile tamamen uyumlu
olan program, İsviçre’ den ve Afrika’dan, Asya ve Latin Amerika’ya
uzanırken farklı kültürler arasındaki benzerlikleri göz önüne sererek şaşırttı. Son olarak ziyaretçilere yıl dönümü kutlaması ile ilgili
bir kitap verildi. Kitap okurlarına, Buhler’i farklı ülkelerden oluşan
60’ a yakın çalışan ile hazırlanan kişisel raporları baz alan bir organizasyon olarak tanımalarına davet etti.
Bu müşteri etkinliği yıl boyunca, seçilen yerlerdeki yerel müşteri
kutlamaları ile dünya çapında kutlanacak. Son olarak, 7 Mayıs’ ta,
Uzwil’ de ve dünya çapındaki Buhler şirketlerinde çalışanları için
yıldönümü kutlamaları yapılacak.

Thanks to customers
With its anniversary celebration on February 12, the Uzwil-based
company’s main intention was to thank its customers – without
whom Buhler’s success would not have been possible. The host
welcomed some 200 key customers from all over the world as
well as other personalities from the business community and
from federal and cantonal politics to Uzwil. Following a review
and an outlook by the Board Chairman Urs Bühler, Federal Councilor Hans-Rudolf Merz conveyed the Swiss federal government’s
congratulations. CEO Calvin Grieder addressed the numerous guests by presenting them a strategic outlook into the future.
In the course of the evening event, which the well-known Swiss
moderator Cécile Bähler directed with much charm and competence, various cultural presentations were offered. Fully in line
with Buhler’s global orientation, the program extended from
Switzerland and Africa to Asia and Latin America, with surprising
correlations being made from time to time between the different
cultures. Finally, the guests received a book in commemoration of
the anniversary. It invites its readers to get to know Buhler as an
organization on the basis of personal reports by some 60 employees from numerous countries. This core customer event will be
supplemented in the course of the year around the globe with
local customer celebrations at selected locations. Finally, on May
7, an anniversary celebration will be held for employees in Uzwil
as well as worldwide at all Buhler sites.
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Ayrıca şirket içerisinde “Biz Buhler’ iz” adında elektronik bir platform düzenlendi ve bu platform Buhler personeline özel resim ve
fikirlerini paylaşmak amacıyla yapıldı. Bu şekilde kıtalar arası sınırlar aşılarak kültürler arası anlayış daha da büyüyecek.
Buhler yıl dönümünü ayrıca web sitesini tamamen yenilemek için
bir fırsat olarak görüyor. Müşteri odağı ve kullanım kolaylığı felsefesi ile yönetilen bu sitede ziyaretçiler artık – başka şeyler arasında- anlaşabilir geliştirilmiş arama fonksiyonlarından yararlanabilecekler.

Moreover, an in-house electronic platform named “We are Buhler”
has been specifically created to allow Buhler staff to exchange
images and ideas and thus to further foster the intercultural understanding between employees across continental boundaries.
Buhler has also taken its special anniversary as an occasion to
completely renew its website. Governed by the philosophy of customer orientation and user-friendliness, visitors can now – among
other things – also benefit from perceptibly improved search
functions.

”Daha iyi bir dünya için yenilikler”
Buhler’ i geleceğe başarılı bir şekilde taşıyabilmek için “daha iyi
bir dünya için yenilikler” başlığı altındaki bir yarışma düzenlenecek. Yenilikçi insiyatifine dünya çapındaki tüm çalışanlarını dahil
edecek bu çalışma yıl dönümünde kutlamasında tanıtıldı. Kendi
kendine oluşturulmuş ekipler ile personel, yüksek derecede yenilikçilik özellikleri taşırken büyük piyasa potansiyeli sunacak ve sadece eğlence için proje geliştirmek amaçlı olarak küresel bir ürün
ya da hizmet geliştirmek için cesaretlendirilecek.

”Innovations for a better world”
In order to lead Buhler successfully into the future, a new innovation initiative has been launched in the anniversary year in the
form of a competition headed “Innovations for a better world” in
which Buhler urged all its employees worldwide to take part. In
self-formed teams, staff were encouraged to develop a global product or service featuring a high degree of innovation while also
offering a large market potential, which ruled out projects for pure
amusement. Despite this rigorous restriction, expectations were
by far exceeded, with 140 ideas being entered.

Bu süre içinde bu kriterlere uygun 140 proje şimdiden sunuldu.
Sunulan bu kadar proje arasında merkezi bir jüri, çok adımlı bir
prosedürden sonra gelecek Ocak ayının sonuna kadar bir iş planı
geliştirip sunmak üzere 4 finalist ekip seçti.

Of the many project ideas submitted, a central jury picked four
finalist teams in a multi-step procedure, who were finally asked
to create and present an extensive business plan by the end of
January.

The competition prize for the two teams ranking first is the attendance of an intensive training week at the Harvard Business
School in Boston. In addition, the winning team will be awarded
the “Innovations for a better World 2009” trophy. The four finalists
will also present their ideas to an in-house investment committee
which will decide in which project to invest. The goal is to launch
Yerel dökümhaneden küresel şirkete
Birinci sıra için yarışan iki ekibin birleştirici yönü Boston’ da bulu- and build two or three new business fields in 2010. This initiative
nan Harvard Meslek Okulu’nda geçirilecek olan yoğun bir hafta. is to be repeated annually and is designed to enhance the innovaBuna ek olarak, kazanan ekip “daha iyi bir dünya için yenilikçilik tive power of Buhler.
2009” kupası ile ödüllendirilecek. Dört finalist ayrıca fikirlerini şirFrom the local iron foundry to the global corporation: the
ket içi yatırım komitesine sunacak.
unifying thread of success
Adolf Bühler dökümhaneyi Uzwil’ de 1860 yılında iki kişi ile ku- When Adolf Bühler set up an iron foundry in Uzwil in 1860 with two
rarken, asla 140 ülkeyi aşkın ülkede, 7500 çalışan ve yıllık geliri 1.8 employees, he is unlikely to have imagined in his wildest dreams
milyar İsviçre frankı olacak küresel işletmeye dönüşeceği, en çılgın that his venture would ultimately produce a global corporation
with 7500 employees in more than 140 countries who generate
rüyalarında bile aklına gelmezdi.
annual revenue of about 1.8 billion Swiss francs. But looking back
Ancak 150 yılı aşkın onca gelişim adımına geriye dönerek bakıl- on the numerous development steps over the past 150 years, it is
dığında Buhlerin tüm tarihindeki birleşimi görmek son derece fairly easy to identify a unifying thread running through the entire
history of Buhler.
basittir.
Yarışmanın ödülü, hangi projeye yatırım yapılacağına karar vermek olacak. Amaç, 2010 yılında 2-3 yeni iş alanı tanıtmak ve geliştirmek. Bu yarışma Buhler’ in yenilikçi gücünü iyileştirmek için
tasarlandı ve bu yarışma her yıl yinelenecek.

Yenilik
Bu bağlamda en önemli kelimelerden bir tanesi mühendislik teknolojisindeki yenilik. Ancak bu, şirketin başarısını açıklamak için
yeterli değildir.
Heyecan ve kalıcılık olmadan Buhler için bu kadar tipik olan araştırma ruhu bu denli büyümezdi. Ya da Urs Bühler’ in dediği gibi:
“Biz müşterilerin sadece ne istediklerini değil, aynı zamanda neyi
hayal ettiklerini de bilmeliyiz. “Zaman ve yine ruh, şirketin gelişiminde öne çıkmasını sağlamıştır.

Innovation
One of the key terms in this connection is innovation based on
the art of engineering. But this on its own is not enough to explain
the organization’s success. Without an additional healthy dose of
enthusiasm and persistence, the spirit of discovery so typical of
Buhler would never have thrived. Or, as Urs Bühler said: “We must
know not only what customers need, but also what they are dreaming of.” Time and again, this spirit has enabled the organization
to roll out firsts in the global marketplace, for example in the field
of roller mill development.
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Kalite liderliği
Bu özellik müşteri ile açık bir diyalog içerisinde nitelikli ve net
olarak yerleşmiştir. Bu şekilde söz verilen performans sağlanır ve
memnuniyetin sınırları genişletilebilir.
Çözümlere odaklanma
Çözümlere odaklanmak tüm çabaları müşterinin karına merkezlemek anlamına gelmektedir. Bu değer zincirlerinin tamamını
anlamak ve bunu geliştirme yeteneğine sahip olmak anlamına
gelmektedir. Bu şekilde saf ekipman üretiminde bir performans
sınırları sunar.
Küresel erişim
Buhler onlarca yıldır çok kültürlü ekipler ve dünya çapındaki tüm
büyük piyasalar boyunca genişleyen yerel varlığa sahip olan bir
küresel oyuncu (global player) olmuştur. Bu, gelecekte de artacak
olan ulaşılabilirlik yönü oluşulabilecek sonuçlarla elde edilecektir.
Bu piyasa temelli ana faktörlere şirket kültüründe belirgin izler
bırakan ve bırakmaya devam eden başka bir boyut daha eklenmelidir. Buhler daima tarihi boyunca başarılarını tanıtan sosyal bir
işveren olma rolünü benimsemiştir. Bu nedenle şirket 1875 yılında
kendi sağlık sigortası şirketini kurmuştur ve bunu 1918 tarihinde
İsviçre’ nin ilk fabrika kantini takip etmiştir. Hafta da 5 gün çalışma
lekli 1969 yıllarında geliştirilmiştir ve 1971 yılında bir Buhler çalışanı Winterthur Mühendilik okulundan mezun olan ilk bayan mühendis olmuştur. Buhler ayrıca 1980 yılında ilk kez esnek çalışma
saatlerini benimseyen şirket olmuştur.
…ve hikaye devam ediyor
Urs Bühler; “Geçmişe bakmak sadece geleceğe bakmak için anlamlı ise önemlidir, gelecek için vizyon ve fikirler üretmek için.” diyor.
Bu nedenle 150-yıllık yıl dönümü sadece tarih yazmak için bir olay
olarak anlaşılmamaktadır aynı zamanda günümüzü incelemek ve
geleceğe bakmak için bir olanak olarak görülmektedir.
Dünyada inanılmaz değişiklikler oluşmaktadır. Küresel nüfusun
beklenen büyümesi ve artan şehirleşme ve beslenme alışkanlıklarındaki ilgili değişiklikler sürekli tahıl talebini et ve süt ürünleri
ihtiyaçlarını karşılamak için arttırmakta.
Bu trend öncelikle Asya, Afrika ve Latin Amerika’ da görülmektedir.
Diğer yandan, gelişim piyasasındaki ana odak gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve kolaylık olmaktadır. Ayrıca tahıl büyüme alanları
sınırlıdır ve hatta iklim koşullarının değişmesi nedeni ve değerli
ürün alanlarının başka amaçlar için kullanılmasıdır.
Buhlerin böyle bir ortam da gıda, hammadde, enerji ve ortam konularında önemli katkıları olabilir ve elbette ki bunun sorumluluğunu üstlenecektir. Bu ayrıca kuruluşun iş geleceğini garanti altına
alacaktır- başarı için bir o kadar önemli olan kontrollü organik ve
kazanç tabanlı büyüme ve dikkatle beslenmiş işletme kültürü ile-.
Temeller geçen yıl Buhler’ i bir aile şirketi olarak gelişmesinin devamı için atılmıştır.
Bühler ailesi sahipleri kalacak ve bir yönetim ekibine harici liderliği
bırakacak ve bu şekilde sürdürebilirlik ve dinamizmim mükemmel
bir harmanı oluşacaktır.

Focus on solutions
Focus on solutions means to center all efforts on customers’ profitability. This requires an understanding of and a capability to improve their complete value chains and thus to offer them an edge
in performance over pure equipment manufacturers.
Global reach
Buhler has been a global player for many decades, with a multicultural team and a local presence extending across all the major
markets of the world. This edge in availability, whose significance
will further increase in the future, pays off in the results it allows
to be achieved.
Another aspect must be added to these market-driven key factors which has always left its imprint on the corporate culture and
continue to do so to this day. Buhler has at all times understood
its role also as being a circumspect and social employer, which is
borne out by the fact that the company was often the first to introduce related accomplishments in the course of its history. Thus,
for instance, it set up its own health insurance company as far
back as 1875, which was followed in 1918 by the establishment of
Switzerland’s first factory canteen. The five-day week was introduced as early as 1969, and in 1971 a Buhler employee was the first
woman to graduate as an engineer from the Engineering School
in Winterthur. Buhler was also one of the pioneers which introduced flexible working hours in 1980.
…and the story continues
“Looking back to the past is only meaningful if this also implies
looking forward to the future so that a company’s experience can
bring forth visions and ideas for the future,” said Urs Bühler. Therefore, the 150-year anniversary is not only understood to primarily
be an occasion to write history, but also to review the present and
to look ahead into the future. The world is facing enormous challenges.
The expected growth in global population in conjunction with
increasing urbanization and the related changes in dietary habits
are steadily raising demand for grain to cover the needs for meat
and dairy products. This trend concerns primarily Asia, Africa, and
Latin America. On the other hand, the key focus in the developed
markets is on food safety, healthy nutrition, and convenience. At
the same time, crop growing areas are limited or are even tending to decrease due to the change in climate and the utilization
of valuable crop acreage for other purposes.In this environment,
Buhler can make an important contribution in the areas of food,
raw materials, energy, and the environment and will indeed assume this responsibility.
This will also secure the organization’s business future – in the
sense of controlled organic and acquisition-based growth and
the carefully nurtured corporate culture which is so decisive for its
success. The foundations were laid to this end in the past year by
enabling Buhler to continue to develop as a family-owned company. The Bühler family will remain the owners, leaving executive
leadership to a management team and thus blending sustainability and dynamism.

24

Haber

Özenir Değirmen, elek kasalarında yaşadığı sıkıntıları aşabilmek
için kesin çözüm buldu. Artık elek kasaları ve değirmen makinelerinde kullanılan tüm ahşap ekipmanları kendisi yapıyor.
Özenir Değirmen’in marangozhanesini kurduktan sonra ilk işi, elek
kasalarındaki sıkıntıları çözmek oldu. Yeni üretim kasalarının tasarımı tamamen Özenir Değirmen’e ait.
Kazakistan’ın 4 büyük şehrinde yerleşik olarak hizmet veren Özenir Değirmen, şube sayısını da 4’e çıkardı.
Pakistan’a hızlı giriş yapan Özenir Değirmen, orada temsilcilik vermiş olduğu firmayla çalışmalarına da hız kazandırdı.
Ermenistan’daki faaliyetlerine de devam eden Özenir Değirmen,
Gegam Manukyan’la yoluna devam ediyor.
Moritanya’ya ilk ihracatını Mart ayı içerisinde gerçekleştirecek olan
Özenir Değirmen, Azerbaycan’a üçüncü hububat silosu kompleksinin montajına da başladı.

News

Özenir Değirmen, Özenir Mill has fiend a final solution to overcome the difficulties about the sieve boxes. It now produces the
wooden equipment used for sieve cases and mill machinery itself.
After installing the carpentry work, the first work of Özenir Değirmen was to solve the problem of sieve boxes. The design of new
production is completely safe belonging to Mills Özenir.
Özenir Değirmen serving as built in 4 major cities of Kazakhstan,
has increased its number of branches to 4.
Özenir Değirmen, making a fast entry into Pakistan, gained speed
to its work with the company to which it has given representation.
Özenir Değirmen, which also continues its activities in Armenia,
continues its road with Gega Manukyan.
Özenir Değirmen, which will make its first exports to Mauritania in
March, has startes the third grain silo complex assembly in Azerbaijan.
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Rimini yakınlarında İtalya’nın Adriyatik kıyısında bulunan ITALPACK, son 27 yıl boyunca otomatik ambalaj makineleri alanında
çalışıyor.
Dünya çapında 60 dan fazla ülkeye hem küçük hem de büyük un
fabrikalarına hizmet veriyor. Aşağıda McNeel Millers Ltd, şirketi
için geliştirdikleri bir durum çalışması örneği okuyacaksınız.
Kenblest Group’ un parçası olan McNeel Millers Ltd., günlük 140
ton kapasitesi olan modern, verimli bir Buhler fabrikası. Fabrika
Başkent Nairobi’ ye yaklaşık 40 km uzaklıkta, Thika, Kenya da bulunuyor.
Fabrika 1996 yılından beri işletilse de, buğday ve mısır unu 50 – 90
kg.lık sanayi için kullanılan açık ağız çuvallar da sağlanıyordu ve
kısa süre öncesine kadar 1 kg ve 2 kg kağıt ambalaj konusunda
önder olan “evde pişiren” küçük tüketici piyasasının dilimine az ya
da hiç odaklanılmamıştı.
McNeel Millers öneri için ITALPACK ile görüştü çünkü zaten Afrika
boyunca düzinelerce hat sağladıklarını bilmenin güvenci içindeydi. Görüşmelerden sonra, Thika tesisinin aşağıdaki hususlara ihtiyaç duyduğuna karar verildi:
-Esneklik (paket boyutları mevcudiyeti ve 1 kg paketinden 2 kg
paketine hızla değiştirebilme yeteneği açısından)
-Kapasite (paketleme hattı kolayca gerekli günlük kapasitesi tahmini kapsamalıdır)
-Otomasyon (yeni paketleme hattı tam otomatik olmalı)
-Ağır-İş (bu yeni hatların ağır iş özelliklerine göre inşa edilmesi gerekliydi)
-Kolaylık (makine kullanımı ve bakımı kolay olmalıydı)
-Sağlık ve Güvenlik (donanımları sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine tamamen uymak zorundaydı)
Yukarıdaki anahtar kriterler doğrultusunda, Italpack İhracat Satış
Müdürü Mark Wild, ticari ve teknik bir öneri sundu.
Sonuç olarak verimli, teknolojik tüm gelişmeleri kullanarak 2 ya
da 3 vardiya çizelgesinde haftada 6 gün çalışan fonksiyonları mükemmel olan bir otomatik paketleme hattı oldu.

News

ITALPACK, based near Rimini on the Adriatic coast of Italy, has,
during the last 27 years, become a leader in the field of automated packaging machinery. Now proudly serving flour mills
both large and small in more than 60 countries worldwide, this
is a case study of a typical Italpack installation.
McNeel Millers Ltd. part of the Kenblest Group is a modern, efficient Buhler mill having a 140 tonnes daily capacity. The mill is
situated in Thika, Kenya approx. 40 km. north east of the capital
Nairobi.
Although the mill had been operating since 1996, the vast majority of the bagged-off wheat and maize flour, was in 50 – 90 kg.
industrial open mouth sacks and until recently, little or no focus
had been placed on the small consumer “home baking” slice of
the market which is predominantly in paper bags of 1 kg and 2
kg.
McNeel Millers turned to ITALPACK for advice, safe in the knowledge that they had already supplied dozens of flour packing lines
throughout Africa. After consultations it was agreed that the Thika
plant required:
-Flexibility (in terms of pack sizes available and ability to change
from 1 kg to 2 kg rapidly)
-Capacity (the packing line had to easily cover the required daily
capacity forecast)
-Automation (the new packing line needed to be fullyautomatic)
-Heavy-duty (it was essential that the new line was built to heavyduty specifications)
-Simplicity (the machine had to be simple to use and simple to
maintain)
-Health & Safety (the equipment had to adhere to strict health &
safety regulations
With the above key-criteria as a bench-mark, Italpack’s Export Sales Manager, Mark Wild set out a commercial and technical proposal that not only met the request, but significantly exceeded
it.The final result is an efficient, state of the art, automatic packing
line that functions perfectly and runs 6 days per week on either a
2 shift or a 3 shift schedule.
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Güney Afrika, un
üreticisinin yüzünü
güldürdü
South Africa made flour
manufacturers faces
laughing

Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Rıfat Hekimoğlu,
üreticilerin Güney Afrika pazarına açılmasıyla 2009 yılında bir
önceki yıla göre un ihracatında yüzde 50’lik bir artış yaşandığını
kaydetti.

Central Anatolia Flour Industrialists Association Chairman Rıfat
Hekimoğlu, said that manufacturers have increased their export by 50 % compared to the previous year through opening
in the South African market.

Hekimoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye’de yaklaşık 800 un üreticisinin bulunduğunu bunların 70’e yakınının ise Konya’da faaliyet
gösterdiğini ifade etti.
Hububat ambarı olarak nitelendirilen Konya’nın Türkiye un üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu karşıladığını ifade eden Hekimoğlu,
bu yıl buğdayda beklenilen rekoltenin gerçekleşmediğini, kalitede problem yaşadıklarını ancak un fiyatlarında da geçen yıla göre
çok fazla değişiklik olmadığını vurguladı.
50 kilogramlık unun fiyatının kalitesine göre ortalama 44 lira olduğunu ifade eden Hekimoğlu, ekmeklik unun çuvalının 44-46 lira
arasında değiştiğini, baklavalık unun çuvalının ise 52,5 lira civarında olduğunu bildirdi.

Hekimoğlu, said in a statement that there are about 800 flour manufacturers located in Turkey of which nearly 70 operate in Konya.
Hekimoğlu, stating that Konya which is described as Granary, meets approximately 10% of Turkey’s flour production has emphasized that this year’s expected harvest of wheat was not performed, they have had quality problems, but that flour prices did not
change too much compared to last year.
Hekimoğlu, saying that the average price of 50 kilograms of flour
according to its quality is 44 Lira, said, that the price of a flour sack
for bread changes between 44-46 lira, flour sack for Turkish sweets
is around 52,5 lira.

Un ihracatında artış

Increase in flour exports

Hekimoğlu, un ihracatında geçen yıla göre önemli bir artış yaşanmasının üreticiyi memnun ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
‘’Türkiye’den 80 ülkeye un ihraç ediyoruz. Madagaskar’dan Yeni
Gine’ye, Yemen’den Sudan’a, Azerbaycan’dan Angola’ya kadar
dünyanın dört bir tarafına un ihracatı gerçekleştirerek ekonomimize önemli bir döviz girdisi sağlıyoruz. Üreticilerimiz bu yıl Güney Afrika pazarına açıldı.

Hekimoğlu, expressing that the significant increase in exports
compared to last year that was experienced satisfied the manufacturer, added following:
” We make export from Turkey to 80 countries. By carrying out flour exports from Madagascar to New Guinea, from Yemen to Sudan, from Azerbaijan to Angola to four corners around the world,
we’re giving our economy a major foreign exchange inflow. Our
producers have opened to the South African market this year. The
flour export, which was around 1 million 200 thousand tons in
2008 has increased 50 percent to 1 million 800 thousand tons in
2009. Entering the South African market had great effects in the
increase of exports. We make 74% of our export to Iraq. Iraq, is
respectively followed by Indonesia, Philippines, Sudan and Israel.
Middle Eastern countries are also among important flour exports
markets.’’ Hekimoğlu, telling that Turkey’s ranking among countries exporting flour comes in second rank after Kazakhstan, said
that they want to gain the first place in exports with new markets.
Hekimoğlu added to his words that the fact, that Turkey’s flour
quality is much higher compared to other countries, plays an important role in exports.

2008 yılında 1 milyon 200 bin ton olan un ihracatı, 2009’da yüzde
50 artarak 1 milyon 800 bin tona çıktı. İhracattaki artışta Güney Afrika pazarına girilmesinin büyük etkisi oldu. Un ihracatının yüzde
47’lik bölümünü Irak’a gerçekleştiriyoruz. Irak’ı sırasıyla Endonezya, Filipinler, Sudan ve İsrail takip ediyor. Orta Doğu ülkeleri de un
ihracatında önemli pazarlar arasında yer alıyor.’’
Türkiye’nin un ihraç eden ülkeler sıralamasında Kazakistan’ın ardından ikinci sırada yer aldığını anlatan Hekimoğlu, yeni pazarlarla ihracatta ilk sıraya yerleşmek istediklerini söyledi.
Hekimoğlu, Türkiye’de un kalitesinin birçok ülkeye göre yüksek olmasının ihracatta önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.
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“Tarım+” tarım sektöründeki yatırımlarını büyütmek “Agriculture+” will give direction to those who want to
isteyen üreticilere ya da sektöre girmek isteyen yatı- develop their investments in agriculture or those who
rımcılara yön verecek.
want to enter this sector.
Tarım sektörüne verdiği finansal destekle son iki yıldır özel bankalar arasında ilk sırada yer alan DenizBank, tarım alanında yatırım
yapmak isteyen girişimciler için tasarladığı “Tarım+” ürününü 17
Şubat 2010 tarihinde İstanbul Çırağan Otel’de düzenlenen toplantıda tanıttı. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan
Ateş’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda iş dünyasının başarılı isimleri Nihat Gökyiğit, Ethem Sancak, Reşit Soley, Vural Ak
ve Savaş Titiz tarım sektörüne ilişkin tecrübelerini ve birikimlerini
paylaştılar. Tanıtım toplantısı DenizBank’ın üst yönetimi, DenizBank iş ortaklarının temsilcileri ve basın mensuplarının katılımlarıyla gerçekleşti.
Profesyoneller, yatırımcı grupları, işadamları, büyümek isteyen
üreticiler ve birleşerek birlikte büyümeyi planlayan üreticilerin
hizmetine sunulan “Tarım+” paketi; yatırımcıların ihtiyaç duyduğu
her tür danışmanlığı da içinde barındırıyor.

“Türkiye’de Tarım Büyük Fırsatlar Barındırıyor”
Tarımın Türkiye’nin bugünü ve geleceği için kritik önemini kavrayan ilk özel sektör bankası olmalarının gururunu yaşadıklarını
söyleyen Hakan Ateş, “2002 yılında TarişBank’ı bünyemize katmamızla birlikte yakınlaştığımız tarım sektörünün geleceğine yatırım
yapma yönünde özellikle son yıllarda çok güçlü adımlar attık. Kısa
sürede bu alana finansman sağlayan özel bankalar arasında birinci
konuma eriştik” diye konuştu.
“DenizBank Tarım Bankacılığı”, “Üretici Kart”, “DenizBank Tarım
Şenliği”, “Tarım Seferberliği” projeleri ile tarımda DenizBank’ın
farkını ortaya koyduklarını belirten Ateş, “Bundan sonra da Türk
tarımının ve üreticimizin hizmetinde olmaya; Deniz’in bereketini
toprağa taşımaya kararlıyız” dedi.

With its, financial support given to the agriculture sector, Denizbank is in the first place since the last two years among private
banks, promoted its new “Agriculture+” product which the bank
has designed for entrepreneurs who want make investment in
the agriculture sector an the 17th. February.2010 at the Istanbul
Çırağan Hotel unveiled at the meeting. The meeting was hosted
by DenizBank Financial Services Group President Hakan Ateş and
successful business men like Nihat Gökyiğit, Ethem Sancak, Resit
Solely, Vural Ak and Savaş Titiz have shared their experiences and
knowledge in the agricultural sector. The meeting of the Presentation took place with the participation of the senior management
of Denizbank, Denizbank partner representatives and the media.
The “Agriculture+” package, offered to the service of professionals, investor groups, businessmen, manufacturers who want to
grow and producers planning to grow by merger also includes
kind of counseling needed by investors.

“Agriculture has big opportunities in Turkey”
Hakan Ateş, saying that they are proud to be the first bank to
understand the of Agriculture in the present an future of Turkey,
added to his words “we made important steps especially in the recent years in direction of making in agriculture, to which we came
closer after taking TarişBank into our scope in 2002 In a short time
we have reached the first rank among private banks providing financing in this field. Ateş saying that they have shown their difference in agriculture with projects such as “Denizbank Agriculture
Banking”, “Producer Card”, “Denizbank Agricultural Festival”, “Agriculture mobility” stated, “we are committed to continue to serve
for Turkish agriculture and our producers; to carry the sea’s abundance to the land.”
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UNO, ekmek tüketiminin sağlıklı beslenmedeki yerine dikkat
çekmek amacıyla Türkiye genelinde bir bilinçlendirme kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde düzenlenen “Sağlıklı Beslenmede Ekmeğin Yeri ve Önemi” başlıklı sempozyum UNMAŞ
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasip Gençer’in ev sahipliğinde
12 Ocak 2010 Salı günü Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşti.
Türkiye’ de ilk defa ekmeğin masaya yatırılarak, akademisyen ve
uzmanlar tarafından farklı açılardan ele alındığı sempozyumda,
ekmek üretiminde hijyen, gıda güvenliğinde ulusal ve uluslararası
uygulamalar, ekmek üretim ve tüketiminde yeni eğilimler, ekmeğin beslenmedeki yeri, önemi ve ülkemizdeki ekmek kültürüne
ilişkin pek çok konu tartışılırken, sempozyumu, sektör temsilcileri,
ilgili STK’lar ve akademisyenler izledi.

Türkiye’de ilk kez ekmek geniş bir platformda
tartışıldı
Deneyimli gazeteci ve köşe yazarı Hakkı Devrim’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen sempozyumda; Birleşmiş Milletler Gıda ve

News

UNO started an awareness campaign in Turkey in order to draw
attention to the place of bread consumption in healthy nutrition. The symposium organized in the framework of the campaign with the title “Place and Importance of bread in a healthy
diet” was realized on the 12th January. 2010 at the Esma Sultan
Mansion (Yalısı) and was hosted by UNMAŞ A.Ş.Chairman. Mr.
Hasip Gençer.
The symposium, where bread in Turkey for the first time was laid
at the table and was discussed by academics and experts from different angles, hygiene in bread production, food safety, national
and international practices, new trends at bread production and
consumption the place of bread in nutrition, the importance and
many topics related to bread culture in our country were discussed, and the symposium was attended by industry representatives, related NGOs and academics.

For the first time bread was discussed on a broad
platform in Turkey
The symposium, which was moderated by the experienced jour
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Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization of The United
Nations- FAO) Türkiye Temsilcisi Ayşegül Akın, Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem ve Gıda Tescil
Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Halis Korkut, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm ve Beslenme Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanju Besler, Birleşmiş Milletler Çocuklara
Yardım Fonu (United Nations Children’s Fund – UNICEF) Beslenme
Uzmanı Vilma Tyler, Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner,
İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Hikmet Boyacıoğlu
ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dilistan Shipman
konuşmacı olarak yer aldılar.

Gençer: “Ekmek hem ekonomik hem de kültürel anlamda çok değerli”
UNMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasip
Gençer sempozyumda
yaptığı açılış konuşmasında
sempozyumun
önemine dikkat çekerek
şunları söyledi: “Kaliteli
ve doğru standartlarda
üretilmiş “nitelikli ve doğru” gıdanın insan sağlığı
üzerindeki olumlu etkisi
tartışılmaz. Bu çerçevede
Türk insanının beslenmesinde ekmek çok önemli
bir rol oynuyor. Bu denli
önemlı bir yere sahip ekmek sofralarımıza gelinceye kadar uzun bir yol
alıyor. İşte bu noktadan
baktığımızda buğdayın
una; unun ekmeğe dönüşmesi ve ardından ekmeğin dağıtımı ve satışına kadar uzanan sürece
ülkemiz nüfusunun üçte
biri dahil oluyor diyebiliriz. Halkımızın sağlıklı
beslenebilmesi ve ekmek sektörüne evrensel standartlarda üretim anlayışı getirmek amacıyla 20 yıl önce UNO’yu kurduk.
Sempozyuma yaptığımız ev sahipliğini misyonumuzun gereklerinden biri olarak değerlendiriyoruz. UNO olarak, hedefimiz daha
sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak.
Sempozyumun, ülkemiz halkının beslenmesinde çağı değiştirecek bir adım olmasını ve halkımızın daha sağlıklı yaşayabilmesi
için doğru ve sağlıklı beslenebilmesinde, doğru ekmek tanımının
yapılabilmesine olanak vermesini gönülden diliyorum.”FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Akın şunları söyledi: “Temel besin
maddesi, B grubu vitamin kaynağı ve tarımsal üretimin temel
hammaddesi olarak buğday, üretimindeki olumlu ya da olumsuz
değişim ekmeğin kalitesini ve fiyatını doğrudan etkiliyor.” Akın
ayrıca, yetersiz beslenmeyi engellemek için ekmekte zenginleştirme yapılmalıdır dedi.

nalist and columnist Hakkı Devrim, was participated by the United Nations Food and Agriculture Organization (Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO) Representative
in Turkey Aysegul Akin, Ministry of Agriculture and Rural Affairs,
General Directorate of Protection and Control of the Feed and
Food Registration Services Department, President Mehmet Halis
Korkut, Hacettepe University, Department of Nutrition and Nutritional Sciences and dietetic President Prof Dr. Tanju Besler, United Nations Children’s Fund – UNICEF- Nutrition Specialist Vilma
Tyler, President of Food Safety Association Samim Saner, ITU Food
Engineering Department Professor. Dr. Hikmet and Galatasaray
University lecturer Dilistan Boyacıoğlu Shipman as speaker.

Gençer: “Bread is valuable in bothi economic and cultural sense”
UNMAŞ A.Ş. Chairman
Mr. Hasip Gencer in hid
opening speech at the
symposium by calling attention to the importance
of the symposium, said:
“It is unquestionable that
“qualified and accurate”
food produced in high
quality and accurate standards has a positive impact on human health. In
this context, bread is playing an important role in
the nutrition the Turkish
people. Bread, with such
an important place, takes
a long way until its place at our table. When we
look from this point we
can say that one- third of
our population is included
in the long process from
the processing of wheat
into flour, flour into bread
and then extending to the
distribution and sale of bread. Twenty years ago, we have established Uno, to be able to make our people feed healthy and to
bring the bread sector the awareness of production of universal
standards. We consider the hosting of the symposium, as one of
the necessities of our missions. As Uno our goal is to contribute
to a generation that grows with better health. I whish that the
symposium will be a period changing step in the nourishment of
the people of our country and a possibility to make right definition of bread in the accurate and healthy nutrition for our population to live more healthy. “FAO Turkey Representative assistant
Aysegul Akin said: “Basic nutrient, wheat as resource of vitamin B
group and basic raw material for agricultural production, directly
affects the positive or negative change in production, the quality
of bread and the.” Akın also said that in order to prevent inadequate nutrition enrichment in bread should be done.
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Türkiye’de paketli ekmeğe talep var

In Turkey there is demand for packaged bread

UNICEF Beslenme Uzmanı Vilma Tyler ise günümüzde ağırlıklı
olarak beyaz ekmek tüketildiğini, beyaz ekmeğin ise buğdayın
beslenmede önemli rol oynayan değerli unsurlarının tamamını
içermediği için besleyici özelliğini kaybettiğini belirtti. Undaki
zenginleştirmenin yaşam kalitesini arttırdığını vurgularken; zenginleştirilmiş un ile yapılan ürünlerin kansızlığı önleyerek, çocukların zeka gelişimlerinde 5-10 puan arasında artışa neden olduğu ve
okul başarılarını artırdığını kaydetti. Hijyenik koşullarda üretilmiş,
doğru ekmeğin sağlıklı beslenmede çok önemli bir rolü olduğunu
ifade eden Tyler, Unda zenginleştirmenin unun besin kalitesini artırdığını sözlerine ekledi. Tylar, Türkiye’de ekmek tüketimine ilişkin
araştırma sonuçlarının, Türk insanının paketli ekmeğe çok olumlu
baktığını ancak, bunun maliyetleri artırması nedeniyle paketsiz
somun ekmeğin daha çok tüketildiğini gösterdiğini belirtti.

UNICEF Nutrition Specialist Vilma Tyler pointed out that today mainly the white bread is consumed, that white bread looses the nutritive character since it does not contain all valuable elements that
play an important role in the nutrition of wheat. Emphasizing that
enrichment in flour increases the quality of life, she added that
products made by flour do prevent anemia, causes an increase of
about 5-10 points in the development of intelligence in children
and improves their school performance. Tyler, telling that accurate bread produced in hygienic conditions plays an important role
in the healthy nutrition, added that enrichment of flour increases
the quality of bread. Tyler aid that research results related to bread
consumption in Turkey show that Turkish people look positive at
the packaged bread, but that they due to the increased cost of the
package do consume more nut bread without package.

Besler: “Enerjimizi ekmekten alıyoruz”

Besler: “We take energy from our bread”

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr Tanju Besler ise Türkiye’de besin tüketim alışkanlıklarını anlatırken, Türk insanının günlük enerjisinin ortalama %50’sini
ekmek ve diğer tahıl mamul ürünlerinden sağladığını vurguladı.
Besler, “Ekmek: düşük glisemik indekse sahip olurken önemli bir
protein kaynağı görevini üstlenmeli; tolere edilebilir düzeyde
diyet posası, vitamin, mineraller, eser elementler ve antioksidan
öğeler içermelidir.

While Hacettepe University, President of Nutrition and dietetic
Prof Field. Dr. Tanju Besler explained food consumption habits
in Turkey, pointed out that Turkish people provide an average of
50% of the daily energy from bread and other grain products. Besler said, “Bread with a low glycemic index, has to assume the task
of an important source of protein; has to contain a tolerable level
of pulp in the diet, vitamins, minerals, trace elements and antioxidants.In summary: Bread plays an important role in the nutrition
of human in Turkey;

Özetle: Türk insanın beslenmesinde ekmeğin büyük önemi ve yeri
vardır;
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Ekmeğin kalitesi (mikrobiyolojik, fizikokimyasal, reolojik vd özellikleriyle beraber besin değeri) büyük öneme sahiptir; Ülkemizde,
TBSA-2010 sonrası besin zenginleştirme uygulamaları yaygınlaşabilecektir; Bunların en başında da “ekmek” gelecektir. Buna rağmen ekmeklik buğday unu zenginleştirmeleri yapılabilir. Ancak
bunun için bilimsel ve doğru yaklaşımlar şarttır.” dedi.

bread quality (microbiological, physicochemical, rheological properties together with nutritional value) are of great importance; in
our country, nutrient enrichment applications may become common after TBSA 2010, “bread” will be at the very first place. However, enhancements can be made of wheat flour bread. However, it
is essential for the scientific and accurate approaches. “

Hijyen için yeni tebliğ

New notification for Hygiene

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Yem ve Gıda Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Halis Korkut
ise ekmek üretiminde tesislerin hijyeni, standardı ve üretim izinlerine ilişkin bilgi paylaştı. Ekmek tebliğini yeniden revize ettiklerini
bildiren Korkut, konuyla ilgili bir alt komisyonun çalıştığını ve böylelikle ekmek çeşitlerinde de bir standart ve ölçülülebilirlik sağlayacaklarını ifade etti. Halis Korkut, “tarladan sofraya gıda güvenliği”
konusuna dikkat çekerek; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak yem,
gıda, veterinerlik ve hijyen olmak üzere 4 ana başlık etrafında yeni
kanun üzerindeki çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ifade etti.

Agriculture and Rural Affairs General Directorate of Protection
and Control of Feed and Food Registration Services Department
Chairman Mehmet Halis Korkut shared information about plant
hygiene, standards and production permit in bread production.
Korkut, saying that they revised the notification said that a subcommission is working on the subject and thus they will provide
standards and measurability in bread varieties. Halis Korkut draw
attention to the topic “from farm to fork, food security” and said
that they as Ministry for Agriculture and Rural Affairs continue in a
fast way their studies around 4 main topics which are fodder, food,
veterinary and hygiene.

Boyacıoğlu: “Dünyada eğilim fonksiyonel ekmekleBoyacıoğlu: “Global trends in functional bread”
re”
Ekmek tüketimindeki yeni eğilimler konusunda bilgi veren İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Hikmet Boyacıoğlu şunlara dikkat çekti:

“Tam-tane hububatlar, çavdar, “focaccia”, “ciabatta” ve lif ve fonksiyonel bileşenler eklenmiş ürünler gibi çeşit ekmekler için pazar
büyümektedir. Gıdalara ilişkin dünya genelindeki eğilim
sağlığa yararlı düşük karbonhidrat, düşük kalori ve yüksek lifli
ürünler üretmek olup tam-tane hububat ürünleri bu eğilim ile iyi
bir uyum içindedir.”

Shipman: “Ekmek vazgeçilmezimiz”

Istanbul Technical University Food Engineering Department lecturer

Prof. Dr. Hikmet Boyacıoğlu, providing information about new
trends in consumption of bread, draw attention to the followings:
“the market is growing for bread same as for full-grain cereals, rye,
focaccia”, “ciabatta” and fiber and functional ingredients added
products. General trends in world for food is to produce healthy
low-carbohydrate, low-calorie and high fiber products and wholegrain cereal products are in harmony with this trend.”

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dilistan Shipman geçmişten günümüze Türkiye’de ekmek kültürünü anlatırken; ekmeğin hayatımızın vaz geçilmez bir tutkusu olduğunu vurguladı.

Shipman: “Bread can not be waived Lecturer at Galatasaray University Dilistan Shipman telling about bread culture from the past
till today in Turkey stressed out that bread is a passion of our live
that can not be waived.

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner ise Türkiye’de ekmek ve gıda güvenliğinin önemi ve ülkemizdeki uygulamalarına
ilişkin bilgi verdi.

President of the Association of Food Safety Samim Saner gave information about the importance of bread and food safety in Turkey and practices in our country.
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Un kalite kontrolü kolay bir iş değildir. Protein (miktar, kalite ..)
nişasta (hasarlı veya değil...), enzimler (amilazlar, proteazlar ...) ve
diğer bileşenlerden başlayarak birçok paramatrenin etkisi vardır.
Chopin Technologies tahıl ve unun kalite kontrolü üzerinde 80
yıldan uzun bir süredir, AACC, ICC gibi uluslararası dernekler yardımıyla tahıl kimyasına çözümler sağlamaya çalışmaktadır. Bize ait
olan Alveo Consistograph, nişasta hasar tespiti için SDmatic, un
değirmenleri için laboratuar, yeni NIR Infraneo ve çok daha fazlası
ile tanışabilirsiniz.
Yakın zamanda, hem yeni bir puanlama sistemi ve sadece malzemeden çok ham maddeyi son ürün ve süreç olarak puanlayan sistemin tersine QC’ yi devrimci bir profil olarak başlattık.
Kullanılan araç: ana parçamız olan Mixolab, yeni bir cihazdır ve
sıcaklığı kademeli olarak artırılan & düşürülen ortamdaki karıştırma süresince hamurun tutarlılığının ölçülmesine izin vermektedir.
Tek bir test vasıtası ile operatör protein & glüten kalitesi (su emişi,
karıştırma süresindeki hamur istikrarı, hamurun dayanımı) ile ilgili
birçok bilgi edinirken aynı zamanda nişasta ile ilgili (jelleşme ısısı)
ve bazı enzimatik aktiviteler (testin ilk parçasında proteaz ve ikinci
parçasında amilaz) bilgi edinilebilir. Bu araç 50 g karıştırma kasesi
sayesinde tüm hububat – un - ekmek zincirleri için elverişli olabilir. Ayrıca tüm yemeklik unlarda da ilginç ve hızlı sonuçlar verir
(buğday öğütülerek elde edilir). Ayrıca saf glüten ve saf nişasta da
başarılı bir şekilde test edilmiştir.
6 yıllık başarılı bir süreçten ve katkı maddeleri üreticileri, yem üreticileri, üniversiteler, endüstriyel fırınlar ve değirmenciler gibi çeşitli müşteriler ile kullanılmasından sonra, cihazın yazılım parçasını
geliştirdik.
Cihazın mükemmel yenilenebilirliği ve yeniden üretilebilirliği, Mixolab Sistemi adı verilen cihaz ile üç ayrı yazılım kullanmasına izin
vermektedir. Mixolab Standard (ICC173), eğim yorumunun özgür
olduğu ama tahıl kimyası konusunda deneyimli kullanıcılara ihtiyaç duyan AR- GE için kapsamlı araç, Farinograph® değerlerini
taklit eden Mixolab Simülatörü, ve fabrika sahiplerine ve fırıncılara
günlük QC lerinde unlarını 6’ lı endeksde puanlamalarına yardımcı
olan Mixolab Profilleyici’ den oluşmaktadır.

News

Flour Quality control is not an easy task. Many parameters have an
influence, starting from the protein (Quantity, quality..), the starch
(damaged or not…), the enzymes (amylases, Proteases…) and
many other components.
Chopin Technologies has been working on the quality control of
cereals & flours for more than 80 years, providing solutions for cereal chemistry with the help of international association such as
AACC, ICC. You may be familiar with our Alveo Consistograph, our
SDmatic for starch damage determination, our laboratory mills
for flour, our new NIR Infraneo and much more.We have launch
recently the revolutionary Profiler, that both creates a new scoring
system & inverse the QC as it exists actually by scoring the raw
material in function of end product & the process rather than the
raw material alone.
The tool used: The Mixolab, our flagship device, a new device allowing measuring the consistency of the dough during mixing and
submitted to a gradual increase & decrease of the temperature.
On a single test, the operator will have information concerning
the protein & gluten quality (water absorption, dough stability
during mixing, mixing time, strength of the dough) but also concerning the starch (gelatinisation temperature, retrogradation,
diastasic activity…) and some enzymatic activities (proteases on
the first part of the test, amylases on the second). This tool can
be interesting for the all grain-flour-bread chain thanks to its 50
g mixing bowl. It also gives interesting and fast results from whole meal flour (obtain by grinding the wheat). Pure gluten or pure
starch have also been tested successfully.
After a 6 years successful life and its use with various customers
such as additives manufacturers, breeders, universities, industrial
bakeries & millers, we have improved the software facility of the
device. The excellent repeatability & reproducibility of the device
allows us to have 3 software applications with the device called
Mixolab System. It is composed of the Mixolab Standard (ICC173),
comprehensive tool for the R&D, where the curve interpretation
remains free, but requires cereal chemistry-skilled users, the Mixolab Simulator, that simulates the Farinograph® values, & the Mixolab Profiler which helps the millers & bakers by scoring their flours
on 6 indexes for their daily QC.
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News

FFI tarafından,Türk nüfusunun vitamin ve mineral durumunu
belirlemek için Nisan ayında ulusal bir beslenme anketi planlanıyor. Bu anket kişinin yeterince hayati besinler alıp almadığını değerlendirecek ve eğer eksiklik bulunursa, hükümet
liderlerine yeterli bir çözüm geliştirmeye yardımcı olacak.
Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye un değirmencilerinin çözümün bir parçası olabilecekleri düşünülüyor.

A nation-wide nutrition survey is planned to begin in April to
determine the vitamin and mineral status of the Turkish population. This common tool assesses whether people are getting enough vital nutrients, and if deficiencies are found, it
helps government leaders develop adequate responses. Depending on the survey results, flour millers in Turkey may be
part of the solution.

Bu tür anketlerin beslenme yetersizlikleri gösterdiği birçok yerde
gerekli besin maddeleri ile temel gıdaları takviye ediliyor. Unun
zenginleştirilmesi, Türkiye’deki stratejisinin mantıklı bir parçası
olacak, çünkü insanlar burada günde ortalama 300 gram üzerinde
buğday unu tüketiyorlar.

In many places where such surveys indicate nutritional deficiencies, one response is to fortify staple foods with essential nutrients.
Flour fortification would be a logical part of the strategy in Turkey
because people here consume on average more than 300 grams
of wheat flour per day.

FFI Un Takviye Girişimi 2004 yılından bu yana Türkiye’de unun
zenginleştirilmesini teşvik ediyor. FFI, kamu, özel ve sivil sektör
ortaklarından oluşan uluslararası bir ittifak ve dünya çapında un
takviyesinin standart fabrika uygulamasına yardımcı olmak amacı
ile uzmanlıklarını birliştirerek kullanıyor. Eğer burada görevlendirilir ise, FFI kendi ortak ağı ile eğitim ve program uygulamalarının
bir çok yönü ile size yardımcı olabilir. Türkiye’de, Parantez Uluslararası Fuar Organizasyonu, Türk Un Sanayicileri Federasyonu,
İstanbul ve Ankara Belediye Ekmek Şirketleri, Doruk Değirmencilik, UNO Ekmek Firması, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Birleşmiş
Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) ile birlikte ulusal ölçekli un zenginleştirmesine ulaşmak için çabalıyorlar.

The Flour Fortification Initiative (FFI) has been encouraging flour
fortification in Turkey since FFI began in 2004. FFI is an international alliance of partners from the private, pubic and civic sectors
that use their combined expertise to help make flour fortification
standard milling practice worldwide. If flour fortification is mandated here, FFI can call on its network of partners to provide assistance with training and other aspects of program implementation.
In Turkey, FFI has been working with the Parantez International
Fair Organisation, Turkish Flour Industrialists Federation, Istanbul and Ankara Municipal Baking Companies, Doruk Milling, UNO
Bread Company, Istanbul Technical University, and the United
Nations Children’s Fund (UNICEF) in an effort to achieve nationalscale flour fortification.
Many vitamins and minerals can be added to flour so that people get extra nutrition with every bite of bread or pasta. The three
nutrients being considered for flour fortification in Turkey are:

Böylece insanların ekmek veya makarnalarının her lokmasında
ekstra beslenme olması amacı ile birçok vitamin ve mineral una
eklenebilir. Türkiye de un takviyesi için kabul edilmiş olan üç ana
madde ise şöyle sıralanabilir.
Bir çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi ve her yaşta fiziksel aktivite
ve çalışma verimliliği için önemli olan demir. Demir hamile anne
ve onun doğmamış çocuğun sağlığı için de önemlidir. Tüm kansızlık vakaların yaklaşık yarısı demir eksikliğinden kaynaklanır.

Iron, which is essential for a child’s physical and mental development and for physical activity and work productivity at all ages.
Iron is also critical for the health of a pregnant mother and her
unborn child. About half of all cases of anaemia are caused by iron
deficiency.

Spina bifida gibi sinirsel tüp doğum hataları riskini azaltan folik
asit. Bu doğum kusurları sakatlık yaratır ya da ölümcüldür, ama
eğer annede hamile kalmadan önce ya da hamileliğin erken evresinde yeterli folik asit var ise, büyük ölçüde önlenebilir. Un takviyesi böyle bir zamanında folik asit sunmak için en iyi yollardan
biridir.

Folic acid, which decreases the risk of neural tube birth defects,
such as spina bifida. These birth defects are disabling or fatal, but
they are largely preventable if the mother has enough folic acid
before she becomes pregnant and early in her pregnancy. Flour
fortification is one of the best ways to deliver additional folic acid
in such a timely fashion.
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Bağışıklık sistemini geliştiren ve kızamık, ishal ve sıtma gibi hastalıkların şiddetini azaltan çinko elementi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) un takviyesi kuralları uygun bir şekilde
uygulandığında un takviyesinin, “ vitaminler ve mineralleri dünya
nüfusunun büyük segmentlerinin diyetlerine sağlamak için basit
etkili ve ucuz bir strateji “ olduğunu söylüyorlar.

Zinc, which improves immunity and reduces the severity of diseases such as measles, diarrhea, and malaria.The World Health
Organization (WHO) flour fortification guidelines say that when
appropriately implemented, flour fortification “is an effective,
simple, and inexpensive strategy for supplying vitamins and minerals to the diets of large segments of the world’s population.”

In October 2009, Turkey hosted the International Association of
Operative Millers (IAOM) Mideast and Africa District Conference
and Expo. As noted in that meeting, and in IAOM meetings throughout the years, fortification is becoming a standard practice in
the flour milling industry. Some countries have been fortifying
flour for 60 years, and currently 58 countries have national regulations that require fortification of at least one type of flour. In
Bazı ülkelerde un takviyesi 60 yıldır var ve şu anda 58 ülke de en 2009, Kyrgyzstan and Kazakhstan became the newest countries
az bir tip un için takviye gerektiren ulusal düzenlemeler bulunu- to pass national mandates for flour fortification. Several countries
in West Africa have begun flour
yor. 2009 yılında, Kırgızistan ve
fortification and are in the proKazakistan un takviyesi için uluFFI Un Takviye Girişimi 2004 yılından bu yana Türkiye’de cess of creating national stansal yetki alan en yeni ülkelerden
unun zenginleştirilmesini teşvik ediyor. Türkiye’de, FFI ile dards. In Asia, Malaysia and Sri
oldu. Batı Afrika’da çok sayıda
işbirliği içinde Parantez Uluslararası Fuar Organizasyonu, Lanka are among the countries
ülke un takviyesine başladı ve
Türk Un Sanayicileri Federasyonu, İstanbul ve Ankara Be- considering mandatory flour
ulusal standartlar oluşturma
lediye Ekmek Şirketleri, Doruk Değirmencilik, UNO Ekmek fortification.
süreci içindeler. Asya, MalezFirması, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler
ya ve Sri Lanka dazorunlu un
Çocuk Fonu (UNICEF) ile birlikte ulusal ölçekte unun zen- Many millers in Turkey may retakviyesini dikkate alan ülkeler
ginleştirilmesi için çalışıyorlar.
member that Doruk Milling and
arasında.
Uno Bread Company voluntarily
The Flour Fortification Initiative (FFI) has been encouraging
fortified flour in 2003. The comTürkiye’de pek çok değirmenflour fortification in Turkey since FFI began in 2004. In Turkey,
panies conducted an extensive
ci, Doruk Una Değer Katma ve
FFI has been working with the Parantez International Fair Orand expensive marketing camUno Ekmek firmasının gönüllü
ganisation, Turkish Flour Industrialists Federation, Istanbul
paign to promote the nutritiolarak 2003 yılında un tahkimi
and Ankara Municipal Baking Companies, Doruk Milling, UNO
yaptığını hatırlayabilir. Bu şirBread Company, Istanbul Technical University, and the United onal benefits of their fortified
ketler ürünlerinin beslenmedeNations Children’s Fund (UNICEF) in an effort to achieve na- products. This market-based
effort was ultimately unsuccesski faydalarını tanıtmak amacıyla
tional-scale flour fortification.
ful with consumers however,
geniş ve pahalı pazarlama kamand this indicates the problems
panyaları yürüttüler. Bu piyasa
tabanlı çaba sonunda tüketici tarafında başarısız oldu ancak, bu with a voluntary approach. When flour fortification is mandatory,
gönüllü yaklaşım da konuyla ilgili sorunlarına işaret ediyor. Un all millers have similar costs for equipment, premix, and testing
takviyesinin zorunlu olması durumunda, tüm değirmencilerin supplies, and that makes the process equitable in the industry.
sarf malzemeleri, ön karıştırma ve test donanımları için benzer And if flour is fortified throughout the country, consumers have
maliyetleri olur ve bu da sürecin sektörde adil olmasını sağlar. Ve equal access to the extra vitamins and minerals provided in the
eğer un, ülke çapında güçlendirilir ise, tüketicilerin takviye ürün- fortified products.
lerinde sağlanan ekstra vitamin ve minerallere eşit erişimi olur.
Flour fortification is most successful when multiple sectors work
Un takviyesi en çok, birden fazla sektör birlikte ülkenin standartla- together to establish the country’s standards. The nutrition comrını oluşturmak için çalışırsa başarılı olur. Hükümet liderleri kalite munity ensures that the country’s health needs are addressed.
güvencesi için gerçekçi uygulamalar oluşturur. Sonuç olarak da, Government leaders establish realistic practices for quality assutüketiciler daha iyi beslenmeden yararlanır ve ülkenin sağlık har- rance. Ultimately, consumers benefit from better nutrition, and
camaları düşer. Un sanayisi bu ortaklık için şarttır çünkü uygun bir the country’s health care expenses decline. The flour milling inşekilde uygulanabilmesi için standartların gelişiminde kılavuzluk dustry is essential in this partnership as it guides development of
standards that can be appropriately implemented.
eder.
Ekim 2009 da, Türkiye, Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM)
Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Konferansı ve EXPO’suna ev sahipliği
yaptı. O toplantıda ve yıllar boyunca IAOM toplantılarında belirtildiği gibi, un takviyesi, un değirmenciliği sektöründe standart bir
uygulama haline geliyor.

Beslenme eksiklikleri dünya çapında her iklim ve her sosyoekonomik grup da bulunur, bu nedenle Türkiye’nin bu yılki anketi
büyük olasılıkla geliştirilmesi gereken alanları ortaya çıkaracak.
Diğer sektörler ile birlikte çalışarak un sektörü bu endişeleri gidermek için uzmanlığını kullanabilir.

Nutritional deficiencies are found around the world in every climate and every socio-economic group, so this year’s survey in
Turkey will likely reveal areas for improvement. Working together
with other sectors, the flour milling industry can use its expertise
to address these concerns.
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Gıda işleme Sanayisinde tesis ve sistem üreticisi olan Pavan Group devir görüşmelerini başarı ile tamamladı ve şu an GBS Group
şirketinin sahibi oldu. Bu şirket grubu 2000 yılında, un fabrikası/
öğütme piyasasında ve tahıl depolaması ile terminal yürütme konusunda uzman olan üç önemli ismin birleşmesi ile kurulmuştur
(Golfetto, Sangati ve Berga).
Golfetto Sangati Spa adı altında kayıtlı bulunan bu yeni Pavan şirket girişimi un öğütme ve yem sanayisi için ekipman ve sistemler
sunarken aynı zamanda gemi ile toplu ürün yükleme ve indirme
gereksinimlerini tatmin edecek birçok uygulama ile faaliyetlerini
genişletiyor.
Bir diğer önemli iş dalı ise biyo -yakıt üreten tesisler ve sistemleri.
Ürün hatları tahıl öğütme piyasasındaki Kaliteli İtalyan Mühendisliği (Quality Italian Engineering) dünya sanayisinin üç orijinal ismi
altında piyasaya sunulacak ve şirketin merkezi Quinto di Treviso’
ya taşınacak. Manfredonia, İtalya ve Pekin Çin Halk Cumhuriyet’
indeki mevcut üretim alanlarını genişletmek için bir yatırım planı
entegre edilecek.
Pavan’ın devralması demek, GBS Grup artık idari tasfiye halinde
anlamına geliyor. Bu herkes için tatmin edici bir sonuç. (Pavan, İşçi
Sendikaları ve Ekonomik ve Sınai Kalkınma Bakanlığı için) Bu hareket ile Golfetto Sangati şirketinin üretime devam etme ve mevcut iş emirlerinin işlenmesini sağlayacağı ve kısa vadede mevcut
finansal aksiliklerin üstesinden geleceğinden emin olunuyor.
The Pavan Group, leading manufacturer of plants and systems
serving the Food Processing Industry, has successfully closed the
acquisition negotiations and is now owner of the GBS Group. This
group of companies was founded by the merger, back in 2000, of
three important names (Golfetto, Sangati and Berga), specialists
in the flour milling market and in grain storage and handling terminals.
This new Pavan business venture, registered under the name Golfetto Sangati Spa, will offer equipment and systems for flour milling and animal feed industries as well as extending its business
across a number of applications for grain storage and handling
terminals satisfying requirements relating to in-loading and outloading of bulk products by ship.

Pavan Group faaliyetlerini genişletiyor ve sektörde un
fabrikasından ürün ambalajlamasına kadar geniş yelpazeli teknoloji ve ekipman sağlayabilecek öncü şirket
olmayı hedefliyor.
Pavan Group expands its activities and becomes the
main company of the sector able to provide the broader range of technology and equipment, from the flour
milling right up to product packaging.

Another important new business branch will be plants and systems
for producing biofuels. The product lines will be marketed under
the three original names serving world industries Quality Italian
Engineering in the cereal milling market and the headquartes will
move to Quinto di Treviso. An investment plan will be implemented to expand the existing production sites in Manfredonia, Italy
and in Beijing, P.R.C
The Pavan takeover means the GBS Group is no longer in administrative receivership, a satisfying result for everyone – Pavan, Trade
Unions and the Ministry for Economical and Industrial Development – all confident that this move will allow Golfetto Sangati to
continue production and supply the current work orders being
processed and in the short term to overcome the current
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PAVAN CEO’ su Andrea Cavagnis, “son birkaç yılda bir işletme birleşmesi ve genişletilmesi planı uyguladık ve Pavan bu hareketle
şimdi müşterilerimize tahıl ve un öğütme sistemli gıda işleme hatları tamamlamak ve entegre etmek için geniş yelpazeli çözüm ve
hizmet, ekipman ve sistem sunacak ve sağlayacak konumda olacaktır,” diye konuştu.
Galliera Veneta, İtalya da bulunan Pavan Group gıda işleme sanayisine kuru ve taze makarna, aperatif, kahvaltılık tahıllar, hazır
yemekler ve dondurulmuş gıdaların işlenmesi için teknoloji olarak
ileri otomatik tesisler ve sistemleri ile gıda işleme sanayisine hizmet veriyor.
Yıllık satış geliri 90 milyon Avrodur ve ihracat, toplam satışın %95’
ini teşkil etmektedir (dünya çapında 120 ülke). Pavan şirketinin
makarna işleme makinesi piyasasında %35 oranında bir Pazar payı
var ve gıda işleme sanayisinde bulunan en büyük/ ünlü isimlere
hizmet veriyor: Barilla, Nestlé, Kellogg’s, Kraft, PepsiCo, Conagra,
Procter & Gamble ve Molinos Rio de la Plata.

financial setbacks.
Andrea Cavagnis, CEO of Pavan, comments, “Over the last few
years we have been implementing a business consolidation and
expansion plan and Pavan, with this move, will now be in the position to offer and provide our customers with a broader range
of solutions and services, equipment and systems to complete
and integrate food processing lines with cereal and flour milling
systems.”
The Pavan Group located in Galliera Veneta, Italy serves the food
processing industry with technologically advanced automatic
plants and systems for processing, dry and fresh pasta, snacks,
breakfast cereals, readymade meals and frozen food products.
Annual sales revenues amount to 90M Euros and exports (120
countries worldwide) account for 95% of total sales. Pavan has a
35% market share in the pasta processing machinery market and
serves the biggest names in the food processing industry: Barilla,
Nestlé, Kellogg’s, Kraft, PepsiCo, Conagra, Procter & Gamble and
Molinos Rio de la Plata.

Yürütme terminali
Handling terminal

Biyo yakıt üretim hattı
Biofuels production plant

Şirket stratejisi Pavan satış ağı aracılığıyla Golfetto Sangati’ yi marka imajı ve güçlü finansal pozisyonu dünya çapında tanıtmak üzerinde duruyor.

Company strategy focuses on launching Golfetto Sangati worldwide through the Pavan sales network, the brand image and the
strong financial position.

Mr Cavagnis açıklamasını şöyle devam etti.. “Grubumuzda Golfetto Sangati ile liderliğimizi hem İtalya hem de yurt dışında pekiştirecek konumda olacağız ve rakiplerimizin aksine, biz piyasaya
un öğütücülerinden ürün ambalajına kadar tamamı tek tedarikçiden- Pavan- elde edilecek şekilde piyasaya komple üretim hattını
sunacağız. Her iki grubun bilirkişi ve uzman bilgilerini birleştirerek
müşterilerimiz ve piyasaya öğütme ve gıda işleme sanayileri için
yenilikçi uygulamalar sunacağız.”

Mr Cavagnis goes on to say, “With Golfetto Sangati in our group,
we’ll be in the position to consolidate our leadership in Italy and
abroad and, unlike the competition, we will be presenting the
market with complete production lines spanning from flour milling right up to product packaging all through just one supplier,
Pavan. By combining the expert and specialist know-how of both
groups we will be offering our customers and markets innovative
applications in the milling and food processing industries.”
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Uluslar arası Hububat Konseyi, IGC, 21 Ocak 2010 tarihli son raporunda;
2008/09 sezonunda 686 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday üretimini Temmuz 2009/Haziran
2010 döneminde, Kasım ayından 6 milyon ton yüksek ancak hala
2008’in rekorundan 12 milyon ton az, 674 milyon ton düzeyinde
öngörmektedir.
Konsey; dünya buğday üretimi öngörüsünde geçen aydan yaptığı
artışın nedeninin BDT ve Kanada için ani yüksek tahminler olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Arjantin’de yağmurların hasatın tamamlanmasını engellediği ve ürünün kalitesini etkileyebileceği ifade
edilmiştir. Brezilya’da yağışlı hava koşullarının ürünün bir kısmının
kalite sınıfının düşmesine neden olduğu not edilmiştir.

International Grains Council, the IGC, in the last report, dated January 21, 2010;
foresees that the word wheat production in the season 2008/
2009 which it estimates to be realized at 686 million tons will be
6 million Tons higher in the July 2009/ June 2010 period, than in
November but still be 12 million tons lower than the record in
2008 at a level of about, 674 million tons.
Council has defined the reason for the increase compared to last
month of his foreseeing of world wheat production as the sudden high estimation in BDT (CIS) and Canada. Also, it was defined
that the rain in Argentina has prevent the completion of harvesting of the product and may affect the quality of the product. It
has been noted that the rainy weather in Brazil, has lead to the
decrease of quality class o a portion of the products.
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IGC, 2008/09 sezonunda 639 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday tüketiminin Temmuz 2009/Haziran 2010 döneminde, Kasım ayından 1 milyon ton düşük ancak
2008’den sadece 3 milyon ton yüksek, 642 milyon ton düzeyinde
gerçekleşmesini beklemektedir.
IGC, 2008/09 sezonunda 136 milyon ton düzeyinde gerçekleştiğini
tahmin ettiği dünya buğday ticaretinin ise Temmuz 2009/Haziran
2010 döneminde, Kasım ayından 1 milyon ton yüksek ancak hala
geçen sezonun rekorunun 17 milyon ton altında, 119 milyon ton
düzeyinde öngörmektedir.
Konsey; dünya buğday ticaretinde son öngörüden yapılan artışın
nedeninin Yakın Doğu ve Uzak Doğu Asya’dan büyük miktarlardaki satın almalar olduğunu belirtmiştir. IGC; ABD’nin buğday satışlarının yavaş olarak ilerlemesine devam ettiğini ancak Kanada’nın
satışlarının geçen senenin önünde ilerlediğini ifade etmiştir. AB,
Ukrayna ve Kazakistan’ın ihracat öngörülerinin de arttırıldığı not
edilmiştir.
IGC, 2008/09 sezonunda 165 milyon ton olarak gerçekleştiğini
tahmin ettiği dünya dönem sonu buğday stoklarının 2009/10 dönemi sonunda, Kasım ayından 6 milyon ton ve 2008/09 sonundan
32 milyon ton yüksek, 197 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini
beklemektedir.
IGC, beş başlıca ihracatçı ülkenin (AB, ABD, Arjantin, Avustralya,
Kanada) 2008/09 sezonunda 46 milyon ton olarak gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu buğday stoklarının 2009/10 dönemi
sonunda, Kasım ayından 4 milyon ton ve 2008 sezonu sonundan 9
milyon ton yüksek olarak ve son dört yılın en yüksek düzeyi olarak
55 milyon ton miktarda gerçekleşmesini beklemektedir.
Konsey beş başlıca ihracatçı ülkenin stoklarındaki artışın yarısının
ABD’de olduğunu belirtmiştir.

IGC foresees that the word wheat consumption in the season
2008/ 2009 which it estimates to be realized at 639 million tons
will be 1 mio. Tons less in the July 2009/ June 2010 period, than in
November but will be 3 million tons higher than in 2008 at a level
of about, 642 million tons.
IGC foresees that the word wheat trade in the season 2008/ 2009
which it estimates to be realized at 138 million tons will be 1 million Ton higher in the July 2009/ June 2010 period, than in November but still be 17 million tons lower than the record in 2008 at a
level of about, 119 million tons
Council has defined the reason for the increase compared to last
estimation of world wheat trade as the purchase in high amounts
made by Near East and Far East. IGC has stated that the wheat
sales in the USA are continuing slowly but that the sales in Canada are continuing in higher numbers than in the last year. It also
has stated that the export that was estimated for the USA, Ukraine
and Kazakhstan has increased.
IGC foresees that the word period end wheat stocks in the season
2008/ 2009 which it estimates to be realized at 165 million tons
will be 6 million Tons higher in the 2009/ 2010 period end, than in
November and also will be 32 million tons higher than at the end
of 2008/ 2009 at a level of about, 197 million tons.
IGC foresees that for the five primary countries (EU, USA, Argentina, Australia, Canada) the word period end wheat stocks in the
season 2008/ 2009 which it estimates to be realized at 46 million
tons will be 4 million Tons higher in the 2009/ 2010 period end,
than in November and also will be 9 million tons higher than at
the end of 2008/ 2009 at a level of about, 55 million tons.
The council has defined that 50% of the increase of stock in the
five primary countries is in America.
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Her ülkenin temel sorunlarının başında kendi halkını doyurmak;
yani temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak geliyor. Yeryüzündeki insanlığın büyük çoğunluğu için tahıl ürünleri temel besin kaynağı
olarak kullanılıyor. Temel besin kaynağı olarak pirincin tüketildiği
uzak doğu ülkeleri haricinde ise buğday ve türevleri (ekmek, makarna, bulgur vs) en yaygın şekilde kullanılan besin kaynağı olma
özelliği taşıyor. Bu nedenle yem ve sanayi hammaddesi olarak da
kullanılan mısır dışında, dünyada en çok üretilen tahıl ürünü buğdaydır.
Yeryüzünün 222 milyon hektar alanında buğday ekimi yapılıyor.
Her yıl üretilen 660 milyon ton civarındaki buğdayın 640 milyon
tonu doğrudan besin maddesi olarak (ekmeklik, makarna, bisküvi
gibi) veya diğer amaçlarla (biyoyakıt ve yem maddesi gibi) kullanılıyor.
19 Kasım’da tamamlanan Dünya Gıda Güvenliği konferansının temel mesajlarından birisi de dünya tahıl ürünleri arzını artırmak..
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü, FAO, gelişmekte olan ülkelere acilen
tarımsal üretimin artırılması niçin yatırım yapılmasını tavsiye etti.
Zengin ülkelere de tarımsal üretim için geri kalmış ülkelere yönelik sermaye ve teknik yardımların artırılması çağrısında bulundu.
Gerçekten de bugün açlık çeken 1 milyar insanın çoğunluğu geri
kalmış ülkelerde yaşıyor. Afrika ve Asya’da yoğunlaşan bu fakir
ülkeler için tarım ürünlerinin artırılması tek kurtuluş çaresi olarak
görülüyor.
FAO, önümüzdeki yıllarda yeterli tarımsal yatırım yapılması halinde özellikle Afrika ülkelerinde tahıl ürünleri üretiminin hızla artacağını öngörüyor. Bu nedenle tarımsal üretimde tecrübe kazanmış
ülkeler için Afrika yeni ve karlı bir yatırım alanı olarak da görülüyor.
Türkiye’deki gıda ve un sanayicileri ve diğer yatırımcılar için de Afrika hem bakir bir ihracat pazarı hem de tarımsal yatırım fırsatı
sunmaktadır. Zira Türkiye özellikle tarım makineleri, un sanayi, tohumluk üretimi ve tarım teknikleri bakımından oldukça tecrübelidir. Dünya buğday üretiminde de ilk sıralarda yer almaktadır.

The beginning of the basic problems of each country is to feed its
own people, so come to meet their basic food needs. For the vast
majority of humanity on earth grains are used as the basic food
source. Except of the far East, where rice is consumed as a source
of staple food, wheat and derivatives (bread, pasta, bulgur, etc.)
have the feature to be the most widely used food source. Therefore, except corn, which is used as feed and industrial raw material,
the worldwide most produced cereal is grain. On a field of 222
million hectares on the earth, wheat cultivation is done. Around
640 million tons of the 660 million tons of wheat produced each
year is being directly used as food (bread, pasta, biscuits, etc.) or
for other purposes (such as bio- fuels and feed materials).

One of the key messages of the World Food Security conference which was completed in November 19th, was to increase the
supply of grain products in the world. The World Food and Agriculture Organization, FAO, advised developing countries urgently
to make investments to increase agricultural production. It also
urged rich countries to increase investments and technical assistance for agricultural production in underdeveloped countries. Indeed, the majority of 1 billion hungry people today do live in underdeveloped countries. Increasing agricultural products seems
to be the only cure for salvation for these poor countries which
are concentrated in Africa and Asia.
FAO foresees that if in the coming years an adequate agricultural
investment is made, the production of cereals, especially in African countries is expected to increase rapidly. Therefore, countries
with experience in agricultural production do see Africa as a new
and profitable investment areas. For food and flour industrialists
and other investors in Turkey Africa also offers a virgin export
market and agricultural investment opportunity. Turkey especially is very experienced in terms of agricultural machinery, flour
industry, seed production and farming techniques. It is located in
the first place in World wheat production.
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FAO tarafından yayınlanan karşılaştırmalı yıllık üretim verilerine
göre Türkiye buğday üretiminde 8. büyük ülke konumundadır. Un
ihracatında ise dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir.
Aşağıdaki tabloda FAO’nun ulaşılabilen en son verilerine göre,
Dünyada en çok buğday üreten ilk on ülke Çin, Hindistan, ABD,
Rusya, Fransa, Pakistan, Arjantin, Türkiye, Kanada ve Kazakistan’dır.
ABD ve Kanada’da Mısır
üretiminin çiftçilere daha
iyi gelir sağlaması nedeniyle buğday üretiminde
kısmi düşüş yaşanacağı;
buna karşın özellikle Karadeniz kıyısındaki ülkelerin
(Rusya ve Ukrayna gibi)
gelecek yıllarda dünya
buğday üretiminde ve
ticaretindeki paylarının
artacağı öngörülmektedir. Küresel ısınma senaryolarında da gelecekte buğday üretimi konusunda Karadeniz çevresindeki ülkelerin en şanslı coğrafi bölge olduğu belirtilmektedir. Aşağıdaki
tabloda, ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, dünyada coğrafi
bölgelere göre önde gelen buğday üreticileri ülkeler ve üretim
miktarları yer almaktadır.

According to comparative annual production data published by
FAO Turkey is the 8th greatest country in wheat production. It is
one of the leading countries worldwide in flour export. According
to the table of the latest data accessible from FAO China, India,
USA, Russia, France, Pakistan, Argentina, Turkey, Canada and Kazakhstan are among the first ten countries producing wheat. Since Corn production provides better income to farmers in the U.S.
and Canada it is foreseen that
partial decrease will occur in
wheat production, while in
the Black Sea coastal countries (such as Russia and Ukraine) in the next year world
wheat production and the
share of trade is predicted to
increase. Also global warming
scenarios define that countries surrounding the Black Sea
are the most fortunate are specified geographic areas about the
future of wheat production. In the following table, according to
data from the U.S. Department of Agriculture, the world’s leading
wheat producers, countries and production quantities can be
seen according to geographical regions.

Dünya Buğday Ekim Alanları, Verimlilik ve Üretim Miktarları (2009) / World wheat sown fields, Productivity and Production Quantities (2009)
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TÜRKİYE’DE BUĞDAY ÜRETİMİ

WHEAT PRODUCTION IN TURKEY

Türkiye öteden beri tahıl üretimi bakımından kendi kendine yeten
ender ülkelerden biri olarak bilinmektedir. TÜİK verilerine göre,
son on yıllık üretim miktarlarına baktığımızda Buğday üretimimiz
17 ila 21 milyon ton arasında değişmektedir. TÜİK, 2009 yılı ikinci
tahmininde ise tahıl ürünlerinin üretiminde bir önceki yıla göre
%14,6 oranında artış öngörülmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, Türkiye’nin
buğday üretimine ilişkin
TÜİK verileri ile ABD Tarım Bakanlığının Türkiye
tahminleri birbirini tutmamaktadır. Bu farklılık büyük
ölçüde kullanılan istatistiki
yöntemlerin farklılıklarından kaynaklanmaktadır.

Since earlier times Turkey is known as a country which meets its
own needs in terms of wheat production. According to TÜİK data
when we consider production quantities of the past ten year,
the wheat production differs from 17 to 21 million tons. In the
second estimation of TÜİK for the year 2009, an increase of 14,6
% is foreseen in relation to
the previous year. However,
it has to be defined that the
data of TÜIK in terms of wheat production in Turkey does
differ from the estimation of
the USA Ministry of Agriculture. This difference largely
stems from a diversity of statistical methods.

TÜİK verilerine göre, bir önceki yıla göre buğday üretimi %15,8
oranında artarak 20,6 milyon ton, arpa üretimi %23,2 oranında
artarak 7,3 milyon ton olurken, dane mısır üretimi %0,6 oranında
azalarak yaklaşık 4,3 milyon ton, çeltik üretimi %0,4 oranında azalarak 750 bin ton olarak tahmin edilmiştir.

According to TÜİK data wheat production has been estimated to
increase by 15.8% at a rate of 20.6 million tons considered to the
previous year, barley production increases by 23.2% at a rate of
7.3 million tons, grain maize production fall by approximately of
a rate of 0.6% to 4.3 million tons, rice production fall by 0.4% at a
rate of 750 thousand tons.

Burada vurgulamamız gereken iki nokta var. Biricisi, Türkiye buğday üretimini rasyonel hale getirmelidir. Dünya fiyatlarıyla rekabet
edecek üretim politikalarını benimsemelidir. İkincisi ise, üretilen
buğdayın kalitesini artıracak teşvik sistemleri geliştirmelidir. Zira
mevcut rekolte yeterli gibi görünmekle birlikte, Türkiye’de üretilen buğdayın düşük kalitede olması nedeniyle un sanayicileri yurt
dışından buğday ithal etmek durumunda kalmaktadırlar. Bu da
dünya buğday üretiminde sekizinci sırada yer alan Türkiye’yi aynı
zamanda yılda 2 milyon tonu aşan miktarlarda kaliteli buğday ithalatı yapmak zorunda kalan bir ülke konumuna getirmektedir.

Here we have to emphasize two other points. First, Turkey must
make rational wheat production. It has to adopt production policies to be able to compete with world prices. The second is to
develop incentive systems to improve the quality of produced
wheat. Even if current harvest appears to be sufficient, since wheat produced in Turkey is of poor quality, flour industrialists are
forced to import wheat from abroad. This brings Turkey, who is
ranked eighth in world wheat production also to a country position which is forced to make quality wheat imports of more than 2
million tons per year.
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Erhan Özmen ile Türkiye değirmencilik sektörünü, 2009 yılı
hububat endüstrisinin ülkemiz ve dünya ölçeğindeki özetini ve 2010 yılı beklentilerini konuştuk.
We have talked with the President of the Federation of Flour Industrialists Turkey Erhan Özmen about the Turkey
milling sector, the summary of scale of thee grain industry in 2009 in our country and the world and the expectations about 2010.
Küresel mali krizin un sanayi üzerindeki etkileri azaldı mı?
Bir temel gıda maddesi olan “Ekmek”in hammaddesini üretiyor olmamızdan bahisle, kriz sürecinde sektörümüz diğer sektörler kadar etkilenmedi.Halkın alım gücü düştükçe, günlük enerji gereksiniminin daha büyük kısmını fiyatı düşük olan ekmekten gideriyor.
Dolayısıyla en ucuz temel gıda olan ekmek tüketimi artmakta.
Sektörümüz bu nedenlerden dolayı küresel mali krizden etkilenmedi.
2009 yılı, un ihracatı açısından nasıldı? Rakamlarla açıklamalı
bilgi verir misiniz?
2009 yılı buğday unu ihracatı açısından oldukça başarılı bir yıldı.
1.800.000 tonun üzerinde buğday ihracatı gerçekleştiren sektörümüz dünya sıralamasında ikinciliğe yükseldi.
Kazakistan yaklaşık 2.050.000 ton un ihracatı ile bu yıl liderliğinin
korudu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihracatımızın büyük bir bölümünü - yaklaşık 792.000 ton - Irak’a yapıldı. Bunu 445.000 ton un
ihracatı ile Endonezya ve 103.000 ton un ihracatı ile Filipinler takip
etti. 2009 yılı içerisinde 95 ayrı ülkeye un ihraç edildi.

Did the impact of the Global financial crisis on the flour industry decrease?
When talking about the raw materials we are producing fort he
basic food item “bread” our sector was less affected by the crisis
process then other sectors. The more the people’s purchasing power decreases, it meets a larger portion of the daily energy needs
with bread of low prices. Therefore, the consumption of the least
expensive basic food bread increases. For this reason our industry
was not affected by the global financial crisis.
How was the year 2009 in terms of exports? Can you give me
information annotated with numbers?
2009, in terms of exports of wheat flour was a very successful
year. Our sector performing over 1,800,000 tons of wheat export
has moved up to second place in the world ranking. Kazakhstan
with exports about 2,050,000 tons of flour this year did maintain
leadership. Like each year this year a large portion of our exports
about 792,000 tons - was made in Iraq. This is followed by Indonesia with 445,000 tons of flour export and the Philippines with
103,000 tons of flour export. In 2009, flour was exported in 95 different countries.
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2009 yılı buğday rekoltesini bölgelere göre özetler misiniz?
2009 yılı buğday rekoltesi 20.600.000 ton civarında gerçekleşti.
Bölgelere göre rekolteler ise; İç Anadolu bölgemizde 5.300.000
ton, Güneydoğu Anadolu bölgemizde 3.600.000 ton, Marmara
bölgemizde 3.550.000 ton, Akdeniz bölgemizde 3.000.000 ton,
Karadeniz bölgemizde 1.950.000 ton, Ege bölgemizde 1.900.000
ton ve Doğu Anadolu bölgemizde 1.250.000 ton olarak gerçekleşti.
2010 yılı hububat endüstrisi ile ilgili olarak, dünya ölçeğinde
nasıl geçecek, tahmininiz nedir?
Dünya ölçeğinde buğday rekoltesinin rekor üretim yapılan geçtiğimiz yıla göre az bir miktar düşmesini bekliyoruz.Elimizdeki Aralık ayı verilerine göre; Avustralya’daki ilave yağışların buğday üretimini artırmasına rağmen, Arjantin ve Brezilya’daki olumsuz hava
koşulları nedeniyle üretim öngörüleri azaldı. Kanada ve ABD’deki
hava koşullarının baharlık buğday hasadını geciktirmesine karşın,
her iki ülkede de genel olarak buğday verimlerinin beklenenden
yüksek olduğu rapor edildi.

Can you summarize 2009 in terms of wheat harvest by regions?
Harvest of wheat in 2009 was realized of about 20,600,000 tons.
Harvest by regions, was as follows: in our region Central Anatolia
5,300,000 tons, in our region of Southeastern Anatolia 3,600,000
tons, in our region of Marmara 3,550,000 tons in our region of
the Mediterranean region 3,000,000 tons, in our Black Sea region
1,950,000 tons in our Aegean region 1,900,000 tons and in Anatolia of about 1,250,000 tons.
With regard to the grain industry how will pass 2010 on the
world scale, what is your estimate?we expect that the wheat
harvest on the world scale will decreasa little when comparing
it tp the past years of records. According to the data in our hands
of December, despite of thr increase of wheat production in Australia due to additional rainfall, due to bad weather conditions in
Argentina and Brazil production predictions did decrease. Even if
weather conditions in Canada and the United States have delayed
the harvest of spring wheat, it was reported that in both countries,
the overall yield of wheat was to be higher than expected.

“Sektör olarak son yıllarda bir konsolidasyon süreci
“As the sector we are living a consolidation process in
yaşamaktayız.”
the last years.”
Türkiye değirmencilik sektörünün bugünü ve geleceğini değerlendirir misiniz?
Sektör olarak son yıllarda bir konsolidasyon süreci yaşamaktayız. Çok yüksek atıl kapasiteye sahip sektörümüz, en iyi olasılıkla
18.000.000 ton buğday üretimi olan ülkemizde, 30.000.000 ton
buğday işleme kapasitesi var.
Halen bu konsolidasyon süreci devam etmekte ve rantabl kapasite kullanım oranına gelene kadar da süreç devam edecek. 1200’ün
üzerinde olan fabrika sayısı, 700’lü rakamlara kadar geriledi ve
daha da gerileyecek.
Türkiye hububat endüstrisini, un sanayisini ve dünya pazarındaki yerini değerlendirir misiniz?
Türk un sanayisi olarak hem üretim teknolojisi, hem de ürün kalitesi bazında uluslararası arenada üstün bir konumdayız. Hububat
endüstrilerimiz, makarna ve yem sanayicilerimiz de coğrafyada
lider konumunda olup, dünya ile rekabet edecek şekilde gelişmiştir.
Bu durum şüphesiz hububat makine sanayimiz ile ortaklaşa yürütülen inovasyon çalışmaları sonucu elde edildi. Türk hububat makine sanayisi de tüm dünyaya teknoloji ihraç eder konumdadır.
Türk unları uluslararası piyasada diğer ülke unlarından daha yüksek fiyatlarla talep görüyor. Özelikle Irak’a yapılan satışlarda bu
fiyat farkı 100 Dolara kadar çıkıyor.
2010 yılı beklentileriniz nedir?
İklim koşulları oldukça uygun gitmesine rağmen buğday rekoltesini mayıs ayından önce tahmin etmek sağlıklı sonuçlar vermeyecektir.
Miller/Değirmenci Dergisi okurlarına bir mesajınız var mı?
Yaptığınız başarılı çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ederiz.

Could you evaluate the Turkey’s present and future of milling
sector?
As the sector we are living a consolidation process since the recent
years. Our industry has taken a very high capacity, in our country
with probably the best of18,000,000 tons production of wheat,
there is a 30,000,000 tons of wheat processing capacity available. This consolidation process is still continuing and will continue
until the profitable capacity utilization rates will be reached. The
number of factories which were 1200 rating, now have declined to
numbers of 700 factories.
Could you evaluate the Turkey grain industry, the flour industry and its place in the world market?
As the Turkish flour industry we are in a superior position in the
international arena in terms of production technology and based
on product quality. Our grain industry, pasta and food industrialists also are in leading position in the geography and have developed to compete with the world. This situation undoubtedly was
gained as a result of innovation activities, carried out jointly with
our grain machine industry. Turkey grain machine industry is at
a point of exporting Technologies to the world. Turkish flour are
demanded for higher prices in the worldwide market than flours
from other countries. Especially in sales to Iraq this price difference is up to $ 100.
What are your expectations for 2010?
Although climatic conditions are very reasonable it will not be
very healthy to make estimations for the wheat harvest before
May.
Do you have a message for Miller / Değirmenci Magazine readers?
We thank you for the successful work done.
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Makale

Article

Un fabrikalarında, son dönemlerde üretilen yeni teknolojilerle
donatılmış makineler sayesinde oldukça verimlilik sağlanmaktadır.
Farklı dizaynlarla üretilen bazı temizleme makineleri sayesinde
tesislerde kapasite, kalite, temizlik, sadelik, tek filtre ile 240 ton/
gün temizleme hava ihtiyaçları ve elektrik sarfiyatları konularında
oldukça önemli kazançlar elde edilmektedir.
Uzun zamandır siklonlu sistemden filtreli sisteme geçilmiş olmasının tesislere önemli katkılar sağladığı bilinmektedir. Bu geçiş ile
elde edilen ince tozların bacadan atılmasıyla oluşan çevre kirliliği
ortadan kalkmış ve tesis içerisindeki temiz bir ortamın oluşması
sağlanmıştır.
Yine tesislerdeki temizleme ünitelerinde ürün içerisindeki düşük
yoğunlukta bulunan materyallerin ayrıştırılması işleminde kullanılan Vibro Tarar makinelerinin geliştirilmesiyle yeni tip Radyal Tarar
makineleri üretilmeye başlanılmıştır.
Thanks to machines equipped with new Technologies, the flour
mills do provide much efficiency in the last days.
Thanks to some cleaning machines that are produced win various
designs significant earnings are obtained in plants for issues such
as capacity, quality, cleaning, plainness, cleaning air and electricity savings for single filter 240 tons/day.
It is known since a long time that the transfer from silicone system
to filter system has made important contributions to the plants.
Through this transition the air pollution by thin dust discharged
by chimneys has been eliminated and a clean environment in the
plant has been provided.
Developing the Vibro Tarar machines that are used by the separation of low density materials in the products in the cleaning unit
of the plant it was started to produce a new type radial Tarar machine.
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Radyal Tarar makineleri bünyesinde bulunan bağımsız aspirasyon
sistemi sayesinde, tesis içerisindeki merkezi aspirasyonun daha
verimli ve ekonomik kullanımını sağlamıştır.
Aynı şekilde buğdayın tavlanmasında önemli bir yere sahip olan
Cebri Tav makinelerinde üçlü rotor sistemi ile geliştirilmiş modellere son zamanlarda dikey Cebri Tav makineleri eklenmiştir. Üçlü
rotor sisteminde yüksek devir sayesinde daha yoğun ve kuvvetli bir ovalama, sürtünme ve zorlama sağlanırken emsallerinden
daha fazla bir tavlanmayı elde etmek mümkündür. Son üretilen
dikey Cebri Tav makineleri ise, yüksek kapasiteli tesislerde tonaj
bakımından daha fazla avantaj sağlamaktadır. İçerisindeki helezon vasıtasıyla buğdayın su içerisinde hareketliliği sağlanarak tavlamaya oldukça fazla katkı sağlaması amaçlanmıştır.
Bu son teknolojik yeniliklerle donatılmış ve hazırlanmış temizleme
ünitesini akış diyagramından görmek mümkündür.

Likewise it has been added the vertical induced tempering machined in recent times to the models that have been developed with
three- rotor system at induced tempering machines which have
an important place for the tempering of wheat. Thanks to the high
rotation at the three rotor system a more dense and a stronger
rubbing, friction and force is provided and it is possible to obtain
more tempering than its equals.
The latest produces induced tempering machines do provide
more advantages at high capacity plants in terms of tonnage. Due
to the helix in it, the movement of wheat in water is provided and
thus it is aimed to significantly contribute to tempering.
It is possible to see the cleaning unit prepared and equipped with
advanced technological innovations in the flow chart.
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Profil

Profile

Güney Afrika, tezatlarla dolu bir ülkedir. Tarımda bu durum, geçim sıkıntısı olan çiftçilerin çok olduğu bir ülkede başarılı bir ticari
tarım sektörü anlamına gelir. Farklı gıda ürünleri için toprağı fazla
kuru olmasına rağmen net bir gıda ihracatçısıdır.
Mısır, Güney Afrika’nın en önemli tahıl ürünüdür. Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) ye göre 2009-10 daki mısır üretimi 10 milyon
ton olarak tahmin edilmektedir. Bu veriler 6.5 milyon ton beyaz
mısır ve 4.7 milyon ton sarı mısır içermektedir.2008-09 yılında Güney Afrika 100.000 ton mısır ithal ve 2.3 milyon ton ihraç etmiştir.
IGC 2008-09 yılında buğday üretimini 2.1 milyon ton olarak belirlemiştir, 2007-2008 ile karşılaştırıldığında 1.9 milyon ton. Buğday ithalatı 1.3 milyon ton idi. Ülke aynı zamanda yılda 900.000
ton soya küspesi ithal ederken, 2008-2009 yılı için pirinç ithalatı
200,000 artmış, 900.000 ton olarak belirlenmiştir.

DEĞIRMENCİLİK VE FIRIN ENDÜSTRİSİ
Güney Afrika Tahıl Bilgi Servisine göre, Güney Afrika’ da 65 buğday
fabrikası ve 245 mısır fabrikası kayıtlıdır. Bunlar dört büyük şirketten oluşmaktadır: Premier, Tiger, Sasko ve Ruto Mills ve bu şirketler
sanayide önemli bir rol oynamaktadır.
Güney Afrika Değirmencier Odası Başkanı Jannie de Villiers’ göre;
“Temel eğilim buğday fabrikalarının sayısının azalması yönünde
ve “1997 yılındaki serbestleştirmeden bu yana, buğday fabrikalarının sayısı (başlangıçta) arttı, ancak zamanla geriledi ve bu yeni
girişler pazarın ihtiyaçlarını karşılamakta çok zorlandı.”
“Mısır fabrikalarının sayısı, serbestleştirmeden beri giderek arttı.
Enformel mısır fabrikası sektörünün pazar payı 1980’ de %15 iken,
şu anda % 40’ lara kadar yükseldi.”
Değirmenciler Odasını, 13 tane buğday işleyen fabrika ve 22 adet
beyaz mısır işleyen fabrika temsil etmektedir.Güney Afrika’ nın
tahmin edilen buğday öğütme kapasitesi 3.3 milyon ton iken, mısır öğütme kapasitesi 4.7 milyon tondur. De Villiers’ e göre; “Mevcut kullanımın ortalama % 85 olduğu tahmin ediliyor ve kapasite
kullanımı 1997 yılındaki serbestleşmeden bu yana azaldı..Güney
Afrika’ da öğütülen beyaz mısır miktarı son yıllarda, yılda yaklaşık
% 1 oranında düşmüştür. Ancak bu 2009 yılında, komşu Zimbabwe’ deki krizin neden olduğu ve Değirmenciler Odasının tarifi ile
“buğday mısır tüketiminde yüksek tüketim” olarak adlandırılan
husus ile değişmiştir. Zimbabwe’ nin kendisine ait olan değirmencilik kapasitesi olması nedeni ile artan talebin kısa süreli olması
beklense de mevcut talep yaklaşık %12 lerdedir.
Buğday öğütme sektörü, yılda yaklaşık %1 genişlemiştir. Hala
büyüse de mevcut ekonomik darboğaz büyümede geçici bir yavaşlama anlamına gelebilir. Hububat tüketiminde büyüme, nüfus
trendini izleyerek bir yıldır %1,5 seviyesinde istikrarlı büyüme
göstermektedir. 2001’ den başlayarak 7 yıllık bir süre de fırıncılık
tesislerinin 250’ den 70’ e düştüğü izlenen uzun süreli bir konsolidasyondan sonra, fırıncılık sektöründeki konsolidasyon büyük
ölçüde durma noktasına gelmiştir. Büyük tesis fırıncıları, rolleri
üzerine durmaktadır ve pazar payları giderek artmıştır ; 2007-2008
de % 42.4 buğday un kullanım elde edilmiştir. De Viller’e göre tesis
fırıncılarının genişlenesi gerekir, ancak piyasadaki düşük kar, sabit
yatırım için gerekli fonları bulmayı zorlaştırmaktadır.

South Africa is a country full of contrasts. In agriculture that means
a successful commercial farming sector in a country with many
subsistence farmers. It’s a net food exporter, even though much
of its land is too dry for viable food production.
Maize is by far South Africa’s most important cereal crop. According to the International Grains Council (IGC), maize production
in 2009-10 is estimated at 10 million tonnes, while its estimate for
2008-09 is 11.2 million tonnes. This includes 6.5 million tonnes of
white maize and 4.7 million of yellow maize.
In 2008-09, South Africa imported 100,000 tonnes of maize and
exported 2.3 million tonnes. The IGC puts wheat production in
2008-09 at 2.1 million tonnes, compared with 1.9 million in 200708. Wheat imports were 1.3 million tonnes. The country also imports 900,000 tonnes a year of soybean meal, while 2008-09 imports of rice are also put at 900,000 tonnes, up 200,000.

MILLING AND BAKING INDUSTRIES
According to the South African Grain Information Service, 65 wheat mills and 245 maize mills are registered in South Africa. They
include four major companies: Premier, Tiger, Sasko and Ruto
Mills, which play a key role in the industry.
According to the executive director of the Chamber of Milling,
Jannie de Villiers “the basic trend is that the number of wheat millers is decreasing and since the deregulation in 1997, the number
of wheat mills (initially) increased, but over time has decreased
as these new entrants find it more and more difficult to meet the
requirements of the market.” The number of maize millers, in contrast, has steadily increased since deregulation. The market share
of the informal maize milling sector has increased from 15% in
the 1980s to 40% currently. The Chamber of Milling represents 13
companies that process wheat and 22 white maize processors.
The estimated wheat milling capacity of South Africa is 3.3 million tonnes, while the maize milling capacity is 4.7 million tonnes.
According to De Villiers; “We estimate that the current utilization,
on average, is 85%”. “The capacity utilization has decreased since
deregulation in 1997.” The amount of white maize milled in South
Africa had fallen by around 1% per year in recent years. But that
changed in 2009, as the crisis in neighboring Zimbabwe has caused what the Chamber of Milling describes as “a huge increase
in wheat maize consumption.” Currently demand is up by around
12%, although the increased demand is expected to be shortlived since Zimbabwe does have its own milling capacity.
The wheat milling industry has expanded by around 1% a year.
Although it’s still growing, the current economic downturn could
mean a temporary slowing in growth. The growth in consumption
of cereals follows the population trend which is for steady growth
at around 1.5% a year. There is a steady drift toward more processed products and more wheat as affluence has increased. After
a long period of consolidation, which saw the number of baking
plants decline from 250 to 70 in a period of seven years leading
up to 2001, consolidation in the bakery sector has largely come
to a halt. The big plant bakers are building on their role, and their
share of the market has gradually risen, getting to 42.4% of wheat
flour usage in 2007-08. The plant bakers need to expand, according to de Villiers, but the low level of profitability in the sector
makes it hard to find the necessary funds to invest.
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TAHIL TARIMI

GRAIN FARMING

Güney Afrika tahıl üreticileri dünyadaki en az desteklenen çiftçiler
arasında bulunmaktadır. Hükümetin serbest piyasa ortamına desteği çok azdır. Güney Afrika’daki düşük iç fiyatlar ve buğdayın düşük verimi nedeni ile buğday üreticileri, potansiyel olarak diktikleri ile ilgili kayıp yaşamaktadır. Güney Afrika’daki buğday fiyatları
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)den HRW buğday ithalat paritesi
ile bulunmaktadır.

South African grain producers are some of the least supported farmers in the world. Support from government in our free market
environment is therefore minimal.Because of low domestic prices
and the relatively low yields for wheat achieved in South Africa,
wheat producers are potentially going to take a loss on what they
are planting. Wheat prices in South Africa trade at import parity
with HRW wheat from the United States (U.S.).
In contrast, white and yellow maize, sorghum, sunflower and soybean follow export parity. The South African rand is expected to
strengthen, which will mean lower food prices and a probable reduction in the interest rate.
Because of farming’s vital role in the economy, farmers dependent on what they produce, they would not have trouble getting necessary credit. In South Africa, the risk of a credit crunch
harming producers is not noteworthyBut finance depended on a
producer’s ability to pay it back.
The deregulation of the market in 1997 left producers with a lack
of market information. The majority of the former cooperatives
changed into private entities.Thus, unlike in the U.S., several cash
bids are not published at our local elevators and it is also not compulsory by law to publish cash bids in South Africa. The cash market in South Africa developed to a degree, but it is not transparent
for the individual producer.
South Africa’s exports are limited by its relatively high production costs, low average yields for maize in some production areas
because of low rainfall, and by the support offered by other countries to their exporters. “It is simply not possible to produce for
the export market and, simultaneously, at a reasonable profit, to
sustain production.” The area under production had decreased as
a result. South Africa has been a leader in the use of genetically
modified (GM) crops on a continent where most governments
have opposed the development of biotechnology. Meanwhile,
the government has held back development of biofuels by excluding maize as a feedstock and by not introducing any mandatory
blending of ethanol. The incentive is simply not good enough to
get things going.

Buna karşılık, beyaz ve sarı mısır, sorgum, ayçiçeği ve soya ihracat
paritesini izlemektedir. Güney Afrika Rand’ ının güçlenmesi bekleniyor ve bu da daha düşük gıda fiyatları ve faiz oranında olası
bir azalma anlamına gelecektir. Ekonomide tarımın hayati rolü nedeniyle, ürettiklerine bağımlı olan çiftçiler gerekli krediyi almakta
zorluk çekmiyorlar. Güney Afrika’da, üreticilere zarar verebilecek
bir kredi krizi riski kayda değer değildir. Ama finansın, üreticinin
geri ödeme yeteneğine bağlı olduğu konusuna dikkat çekilmektedir.
1997 yılında pazarın serbestleştirilmesi, üreticileri piyasa bilgisi
eksikliği ile karşı karşıya bırakmıştır. Eski kooperatiflerin çoğu özel
kuruluşlarla değiştirilmiştir. Böylece, ABD’ nin aksine, çeşitli nakit
teklifleri yerel belgelerde yayınlanmamıştır ve Güney Afrika’ da
para tekliflerini yayınlamak da yasal olarak zorunlu değildir. Güney
Afrika’daki para piyasası bir derece gelişmiştir, ancak bireysel üretici için şeffaf değildir. Güney Afrika’ nın ihracatı oldukça yüksek
üretim maliyetleri, düşük yağış nedeniyle bazı bölgelerde, düşük
mısır üretimi ortalama verimleri ve diğer ülkeler tarafından kendi
ihracatçıları için teklif edilen destek nedeni ile sınırlıdır. “İhracat
pazarı için üretim yapmak ve aynı anda üretimi sürdürebilmek için
makul bir kar elde etmek basitçe mümkün değildir. Sonuç olarak
üretim altındaki alanda düşüş yaşanmaktadır.
Güney Afrika, çoğu hükümetin biyo-teknolojisi gelişimine karşı
çıktığı bir kıtada genetiği değiştirilmiş (GD) ürünlerde lider olmuştur. Bu arada, hükümet mısırı yem olarak hariç tutarak ve herhangi
bir etanol karışımını zorunlu tutmayarak biyo- yakıtların gelişimini geri tutmuştur. Teşvik, işlerin iyi gitmesini sağlayacak kadar iyi
değildir.

BİYO-DİZEL
Güney Afrika Tahıl Tahminleri Komitesi’ nin 29. Mart. 2009 tarihinde
açıklanan rakamları belirten son ABD Tarım departmanı raporuna
göre, 2008 yılında yaklaşık 915,100 hektar yağlı tohum dikilmiştir.
Bu 2007 yılı ile karşılaştırıldığında % 16,74 daha fazladır ve Güney
Afrika tarım pazarlama sisteminin serbestleştirilmesinden bu yana
en yüksek ikinci rakamları görmüştür.
Biyo-dizel üretimini desteklemek için ayçiçeği alanı azalırken soya
alanı artacaktır. Aynı rapor, aynı zamanda biyo-yakıt ile ilgili Rainbow Nation Yenilenebilir Yakıtlar Limited’ in açıklaması ile Doğu
Cape’ de 1.5 milyar Rand (189 Dolar) biyo- yakıt işlemesi ile biyoyakıt ile ilgili yapılan açıklamalar konusunda detaylı bilgi vermektedir.Tesisin ithal edilen ve yurt içinde üretilen soya fasulyesinden bir yılda 288 milyon litre biyo-dizel üretmek için 1.36 milyon
ton soya fasulyesi kullanarak biyo-dizel ve tıbbi gliserin üretmesi
beklenmektedir ve bu da Afrika’nın en büyük soya işleme tesisi
olacaktır.

BIODIESEL
According to a recent U.S. Department of Agriculture attaché report, which cited figures released by the South African Crop Estimates Committee on March 25, 2009, approximately 915,100
hectares of oilseeds were planted in 2008. That was 16.74% more
than in 2007 and the second highest since the deregulation of the
South African agricultural marketing system.
The sunflower area will decrease while the soybean area will increase… to support biodiesel production.
The same report also gave details of a big investment in biofuels,
with the announcement by Rainbow Nation Renewable Fuels Limited of a 1.5-billion-rand ($189 million) biofuel processing plant
in the Eastern Cape.
The plant is expected to produce biodiesel and pharmaceutical
glycerine from imported and domestically produced soybeans,
using 1.36 million tonnes of soybeans a year to produce 288 million liters of biodiesel, making it the largest soybean processing
facility in Africa. It is expected to begin operations at the end of
2009.
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Buğday Üreticileri
Güçlü yanları
•Yılların birikimi ile elde edilmiş ürün bilgisi
•Güçlü üretici firmalar tarafından iyi desteklenmesi
•Üretim için sağlam bitki çeşitleri çeşitliliği
•Kırsal kesim ekonomisine önemli katlı
•Gayrı safi milli hasılaya önemli ölçüde katkı
•Rekabetçi araştırma enstitsü ( Tarımsal Araştırma Konseyi )

Zayıf Yanları
•Yüksek girdi maliyeti
•Yüksek girdi maliyeti/yüksek üretim riskiyle değişken maliyetteki
keskin artışın sonucu olan toprak değer aranı
•Yavaş ve eksik girdi /dış faktörlere ürün fiyetı eşitlemesi döviz kurunun gücü karşısında ağır girdi ücreti düşüşü eşitlemesi
• Pahalı ürün sigortası ve yetersiz sigorta kapasitesi
•Yüksek faiz
•Bütün üreticilere gönderilmeyen ve adepte edilmeyen araştırma
sonuçları
•Ücret rikslerini düşürmek için çit makanizmasının yavaş adaptasyonu
•Değişik ürün örnekleriyle sonuçlanan iklim farklılaşması(özellikle
yazın yağış olan bölgelerde)
•Uluslararası pazarın direkt etkisi ve üreticiyi küçük çağlı alıcı / satıcı durumunda barakan döviz dakgalanmaları
•Gelişen sektörden piyasaya giriş sayısının sınırlı olaması

Wheat producers
Strengths
•Production knowledge acquired over many years.
•Well supported by a strong producers’organisation.
•Sound cultivar base for production.
•Important contibutor to the economy of the rural areas.
•Important contributor to total agricultural GDP.
•Competitive research institute( Agricultural Resaarch Council).

Weakness
•High input costs.
•Hing input cost/land value ratio as a result of sharp increases in
variable costs of production resulting in greater production risks.
•Slow and inadequate input/product price adjustment to external
factors e.g. suggish input price downward adjustment to exchange rate strength.
•Expensive crop insurance and limited insurance capacily.
•Hing interest rates.
•Research results not transferred and adopted by all producers.
•Slow adoption mechanisms to reduce price risks.
•Climatic variability resulting in variable prooduction
patterns(especially summer rainfall area).
•Direct exposure to international market and exchange rate variations resulting in producer being price taker.
•Limited number of new entrants from developing sector.
•Inadequate extension services.
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•Servislerin yetersiz genişlemesi

Fırsatlar
•Yerel talebi ve olağan niş ihraç pazarını tatmin etmek için erzda
arış
•Kırsal kesimin altyapısının düzeltilmesi için destek verilmesi
•Kırsal kesimde istihdam artışı
•Daha çok dikey bütünleşme
•Gelişen ticari çiftçilerin kapasiteyi genişletmek için birleşmesi
•Var olan önemli üretim kapasitesi
•Durum buğdayı üretim
•Bütün seviyelerde üretkenliğin gelişmesi

Tehlikeler
•Sübvansiyonlu ithalat/düşürüm
•Tarla vergilerinin negatif etkisi ve diğer sürdürülebilirliği tehdit
eden mevzuatlar
•Tariflere yavaş yönetim uyumu süreci
•Araştırma merkezlerinde kapasite kaybı
•Demiryolu ağı üzerinde silolara servisin yavaşlaması
•Düşük çiftçi kapı fiyatlarına neden olan yüksek nakil maliyeti
(özellikle Western Cape’de)
•Tarife dışı kısıtlamaların Güney Afrika buğday ticaretine negatif
etkileri
•Kalite standartlarının yüksek düzeni

Altyapı Sağlayıcıları
Güçlü Yanları
•İyi organize olmuş sanayi birliği
•Düzenli degerlendirme kurallarının uygulanması
•Tayin edilmiş eğitim standarları
•Dayanıklı alt yapı
•Stok sağlayıcılar arasında adil rekabet
•Dayanıklı servis tarihi
•Değer katılmış ürünler
•Tüketicinin yararına olan dayanıklı yönetim sistemi

Fırsatlar
•Ortaya çıkan sektör
•Katma değerli servislerin artışı
•Katma değerli ürünlerin artışı

Tehditler
•HIV/Aids
•Yüksek üretim maliyetleri (işgücü ve kanuni maliyetler )/baskı altındaki tarifeler
•Değirmenler için direkt buğday ithalatı
•Yerel buğdayın değirmenlere direkt teslimi
•Yerel üretimde düşüş
•Uluslararası ücretlerin yerel üretimde etkisi
•Çiftlikte depolama imkanları
•Değirmenlere direkt teslim
•Yetersiz ve güvenilmeyen Spoornet altyapısı
•Kısıtlı liman kapasitesi
•Land Bank Act.
•Adil olamayan uygulamalara temelsiz suçlamalar

Opportunities
•Increase supply to satisfy local/regional demand and possibly satisfy niche export market.
•Stimulate support infrastructure in rural areas.
•İncrease employment in rural areas
•More vertical integration.
•İncorporate developing commercial farmers to expand capacity.
•Significant productive capacity available.
•Durum wheat production.
•Impravement of productivity one all levels e.g.yield and quality

Threats
•Subsidised imports/dumping.
•Negative impacd of land taxes and other legislation threats on
sustainability.
•Slow administrative process to adjust tariffs.
•loss of resaarch capacity at research centres.
•Deterioration of rail network servicing silos.
•Hing transport costs resulting in low farm gate prices(especially
in Western Cape).
•Non tariif barriers affect South African wheat exports negatively..
•Overregulation of quality standards.

Infrastructure Suppliers
Strengths
•Well organised industry association.
•Uniform grading rules are applied.
•Established training standards.
•Sound infrastucture.
•Fair competiton between storage providers.
•Sound service history.
•Value added products.
•Sound administrative system to the benefid of consumers.

Weakness
•High maintenance cost.
•Insufficient number of silo bins for different wheat categories at
silo complexes.
•Low capacity utilisation in some areas.
•Loss of skilled personnel.
•Quality and quantity risks.
•Income dependent on throughput.
•Rates are fixed for a season .
•Varying crop size determines throughput.

Opportunities
•Emerging sector.
•Increasing value added services.
•Increasing value added products.

Threats
•HIV/Aids.
•Hing oerational costs (labour and statutory costs)Tariffsunder
pressure.
•Direct wheat imports to mills.
•Direct deliveres of domestic wheat to mills.
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Tacirler
Güçlü Yanları
•Etkili ve verimli ücret keşfetme mekanizması
•iyi yerel stoklama imkanları
•Göreceli iyi nakil altyapısı
•Güvenilir legal sistem
•Dayanıklı finansal sistem

Zayıf Yanları
•Şeffaflık eksikliğive tarife sistemlerinin uygulanmasında verimsizlik.
•Spoornet’in sağladığı zayıf servis
•Buğday ithalatları için Ulusal Tarım Depatmanının bitki sağlığı kısıtlı politikaları

Fırsatlar
•Yeral markette geniş çeşitliliği olan uluslararası buğdayın artan
kabulü
•Adil bir gösterge olarak uluslararası pazara kıyasla yerel buğday
pazarının Safex’in rol artışı
•Likitide ve artan rekabet katarak saniyedeki katılımcı sayısını arttırmak

Tehditler
•Hükümetin müdahalesi
•Artan üretim maliyetleri nedeniyle yerel üretimde azalma
•Büyük rol oynayıcıların tekelci uygulamaları

Değirmenler
Güçlü Yanları
•İyi organize olmuş sanayi birliği
•Dayanıklı altyapı ve eğitim standartları
•Gelişmiş telekominikasyon ağı
•İyi gelişmiş nakil altyapısı Karayolları
•Demiryolları,Limanlar
•Belirlenmiş sanayi tabanı
•İşgücünün kullanılırlığı
•Çevre bilinci
•Güçlü ihracat komitesi

•Effect of international prices on local production.
•On farm storage facilities.
•Direct deliveries to mills
•Inadequate and unreliable Spoornet infrastructure.
•Limited port capacity.
•Land Bank Act.
•Unfounded accusations of unfair practices.

Traders
Strengths
•Efficient and effective discovery mechanism-Safex.
•Good local storage facilites.
•Relatively good transport infrastucture.
•Respected legal system.
•Sound financial system.

Weakness
•Lack of transparency andinefficenncy in implementation of the
tariff system.
•Poor service by Spoorneet.
•Restrictive National Department of Agriculture’s Phyto-sanitary
polices for wheat imports.

Opportunities
•Increase acceptance of a wider variety of international wheat in
the local market.
•Inceasing the role of Safex as a fair indicator of local wheat prices
relative the international market.
•Increasing the number of participants in the industry adding liquidity and improving competition.

Threats
•Intervention by government.
•Reduction in local production due to increasing production
costs.
•Monopolistic practices by larger role players

Millers
Strengths
•Well organized industry associations.
•Sound infrastructure and training standards.
•Developed telecommunication network.
•Well-developed transport infraastructure:
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Zayıf yönleri

Opportunities

•Haksız rekabet karşısında yetersiz koruma
•Yüksek girdi maliyeti
•Araştırma ve geliştirme için düşük seviyeli finansal üstünleme
•Altyapı bakımının yetersizliği karayolları,demiryolları,limanlar
•Uluslararası ilgiye erişim yetersizliği
•Yüksek teslimat maliyetleri
•Yüksek faiz oranları
•Yeni ürün tasarım için yenilik eksikliği
•Düşük ihracat yönelmesi
•Yüksek maliyet üretim
•Ticaret çarelari ve tarife konularında hükümatin yavaş reaksiyon
zamanı
•Yüksek derecede bozulmuş uluslararası pazar

•Beneficiation of raw materials.
•Aevailable production capacity.
•Domestic andregional demand.
•Preferential export markets ( African Growth and Opportunities
Act,European Union,Southern African Development Community
and others).
•Alternative international supplier (International political instability).
•Shift in consumer demand to organic food.
•Shift in consumer demand from maize meal to bread.

Fırsatlar
•Ham maddenin zenginleştirilmasi
•Mevcut üretim kapasitesi
•Yerel ve bölgesel talep
•Tercih edilebilir ihracat pazarı (Afrika büyüme ve fırsat kanunu
.Avrupa Birliği.Güney Afrika Gelişme Topluluğu ve diğerleri)
•Alternanif uluslararası sağlayıcılar (Uluslararası politik dengesizlik)
•Tüketici talebinde organik besine kayış
•Tüketici talebinde mısır yiyeceklerinden ekmeğe kayış

Tehditler
•HIV/Aids
•Koruyucu bariyerlerin yürürlükten kaldırılması
•Ucuz sübvanse ithalatların adil olmayan rekabetleri
•SACU ve SADC üyelerinin tarife dışı bariyerleri
•Bölgesel dinamikler ve çok yönlü düzenlemelerdeki değişiklikler
•Tüketicinin tercihlerindeki değişiklikler
•Besin yardım bağışları
•Özelleştirilmiş teşviklern yetersizliği
•Zayıf yerel pazar ekonomik durumu
•Roads-Rail-Port
•Established industry base.
•Availability of labaur force.
•Environmental awareness.
•Strong Export committee.
•Highly skilled professionals and institutions for research.
•Preferred local wheat.

Weakness
•Inadequate protection against unfair competition.
•Hing input costs.
•Low level of financial commitment for research and development.
•Lack of maintenance of infrastructures: Roads – Rail – Port
•Lack of access to international informantion.
•High delivery costs.
•High interest rates.
•Lack of innovation for new products.
•High cost producer.
•Slow Government reaction time to trade remedies and tariff is
sues.

Threats
•HIV / Aids.
•Abolishment of protective barriers.
•Unfair competition from cheap subsidized imports.
•Non-tariff barriers by SACU and SADC members.
•Changes in regional dynamics and multilateral arrangements.
•Changes in consume preferences.
•Food Aid donations.
•Lack of customised incentives.
•Poor domestic markete economic conditions.
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Afrika kıtasındaki en güçlü ekonomiye sahip olan Güney Afrika
Cumhuriyeti’nde gelişmiş ve modern bir ekonomi ile az gelişmiş
bir ekonomi yan yana yaşamaktadır.Güney Afrika’da finansal,ticari
ve sinai standartlar ve gümrükler Amerika ,Avrupa ve diğer gelişmiş ülkeleriyle aynı düzeydedir.Zengin doğal kaynakları,çok iyi
altyapısı ve gelişmiş bir finans sektörü ile Güney Afrika,sahra altı
Afrika ülkelerine ihracat ve yatırım için bir dağıtım merkezi ve giriş
kapısı niteliğindedir.

South Afrika has the strongest economy in Africa continent anda
developed and modern economy exists togerher wiith an underdevelloped economy.ın South Africa financial,commercial
and industrial standards and customs are in the same level as
in USA,Europe and other developed countries,With its rich raw
materials,a very good infra structure and a developed finance sector South Africa is a distribution center and entrance port for subSahara countries for exports and investment.

Gelişmiş bir örgütlenme yapısına sahip, gerekli dağıtım makanizmaları oluşturulmuş, düzenli bir piyasa düzenine sahip olan Güney
Afrika ‘da yasalar ve ticari uygulamalar Kuzey Amerika ve Avrupa
ülkeleri ile benzerlik taşımaktadır. Kuralların, prensipleri oluşmuş
bu piyasada ihracatçıların pazara gidrişte kullanabileceği seçenekler yeterli çeşitliklerdir. Modern ve güçlü bir ulaşım ve iletişim
altyapısına sahip olan, bankacılık ve finans sektörünün gelişmiş
olduğu Güney Afrika’da piyasa aktörleri olarak büyük zincir mağazalar, acenteler, genel ithalatçılar, ithalatçı toptancılar, imalatçılar,
ihtisas firmaları, toptancılar ve parekendeciler mevcuttur.

South Africa ha sahighly developed organization schheme,
necessary distribution centers and law and commercial applications are similar with USA and other European countries.In this
market with established rules and principles exporters have various means in entering the market.In South Africa where there
is a modern and powerful communication infrastructure,and
developed banking and finance system the actors of the market are big chain malls,agencies,general exporters,wholesale
importers,producers,exprt fırms,wholesalerss and retaillers.

İthal mallarının ülkeye girişinden nihai tüketiciye ulaşmasına kadar uzanan zincirin halkaları her ülkede olduğu gibi sektöre ve
ürüne göre değişmektedir.Ancak,uzun vadeli pazarlama stratejileri ile pazara giriş önem taşımaktadır.Kendi standarlarına uygun
luk,doğruluk,dürüstlük,güvenilir ilişkiler,devamlılık ve zamanında
teslim. Güney Afrikalıların başlıca ticari beklentilerini oluşturmaktadır.Ayrıca,toplumun,tanınmış marka ve ürünleri tercih eden
yüksek gelirli üst kesim ve yoksulluk sınırında yaşamını sürdüren
alt kesim şeklinde ikiye ayrılmış olması nedeniyle ürün kalitesi ve
fiyat açısından hedef kitlenin doğru belirlenmesi zorunluluk arz
etmektedir.

The parts of the chain of a commodity from import to the end user
changes according to the sector and product like in every country.
However it is importantto enter the market with long time strategic planning.The main commercial expectations of South Africas
are is being suitable toown standards,correctnees,honesty,trusta
ble relations,continuance and being punctual at delivery.In addition since the societyin South Africa is divided in two between high
income upper class that live in poverty..the target mass should be
chosen carefully in terms on product quality and pricing.

Genel anlamda Afrika odaklı ve tarafsız bir dış politika izleyen Güney Afrika, coğrafi olarak dünyanın diğer ülkelerinde uzak oluşu
ve apartheid döneminde maruz kalınan uluslar arası ambargolar
nedeniyle, kendine özgü bir kültür sentezi ve hayat biçimine sahip bulunmaktadır.Bu çerçevede,Güney Afrika ile ticaret yaparken
ülkeyi ve insanların iyi tanımak,farklı grupların(siyahlar,beyazlar,Hi
ntliler)kültürel ve dini özelliklerine dikkat etmek önem arz etmektedir.Düzgün yürüyen,ancak yavaş işleyen bir sisteme sahip olan
Güney Afrika ile iş baglantılarında sabırlı olmak gerekmektedir.
Güney Afrika’ya piyasa araştırma veya iş bağlantısı kurmak amacıyla gerçekleştirilecek ziyaret öncesinde,Ticaret Müşavirliğimizle temasa geçilmesi ve ilgilenilen sektörlerle ilgili olarak ziyaret
öncesinde gerekli ön hazırlık çalışmalarının yapılmasında fayda bulunmaktadır.Güney Afrika’daki firma ve kuruluşların kısa
süre içerisinde randevu vermekten imtina etmeleri de dikkate
alındıgında,ziyaret öncesinde temasa geçilecek firmaların tespit
edilmesi ve randevuların önceden ayarlanması Güney Afrika’ya
yapılacak iş seyahatlerinin daha verimli olmasına sağlayacaktır.

South Africa generally conducts an African focused independent policy,and being away geographically away from the rest
of the world and being subject to economical embargoes in
apartheid perio,has a unique cultural synthesis and life style.
In this context,while making trade in South Africa one should
know the country and its people well and should be careful
with the cultural and religious differences of different kinds of
people(blacks,whites,Indians).South Africa has a smooth but slow
working system therefore one should leern to be patient in this
country.Businessmen who want to conduct business with South
Africa should contact with our trade Counselorsa and sufficient
studies should be conducted with the visit.Considering the firms
do not accept visits short notices in South Africa,the firms to be
visited i South Africa should be determined before the visit and
visiting dates should be arranged before the visits to make the
visits more efficient.
Lastly Soutly Africa should be evaluated not as an African country
but as a developed country the consumers re protected,mall chains are very sttrong and rules are very strong and the rules are
very rigid.
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BÖCEKLER:

INSECTS:

Altı haftadan uzun bir süre saklanan tahıllar böcek zararına karşı
korunmalıdır. Tahıllar sadece kuru iken saklanmalıdır çünkü yüksek nemli tahıllar sıcaklığın artmasına ve küf oluşumuna neden
olur. Yüksek sıcaklıklar ise tahıl koruyucularının etkisini azaltarak
böceklerin çoğalmasına izin verir. Tahılların soğutulması (15 derecenin altına) böcek faaliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.(3)
Böceklenmemiş tahıllara uygulanan insektisidler böcek gelişimine karşı ve tahılların korunması için koruyucu görev görür (belli
bir süre için). Böceklenme sonrası tohum bakım insektisid uygulaması ya da aşırı kullanımı önerilmez. Bu gibi uygulamalar böcekler arasında kimyasallara karşı dayanıklılık oluşturur. Ayrıca bir böceklenme mevcut ise, tohum bakım insektisidleri sadece düşük
seviye de kontrol sağlayacaktır. (3)

Seed stored for more than six weeks must be protected against
insect damage. Seed should only be stored when ‘dry’, as grain of
high moisture causes temperatures to rise and mould to develop.
High temperatures reduce the efficacy of grain protectants, allowing insects to multiply. Cooling of grain (below 15 degrees C)
helps to suppress insect activity.(3)

Bazı Hannaford tohum bakım ürünleri cypermethrin ya da triflumuron insektisidleri içermektedir. Her iki insektisid de saklanmış
buğday, arpa, yulaf ve diğer küçük hububatları belli böceklere
karşı korur. Mevcut yetişkin böcekler cypermethrini aldıktan sonra ölürken; böcek büyüme düzelmeyicisi olan triflumuron her türlü oluşan larvayı öldürecektir. Triflumuron yetişkin böcekleri yok
etmez. Bu nedenle triflumuron larvalar
üzerinde etkili olmadan önce böceklenmiş tahıllar böcek yaşam döngüsü devam
ettikçe zarar görecektir. (3)

Insecticides applied to uninfested grain will protect against pests
developing and damaging the grain (for a specified duration).
Application of seed treatment insecticides after infestation and
their over-use is discouraged. Such management facilitates the
development of resistance to the chemicals within the insect population. Additionally if an infestation is current, seed treatment
insecticides will assert little control.(3)
Some Hannaford seed treatment products contain cypermethrin
or triflumuron insecticide. Both insecticides protect against a range of insect pests of stored wheat, barley, oats and other small
grains. Existing adult insects will die after ingesting cypermethrin; while triflumuron, an insect growth regulator, will kill any
emerging larvae. Triflumuron will not destroy
adult insects. Infested grain will therefore
suffer insect damage before triflumuron acts
upon the larvae as the insect life cycle proceeds.(3)

Rusty Grain Beetle (Cryptolestes ferrugineus)/ KIZIL TAHIL BÖCEĞI
Rusty Grain Beetle (Cryptolestes ferrugineKategori: OLI
us)
Minimum yaşam döngüsü: 23 gün.
Category: OLI
Dağılım: Dünya çapında. Normalde ikincil
Minimum Life Cycle: 23 days.
zarar ancak zarar görmüş tam taneli tahılDistribution: Worldwide. Normally a seconlara saldırır.
dary pest, but also attack damaged whole
Biyoloji:
grains.
Yumurtaları – Genel de tahıllardaki çatlak
Biology:
ya da yırtıklar da 400 e kadar yumurta bıEggs - Up to 400 eggs laid in produce, often
Kızıl tahıl böceği(Oklahoma Devlet
rakır.
in splits or cracks in grain.
üniversitesi, Oklahoma da saklanmış
Larva – genelde endosperm üstünde ya
Larvae - Prefer to feed on or near endosperm,
tahıl yönetimi - F7180.)
da yakınında beslenmeyi tercih eder, özelparticularly if grain attacked by fungi.
likle de tahıl mantarlanmışsa.
Adults - Also feed and can live for up to six
Rusty grain beetle.(Oklahoma State
Yetişkinler- bunlar da altı ile dokuz ay boto nine months. .(Oklahoma State University,
University, Stored Grain Management Stored Grain Management in Oklahoma yunca beslenir ve yaşayabilirler. (Oklahoin Oklahoma - F7180.)
ma Devlet üniversitesi, Oklahoma da sakF7180.)
lanmış tahıl yönetimi - F7180.)
Kızıl tahıl böceği Montana da en yaygın
The rusty grain beetle is the most common
harici beslenme yapan tahıl böceklerindendir. Yumurtalarını gevexternal feding grain insect in Montana. Eggs
şek bir şekilde tahıl üzerindeki çatlaklara ya da tahıl yüzeyindeki are deposited loosely between kernels and in the cracks or furboşluklara bırakırlar. Larvalar yumurtadan çıktıktan sonra tahıl rows on the grain surface. After hatching, larvae feed in the germ
içerisindeki hücre katmanından ve tahıl tozundan beslenirler. Ge- layer of the wheat kernel and also feed on broken kernels and
nelde büyük sayılarda görülürler, bilhassa kış aylarında tahıl kütle- grain dust. They are often found in large numbers, particularly
sinin ince malzemesinde gelişen çekirdekte bulunurlar. Yetişkin- through the winter, in the core of fine material that develops in
leri iyi uçuculardır. Dişileri dokuz aylık yaşam döngülerinde 400 e the center of the grain mass. The adults are good fliers. Females
kadar yumurta yumurtlayabiliyor. Bu küçük böcekler (2 mm) uzun can lay up to 400 eggs over a lifespan of up to nine months. Theantenleri sayesinde açıkça belirlenebilirler. (6) (High Plains IPM se small insects (2 mm) are readily identified by their very long
Guide, a cooperative effort of the University of Wyoming, Univer- antennae. (6) (High Plains IPM Guide, a cooperative effort of the
sity of Nebraska, Colorado State University and Montana State University of Wyoming, University of Nebraska, Colorado State
University).
University and Montana State University).
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Kontrol:

Control :

Böceklenme önlemek için, boş kutuları iyice temizleyin ve içine
yeni tahıl yerleştirmeden onları birinci derece malathion %1
çözelti ile spreyleyin. Böcekler sıcak günlerde uçabildiğinden,
yeniden böceklenmeyi önlemek için eski tahıllar yakılarak ya da
sıhhi dolum ile imha edilmelidir. Hasattan sonra tahılları kurutmak
ya da soğutmak iyi bir önlemdir. Kutulardaki böceklenme kutulara dezenfektan (gaz) uygulayarak ya da kış aylarında tahılı -7C
ye soğutarak ve bu soğuklukta en az 6 hafta tutarak önlenebilir.
Bu böcekler ile ilgili tam kontrol ile ilgili yerel tarım temsilcinizle
görüşün.

To prevent an infestation, thoroughly clean empty bins and spray
them with a 1% solution of Premium _grade malathion before
loading new grain into them. To prevent reinfestation since the
insect can fly on warm days, old residual grain should be destroyed by burning or by disposal in a sanitary fill. Drying and
cooling grain shortly after harvesting is a valuable precaution.
Infestations in bins can be controlled by treating the grain with a
recommended fumigant , or , in winter , by cooling the grain -7C
and holding it at this temperature for at least 6 weeks. Consult
your provincal agricultural
representative for full details
on the control of this pest.

Rust-red flour beetle
(Tribolium castaneum)
Pas- Kırmızı Un kurdu Hem
tahıl hem yağ tohumlarını
böceklenebilir ama asıl
stok gıda ve işlenmiş tahıl
(örneğin un) için tehlike arz ederler. Yetişkin
böcekler kırmızımsı kahverengi rengindedir ve
uzunlukları 2,3–4,4 mm
arasında değişir. Dişileri
günde 10–20 arası yumurta üretir ve 200 gün
ile 2 yıl arasında değişen
ömürleri boyunca yaklaşık
1000 yumurta üretirler.
Larva ve yetişkinler kırık
tahıl ve undan beslenir.
(3)
Küçük Tahıl Delici
Bu böcek tüm küçük tahıllara dadanır ve zarar görmüş tahılda çok daha çabuk gelişir.
Yetişkinleri koyu kahverengi rengindedir
ve uzunlukları 2.5-3.0 mm arasında değişir.
Dişileri 2-3 aylık yaşamları boyunca 200-300
arasında yumurta üretir. Yumurtalar tahılın
yüzeyine bırakılır ve larvalar çekirdeğe
doğru ilerler. Yetişkinler uçabilir ve onlar da
tahıl üzerinden beslenir.(3)
Tahıl Ambar Böceği
Yetişkinler koyu kahverengi rengindedir
ve uzunlukları 2.0-3.5 mm arasında değişir.
Gerçek tahıl ambar böceğinin özellikleri
olan delici ve tokaç ile uzun burunları ile
kolayca tanımlanabilirler. Dişileri 2-3 aylık
yaşamları boyunca 200-300 yumurta üretirler. Yetişkinlerinin uçma yeteneği yoktur
ve rahatsız edilirlerse ölü rolü yaparlar. Yumurtalar tahılın tüm çekirdeğine bırakılır.
Yetişkinler tam ve kırık tahıl üzerinde ve
içinde beslenir.(3)

Rust-red flour beetle (Tribolium castaneum)
Capable of infesting both
whole grain and oilseeds,
but a more serious problem
in stock feed and processed
grain (ie flour). Adults are reddish brown and range from
2.3-4.4 mm in length. Females
produce from 10-20 eggs per
day, and over a lifetime of 200
days – 2 years, produce more
than 1000 eggs. Larvae and
adults feed on broken grain
and flour.(3)

Küçük Tahıl Delici
Lesser grain borer

Tahıl Ambar Böceği
Granary weevil (3)
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Lesser grain borer (Rhyzopertha dominica)
This pest is capable of infesting all small
grain and develops more rapidly in damaged than in whole grain. Adults are dark
brown and range from 2.5-3.0 mm in length.
Females produce between 200 and 400 eggs
in their 2-3 month lifespan. Eggs are laid on
the surface of the grain and larvae burrow
into the kernels. Adults can fly, and also feed
on the grain.(3)
Granary weevil (Sitophilus granarius)
Adults are dark brown and range from 2.03.5 mm in length. They are easily distinguishable from the borers and beetles by their
long snout, characteristic of the true weevils.
Females produce from 200-300 eggs in their
2-3 month lifespan. Adults cannot fly and
feign death if disturbed. Eggs are deposited
in whole kernels of grain; emerging larvae
feed on whole grain. Adults feed in and on
whole and broken grain.(3)

Pirinç Biti
Tahıl ambar böceğine benzer ama gövdesindeki dört adet portakal- kırmızı leke ile
ayırt edilir.(3)

Rice weevil (Sitophilus oryzae)
As for the granary weevil, although distinguished by the four orange-reddish patches
on its body.(3)

Kuru Meyve Güvesi
Yağ tohumlarına ve tohumlara saldırır.
Yetişkinlerinin kanat genişliği 20 mm dır; ön
kanadın dış parçası kırmızımsı kahverengi
arasındadır ve iç parçası kremsi beyaz rengindedir. Yumurtaları tahılın yüzeyine bırakılır.
Larvalar tahılın yüzeyine ağ örerler ve bu
ağın içerinde kalan çekirdekten beslenirler.
(3)

Indian meal moth (Plodia interpunctella)

Testereli Böcek
Birçok çeşitli malların böceklenmesine neden
olur ama tam tohumda kolayca yumurtlayamaz. Ancak tahılların çoğunun örneklerinde
bu böceğin yerleşmesi ve gelişmesi için yeterince kırık parça vardır.
Yetişkinler kahve renginde ve 2.5-3.5 mm
Kuru Meyve Güvesi
uzunluğundadır ve göğüs tarafında uzun
Indian meal moth (Plodia interpunctella)
karakteristik dişe benzer projeksiyonlar
vardır. Yetişkinler birkaç yıl yaşayabilir ve
dişileri yaklaşık 375 adet yumurta üretir.
Larva ve yetişkinler kırık buğday ve undan
beslenir (3).

Sawtoothed grain beetle (Oryzaephilus
surinamensis)
Infests a wide range of commodities, but
does not readily breed in whole grain. However, most samples of grain contain enough
broken fragments for the beetle to become
established. Adults are brown and 2.5-3.5
mm long with characteristic tooth-like projections on either side of the thorax. Adults
may live for several years and females produce an average of 375 eggs. Larvae and
adults feed on broken grain and flour.(3)

İncir Kurdu
Tahıl ve yağlı tohumlara saldırır. Yetişkinler
gri rengindedir ve ön kanatlarının ortasından
koyu bir bant geçer. Kanat genişliği 15 mm
dır. Güve sadece 2 hafta yaşar ama bu süre
içerisinde dişi tahıl üzerine 250 ye kadar
yumurta bırakabilir. Larvalar tahıl yüzeyi
etrafına bir ağ örer ve bu ağın içindeki
çekirdekten beslenir. Altı haftadan uzun süre
saklanmış olan tahıllar böcek hasarına karşı
korunmalıdır (3)
Un Kurdu
Un kurdu çöpçü olarak algılanır ve saklanan
tahıllara en fazla saldıran böcekler arasında
yer alır. Çoğu çürüyen tahıl ya da nemli, kötü
durumda olan çekilmiş tahıllardan beslenmeyi tercih eder. Bu böcekler koyu köşeler,
çuval altı ve gıdaların saklandığı kutular gibi
pek sık rahatsız edilmeyen yerler de görülür.
Evde genel olarak kiler ya da zemin katta
görülürler ve bazen buğday unu, un, kek
karışımları, tahıl, et atıkları, ölü böcek, kümes
kepeği ya da çöpüne saldırılar, hatta serçe
yuvalarında bile görülmüşlerdir- burada
düşen parçalardan beslenirler-. Un kurdunun halı altında ve hasır örgü koltuklarda
yaşadığı önceki yıllar da görülmüştür.

Attacks oilseeds and cereals. Adults have
a wingspan of 20 mm; the outer portion of
the forewing is reddish-brown and the inner portion creamy-white.Eggs are laid on
the surface of the grain. Larvae spin webs on
the surface of the grain and consume kernels
within the webbing.(3)

Testereli Böcek
Sawtoothed grain beetle
(Oryzaephilus surinamensis)

İncir Kurdu
Tropical warehouse moth (3)
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Tropical warehouse moth (Ephestia cautella)
Attacks cereal grain and oilseeds. Adults are
grey with a dark band across the middle of
the forewing. They have a wingspan of 15
mm. The moths live for only two weeks, but
during this period females may lay up to
250 eggs on the surface of the grain. Larvae
spin webs on the grain surface and consume
kernels within the webbing. Seed stored
for more than six weeks must be protected
against insect damage.(3)
Yellow Mealworm Betle (Tenebrio molitor)
Yellow Mealworm Beetles are considered
scavengers and are among thelargest insects that infest stored products. Most prefer
to feed on decaying grain or milled cereals
in damp, poor conditions. These insects are
usually found in places not frequently disturbed such as dark corners, under sacks, in
bins and where feed is stored. Indoors, they
are usually found in basements or at grade
level, sometimes infesting cornmeal, flour,
cake mixes, cereals, meat scraps, dead insects, bran and litter from chicken houses,
they have even been found in sparrow’s
nests where they feed on the droppings.

Tanımlama:
Genç larvalar beyazdır ve yaş ilerledikçe koyulaşır. Un kurdu larvaları bal sarısı rengindedir ve koyu un kurdu koyu kahverengindedir. Un kurdunun gövdesi
ergenlikte yumuşak, çok parlak, parlak, uzun, sert, silindirik
(kurt gibi) ve yaklaşık 1/8 inç
kalınlığında ve 1.25 inç uzunluğundadır. Böcekler serti yaklaşık ¾ inç uzun ve birçok zemin
böceğini boyut, yapı ve renk
olarak birleştirir. Sarı un kurdu
yetişkinleri parlak, koyu kahverengi ya da siyahtır ve koyu
un kurdu yetişkinleri ise mat ve
koyu siyahtır. Yumurtalar beyaz
ve bezelye şeklindedir ve yaklaşık 1/20 inç uzunluğundadır.
Pupa önce beyazdır sonra sarı
renge döner ve Kâse ya da koza içinde kaplanmazlar. Un kurdu
yetişkinleri yer böcekleri kadar hızlı hareket edemez. Ayrıca un
kurdunun arka bacağı dört parçadan oluşurken yer böceklerinin
arka bacakları beş parçadan oluşur. Ayrıca koyu un kurdu diye bilinen bir tür daha vardır (Tenebrio obscurus). Genç larvalar beyazdır ve yaşlandıkça koyulaşır. Sarı un kurdunun larvaları bal sarısı
rengindedir ve koyu un kurdu larvaları da koyu kahverengindedir.
Yetişkinler arasındaki fark aşağıdaki resimler ile gösterilmektedir
ve burada soldaki resimde koyu un kurdu gösterilmektedir.

Identification:
Young larvae are white, darkening with age. Larvae of yellow
mealworms are honey-yellow, while dark mealworms are dark
- brown. Mealworms have a
smooth,highly polished, shiny,
e l o n g a t e, h a r d , c y l i n d r i c a l
(wormlike) body about 1/8
inch thick and up to 1.25 inches
long at maturity. Beetles are robust, black and nearly 3/4 inch
long, resembling many ground
beetles in size, shape and color. Yellow mealworm adults
are shiny, dark-brown or black,
whereas dark mealworm adults
are dull, pitchy black. Eggs are
white, bean-shaped and about
1/20 inch long. Pupae are white
at first, turning yellow, and are
not enclosed in a case or cocoon. Mealworm adults do not move
as fast as ground beetles. Also, the hind leg of a mealworm adult
has only four tarsal segments, while the hind leg of a ground beetle has five tarsal segments. There is another species of mealworm
known as the Dark Mealworm (Tenebrio obscurus). Young larvae
are white, darkening with age. Larvae of yellow mealworms are
honey-yellow, while dark mealworms are dark-brown. The difference between the adults is shown in the pictures below with the
Dark Mealworm Beetle being on the left:

Yaşam Döngüsü ve alışkanlıklar:
Tenebrio böcekleri siyah ya da koyu kahverengi rengindedir ve
bunlar larva ve yetişkin olarak tahıl ürünlerinden beslenir. T. molitor önemli hasat sonrası bir böcektir ve tüm dünya da görülür.
Yetişkin böcekler gece ışığından etkilenir ve iyi uçuculardır ve karanlık yerler de görülürler. Her bir dişi 4-14 gün içerisinde larvaya
dönüşen yaklaşık 275- 600 yumurta bırakır. Yumurtalar tek tek ya
da küme halinde bahar aylarında 22-137 günlük bir dönem de
bırakılır. Larvalar öncelikle depolanan tahılların tohumlarından
beslenir ve geniş yelpazeli bitki ürünlerinden beslenebilirler, örneğin zemin tahılı, un, tütün ve gıda malzemeleri. Larvalar çok aç
gözlüdür ve düşük sıcaklıklara çok dayanıklıdır; -5°C derece de 80
gün hayatta kalabilirler. Larvalar bu devre de ortam koşullarına
bağlı olarak 2 yıla kadar kalabilir. Bireysel larvalar larvadan çıkmak
için yiyecek kaynağından çok uzağa gidebilir ve bu şekilde ev
sahipleri için böceklenmenin kaynağını bulmaları zorlaşır. Çoğu
larva son bahar da kış boyunca olgunlaşır ve ilkbahar da larvadan
çıkar ve pupa dönemi 7 -24 gün arasında sürer. Yetişkinler ilkbahar ve yaz aylarında görülür ve 2-3 ay yaşar. Sıcak yaz akşamlarında genelde ışıktan etkilenerek açık pencerelerden içeriye uçarlar.
Genelde evlerin oturma odasında zarar vermezler ve gelişmeleri
çok uzun sürdüğü için mutfak için de tehlike teşkil etmezler.(1)

Life Cycle and Habits:
Tenebrio beetles are black or dark brown and they feed as larvae and adults on grain products. T. molitor is an important postharvest pest and occurs spread all over the world. Adult beetles
are attracted to night-lights, are strong fliers, and are found in
dark places. Each female lays about 275-600 eggs, which hatch
into larvae in 4 to 14 days. Eggs are laid singly or in clusters during
the spring over a period of 22 to 137 days. Larvae firstly eat the
germs of stored grains and can feed on a wide variety of plant
products such as ground grains, flour,tobacco and foodstuffs. Larvae are very voracious and highly resistant to low temperature;
they can remain alive for 80 days at -5°C. Larvae may spend up to
two years in this stage depending on the environment.Individual
larvae may wander far from the food source to pupate, making it
difficult for homeowners to locate the source of infestation.Most
larvae mature by fall, overwinter and pupate in the spring, with
the pupal stage lasting 7 to 24 days. Adults emerge in the spring
and early summer, living two to three months. On warm summer
evenings they often fly in through the open windows attracted,
as we’ve already said by the light. They normally do no harm in
the living rooms of houses and as they take so long to develop
they do not become a problem in domestic kitchens.(1)

Önlem:
Un kurdu bazı insanlar tarafından balık yemi ve hayvan yemi olarak yetiştirildiği için her zaman zararlı böcek olarak görülmez. İyi
gece aydınlatması kullanarak ev içi etkilenmesi ve böceklenmesini önleyebilirsiniz (uygulandığı ülkeler de).

Prevention:
Mealworms are not always considered pests since some people
raise them for fish and animal food. Use good night-light discipline to reduce beetle attraction and infestation indoors (in the countries where this applies). Sanitation is the simplest means of
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Nemli tahıl ya da öğütülmüş tahıl içeren karanlık, rahatsız edilmeyen alanlar yok edilmelidir. Eski terk edilmiş kümeslerde arda
kalan çöpler aşırı derece de böceklenmeye neden olabilir ve bu
böceklenme yarım mil ötedeki komşuları bile rahatsız edebilir. Yığın halinde dışarı atılan kümes çöplüğü un kurdunun evin içine
göçmesine neden olabilir.

controlling mealworms. Moist, dark, undisturbed areas containing damp grain or milled cereals should be eliminated. Litter remaining in old or abandoned poultry houses can create explosive
infestations, bothering residents as far as 1/2 mile away. Poultry
litter dumped into piles outdoors can result in mealworm migrations indoors.

Sıhhi depolama da bulunan atık tahıl ürünleri böceklenme kaynağı oluşturabilir. Burada da alınan önlemler bu haşerenin sanayi
çevre de oluşmasını önleyebilir ve devam edilmelidir ve asıl sorunun olduğu noktaya gelinebiliyorsa o zaman tütsüleme kalan tek
alternatif oluyor. Ama daha önce de dediğimiz gibi, öncelikle ev
temizliği, ev temizliği....vs. (1)

Waste grain products in a sanitary landfill may become a source
of infestation.Again the measures taken to prevent this pest in an
industrial environment should be on-going anyway and if allowed to get to the point where they are a major problem, then fumigation would be the only alternative. But as I’ve said before.....
Housekeeping, Housekeeping....etc. (1)

Ekin Karaböceği
Bilhassa Afrika türlerinde bu böcek artık dünyanın her yerine yayılmış durumdadır. Bilhassa tahıl ambarlarında, silo ve
değirmenler de görülür Larvalar gizli saklı olarak yaşarlar,
mısır ve undan beslenir ama
aynı zamanda belli bir ölçü de
başka böcekler üzerinden de
yaşarlar. Linnaeus bu böceği
1758 yılında tarif ederken
henüz
daha
kozmopolit
değildi.
Fransızlar ona “cadelle” (Latin
catulus kelimesinden gelir ve
oğul anlamına gelir) derlerdi
ve günümüzde de bu böcek
genel olarak bu isimle tanınır.
Hatch (1942) Cadelle’ nin Avrupa da dışarıda ağaç kabuğu ve
kurumuş ahşap altında yaşadığını belirtmiştir. Burada ahşaptan
beslenen böceklerden beslenir. Bazı böcek bilimcileri Cadelle’nin
aslen Amerika’dan geldiğine inanır çünkü Ostomidae ailesinin
tüm türleri yenidünya da görülmektedir.

Cadelle Beetle (Tenebroides mauritanicus)
Originally an African species, this beetle has now spread to all
parts of the world. It is found particularly in grain warehouses,
silos and mills. The larvae live
hidden away, feeding on corn
and flour , but also, to a certain extent predating on other
insect species. When Linnaeus
described this insect in 1758, it
was in all probability already
cosmopolitan.
The French called it the
“cadelle” (which from the Latin
catulus means offspring) and
this is the name by which it is
commonly known at the present time. It is known also as the
“bread beetle” because of its
habit of cutting the silk bolting
in flour-mill achinery. Hatch (1942) notes in Europe the cadelle
lives outdoors under bark and in rotten wood. Here it is predacious on wood-feeding insects. The cadelle is believed by some
entomologists to be a native of America, for all species of the family Ostomidae are found in the New World.

En iyi bilinen tahıl haşerelerindendir, bunun kısmen de bir nedeni
ev içerisinde kiler haşeresi olmasıdır. Burada yetişkinler ve larvalar
tahıl, kahvaltı yiyecekleri, patates kabuklu ve kabuksuz fındık ya
da meyve ile beslenir ve yumurtalarını karton kolonlarının altına
koymayı tercih ederler.

It is one of the best known of the stored-grain pests, in part because it is also a common “pantry pest” in the house, where adults
and larvae feed on cereals, breakfast foods, potatoes, shelled and
unshelled nuts, or fruit, and prefer to lay their eggs under the
flaps of cartons.

Çuvallar ve kâğıt paketleri ve ahşabı kemirebilirler ve bu şekilde
böcek girişine izin verilmiş olur. Ambar böceği ve pirinç bitinin
aksine bunlar sadece tam tahıllardan değil, aynı zamanda un
ve bir takım başka ürünlerle de beslenirler ve bu nedenle kiler
haşeresinden çok daha önemlidir. (1)
Caddle gevşek kabuğu altında ailenin bugünkü türleri gibi yırtıcı
bir böcek olabilir. Tahılları saran böceklerin larvalarına saldırır bilhassa da Plodia interpunctella ve Oryzaephilus surinamensis. Bu
böceğin bir başka özelliği de tahıl kutularının ahşaplarını ya da
ahşap yapıları delip geçmesi ve bazen de bunları çökertmeleridir.
Orada uzun bir süre için büyük sayılar da kalabilirler ve sadece bir
sonra gelecek olan tahılları böceklenmeyi beklerler. Bu böceklerin
barınaklarında başka tahıl haşereleri de saklanabilir. (1)

They can gnaw through sacks and paper packages and wood,
thus allowing other insects access. Unlike the granary and rice
weevils, they feed not only on whole grains, but also on flour and
a variety of other products, and are therefore much more important as pantry pests. (1)
The cadelle may have been originally a predator under loose bark,
as ther species of the family are today. It does attack the larvae
of other grain-infesting insects, particularly Plodia interpunctella
and Oryzaephilus surinamensis. Another peculiarity of this insect
is its habit of burrowing into the woodwork of grain bins or other
wooden structures, sometimes causing them to collapse. It may
remain there for long periods in large numbers, only to emerge
and infest the next load of grain. Other grain pests may also hide
in its burrows. (1)
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Açıklama:
Parlak siyah yetişkin bu böcek uzun, dikdörtgen şeklinde ve düzdür ve 8–9 mm arasında uzunluğu ile tahılların böceklenmesine
neden olan en büyük böceklerden bir tanesidir. Göğüs, gevşek
belirgin bir eklem ile gövdenin geri kalanından bariz bir şekilde
ayrılmıştır, erkekleri de dişilerinden karın bölgesindeki ventral taraftaki sayısız ince delikler ile ayrılabilir çünkü dişiler de bu delikler
daha nadir ve iridir (1).

Description:
The shiny black adult is elongate, oblong, and flattened, and is
one of the largest of the grain-infesting beetles, being about 8 to
9mm long.The prothorax, is distinctly separated from the rest of
the body by a loose, prominent joint, the males can be distinguished from the females by the numerous and fine punctures on
the ventral side of the abdomen, whereas the punctures on the
female are less numerous and coarser.(1)

Yaşam Döngüsü:
Dişiler un, tahıl ve diğer yiyeceklere yaklaşık 1.000 adet yumurta
bırakır. Ancak aşağıdaki deney çok ilgi çekici olmuştur: Bond ve
Monro (1954) cadelle’ yi küf ve maya içeren yulaf ezmesi kültüründe büyüttü.

Life Cycle:
The females lay about 1,000 eggs loosely in flour, grain, or other
foodstuff. Although the following experiment was interesting:
Bond and Monro (1954) reared the cadelle on oatmeal cultures
containing moulds or yeast. They found the female lays her eggs
in clusters in the food or packs them in crevices. One female produced a maximum of 3,581 eggs. The eggs, laid in clusters of between 10 to 60 eggs in food materials, hatch in about 10 days. The
fleshy, white to greyish-white larva has a black head and a black
plate with two horny black projections at the tip of the abdomen
(see picture below) and the larvae may reach 3/4 inch in length.
The life cycle may be as short as 70 days, but it may be much longer under conditions unfavourable to the insect’s development.
The females generally live for a year, and have been kept alive for
more than 3 years.

Dişilerin yumurtaları kümeler halinde gıdaların üzerine ya da paket halinde yarıklara bıraktıklarını gördüler. Bir dişi yaklaşık 3,581
yumurta üretiyordu. 10–60 yumurta halinde kümeler şeklinde
gıdalara bırakılan yumurtalar yaklaşık 10 günde çıkıyor. Dolgun,
beyaz ile gri-beyaz arasındaki larvanın siyah bir kafası ve karın
ucunda iki sert siyah projeksiyonlu siyah bir plakası var (bakınız
aşağıdaki resim) ve bu larvalar yaklaşık 3/4 inç uzunluğa ulaşırlar.
Yaşam döngüleri 70 gün ile kısıtlı olabilir ancak böceğin gelişimi
için uygunsuz koşullar da çok daha uzun olabilir. Dişiler genellikle
bir yıl yaşarlar ve 3 yıl kadar hayatta tutulmuşlardır.
Larva döneminin süresi ortam koşullarına göre değişir ve 38- 414
gün arasında değişebilir. Cadelle 3–7 kez deri değiştirebilir, böceklerde bunun ortalaması dörttür. Larvalar ve yetişkinler büyüktür
ve 52 (yetişkin) ile 120 (larva) gün arasında gıdasız kalabilirler. Larva büyük yelpazeli tahıl çeşitlerinden ve un, toz, bisküvi ve ekmek,
sebze, kuru meyve vs den beslenir.
Bir larvanın 10.000 tahılın filizlenme gücünü yok edebilecek gücü
vardır. Larva yulaf ve buğday gibi bu tahıllara saldırırken genellikle
kendilerini embriyoya hapsederler çünkü bu en yumuşak bölgedir. Pupa evresini geçirmek için gıda kaynağından göçerken kazara kitap, yumaklar da, rulo halindeki halılar da kilim ve süt şişelerinde karşınıza çıkarlar. Cadelle’ nin pupa evresi 8–25 gün arasında
sürer. Daha ılıman ülkeler de kısmı üçüncü nesil ile birlikte iki nesil
görülebilir.
Tropik ülkeler de üç nesil olduğuna inanılır. Bu böcekler ayrıca tütün fabrikaları için de ciddi bir tehlike teşkil eder. Burada böcek
larvaları bulmak için içlerine delerek girdikleri şikâyet edildiği kuru
tütün balyalarında görülürler. Candura’ ya göre (1943), genç larvalar tütünden beslenirler ancak başka böceklerden de beslenmedikleri sürece ölürler. Larvalar tütün içerisinde 2–3 yılda gelişir
ve bu süre de delmelerden dolayı tütünü yok ederler. Larva uygun
bir ahşaba bir hücre oyarak pupa dönemini ya da kış uykusunu
geçirir.
Ancak bu ahşap ya da boş kutular da aylarca kalmalar ve bu kutulara yeni tahıllar konduğunda onları böceklendirmek için yeniden ortaya çıkabilirler. Larvaların bu ahşap delme alışkanlıkları bu
pupa odalarının şişe mantarı ve kitap gibi ilginç yerlerde açılmasına neden olabilir (1).

The length of the larval period varies with the environment and
may extended from38 to 414 days. The cadelle may undergo from
three to seven molts, the average for this insect being four. The
larvae and adults are large and can go without food for 52 days
(adults) to 120 days (larvae).The larvae feed on a great variety of
grains, as well as on flour, meal, biscuits and bread, vegetables,
dried fruits, etc. One larva was found capable of destroying the
germinating powers of 10,000 grains. The larvae, when attacking
such grains as wheat and oats, usually confine themselves to the
embryo, this being the softests part. Upon migrating from its food
source in order to pupate, it occurs accidentally in such unusual
places as books, balls of twine, carpet rolls, rugs and in bottles of
milk. The cadelle pupates in from eight to 25 days. In more temperate countries there may be two generations with a partial third.
It is believed there are three generations in tropical countries. These insects are also a serious pest in tobacco factories. Here they
occur in bales of dry tobacco where it is claimed they bore into
them in search of insect larvae. According to Candura (1943), the
young larvae
will feed on the tobacco, but will die unless they are able to feed
on insects too. The larvae require two to three years to develop in
the tobacco which they finally destroy through their borings. The
larvae pupate or hibernate by hollowing out a cell in the adjacent
wood. Thus,
they may remain in the wood or empty bins for months and then
emerge to reinfest fresh grain placed in these bins. This woodboring habit of the larvae has resulted in the pupal chamber being
excavated in such curious places as the corks of bottles and in books. (1)
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Geçmiş:
Khapra böceği dünya da en çok tahıl ürünü ve tohum yok edicisi
olarak görülür ve bunun çıkış noktası muhtemelen şimdi Hindistan’ ı ve Bangladeş’ i kapsayan bölgelerdir ancak şu an güney ve
doğu Afrika, güney Avrupa ve Akdeniz bölgesi, Ortadoğu ve doğuya doğru Aysa bölgelerine de yayılmıştır. Bu böcek sıcak kuru
iklimler de gelişir. Popülâsyonları sıcak ve kuru koşullar da çok
kısa bir süre de çok hızlı bir şekilde gelişir ama soğuk iklimlerde de
ambar, gıda tesisleri ve tahıl ambarları gibi ısıtmalı durumlarda da
hayatta kalabilir. Bu böcek uçamaz ve bun edenle genellikle ticaret yolu ile dağılır. Bu böceğin dağılımını engellemenin en büyük
sorunu az gıda ile uzun yıllar hayatta kalabilme özelliği ve çatlak,
yarık içinde hatta boya ölçekleri ve pas pulcuklarının arkasında
saklanma alışkanlıklarıdır. Eğer kontrol altına alınmaz ise bu böcek sürünen larvaları ile bir tahıl ambarının yüzeyini canlıymış gibi
gösterebilir. Bu tür bir kirli besleyici olarak görülür çünkü tükettiğinden fazla tahıl tanelerini unufak eder ya da kırar. Onlar sadece tahılı tüketmiyorlar, bunları
aynı zamanda vücut parçaları
ve sert kıllarla kirletiyorlar ve
bunların yetişkinler de ve bilhassa bebekler de gastrointestinal (sindirim sistemi ile ilgili)
tahrişe yol açtığı bilinmektedir.
(1).
Konaklama:
Belirgin tahıl ve depolanmış
ürün konaklamasına ek olarak,
bu böcek aynı zamanda belirgin gıda kaynağı olmayacak birçok
yerde de görülmektedir- tabii eğer birileri bu böceğin doğal olarak omnivor bir protein çöpçüsü/ tutucusu olduğunu açıklamadığı sürece-. Çuvalların ve sargıların dikişlerinde, balyalanmış krep
kauçuk da, araçlar da, çelik teller de, kitaplar da, oluklu/ kıvrımlı
kutular da (tutkal), cıvata torbalarında ve hatta kirli keten ve paha
biçilmez yağlı boya resimler de görülmüştür. Genellikle pirinç,
fıstık, kuru hayvan derisi gibi belirgin gıdalar da ve aynı zaman
da buğday ve maltlı arpa gibi doğal gıdalar da yakalanırlar. Bu
böceklenme ürünün böceklenmiş ambarlar da aklanmış olmasından, böceklenmiş araçlarla nakledilmesinden ve daha önce
Khapra böceği tarafından böceklenmiş olan çuvalların yeniden
kullanımından kaynaklanabilir (1).
Belirleme:
Belirleme, tuzak kurma ya da gözle izleme yolu ile uygulanabilir.
USDA tarafından geliştirilen bir Khapra böcek tuzağını her yerde
bulabilirsiniz. Tuzak kullanırken bu tuzağın sadece o tür varsa işe
yarayacağının ve olumsuz bir sonucun %100 böcek olmadığı anlamına gelmediğinin bilincinde olmanız gerekmektedir. Böceklerin küçük boyu, alışkanlıkları ve küçük ve hasarlı türlerini tanımlama zorluğundan dolayı Khapra böceği denetlemesi zor ve ince
bir iştir. Öncelikli kontrol edilmesi gereken yüksek riskli bölgeler
şunlardır:
1) Duvar ve zemindeki yarık ve çatlaklar
2) kopmuş boya arkaları ve pas
3) palet boyunca ve palet ahşabın son tahıllarında.
4) Çuvalların ve sargıların dikişlerinde

Background:
The khapra beetle, considered to be one of the world’s most destructive pests of grain products and seeds, probably originated
from regions now including India and Bangladesh, but has since
spread to other areas including northern and eastern Africa, southern Europe and the Mediterranean region, the Mideast, and
east into Asia. This pest thrives in warm, dry climates. Populations
build rapidly in a short time under hot, dry conditions, but can
survive in colder climates in heated situations such as warehouses, food plants and grain storages.
The beetle can not fly, and is therefore spread mainly by commerce and trade. The problem of preventing the beetle’s spread
is compounded by its ability to survive for several years with little
food, and its habit of hiding in cracks, crevices and even behind
paint scales or rust flakes. If left uncontrolled, the insect can make
the surface of a grain storage appear alive with crawling larvae.
This species is a considered to
be a dirty feeder, breaking or
powdering more kernels than
it consumes. They not only
consume the grain, but may
also contaminate it with body
parts and setae which are
known to cause adult and especially infant gastrointestinal
irritation. (1)
Hosts:
In addition to the obvious grain and stored product hosts, the
beetle has been found in many locations that would not be obvious food sources, unless one realises that the insect is by nature
an omnivorous protein scavenger. It has been found in the seams and ears of burlap bags and wrappers, in baled crepe rubber,
automobiles, steel wire, books,corrugated boxes (glue), bags of
bolts, and even soiled linen and priceless oil paintings. It is frequently intercepted on obvious food products such as rice, peanuts,
dried animal skins, as well as its referred natural foods such as
wheat and malted barley. Such infestations may result from the
storage of the product in infested warehouses, by transportation
in infested conveyances, or from reuse of sacks or packaging previously used to hold material infested by khapra beetle. . (1)
Detection:
Detection may be accomplished by trapping or visual inspection. A khapra beetle trap developed by the USDA is commercially
available. When using traps, be aware that a trap will only indicate
that the species is present if trapped, but that negative trapping
results shall never be used as absolute proof that the insect is not
present. Inspecting for khapra beetle is difficult and meticulous
due to the small size of the insect, its habits, and the difficulty
of identifying small or damaged specimens. High risk areas that
should be checked first include: 1) cracks in walls and floors 2) behind loose paint or rust 3) along pallet, and the end-grain of pallet
wood 4) seams and ears of burlap bags 5) low light areas 6) trash
from cleaning equipment, and the equipment itself.
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5) az aydınlatmalı bölgeler de
6) temizleme ekipmanlarının çöpü ve ekipmanların kendisi.
Düşük riskli bölgeler şu şekilde listelenebilir:
1) iyi aydınlatılmış alanlar
2) rutubet, nemli veya birikintilerin küflendiği ortamlar.
3) kaygan/ yağlı yerler, zemin gibi
Elektrikli süpürge denetçilere çatlaklar arasındaki dökülmüş deri
ya da ölmüş erişkinlerin bulunmasında yardımcı olabilir. Elektrikli
süpürgenin filtresi iki denetleme alanı arasında değiştirilmelidir.
(1)
Yaşam Döngüsü ve açıklama:
Khapra böceğinin klasik belirteci dökülmüş deri ve larva varlığıdır.
Larvalar sarımsı ile altın kahverengi arasındadır. Karın alt bölgesinin her iki yanında sert kılları ve dikenli kıllardan oluşan tüyleri
vardır. Yetişkinler oval yapıda ve kahverengi ile siyah renk arasındadır ve üst kanatları belirgin bir şekilde daha açık kahverengi desenlidir.
Mikroskop altında belirgin bir şekilde tüylü görünebilirler. Bu tüyler arasına sıkışan toz, kirli görünmelerine neden olabilir. Daha
yaşlı yetişkinler de bu tüyler kopmuş olabilir. Olgun larvalar 1/4
inç uzunluğundadır, dişiler ise 1/8 inç uzunluğunda iken, erkekler
daha kısa bir yapıya sahiptirler. Larva evresinde 4–7 kez deri değiştirirler ve bu da çok sayıda dökülmüş deriye neden olur. Yetişkinlerin ömrü çok kısadır, sadece 1–2 hafta sürer, hatta 100°F da sadece
1–2 gün hayatta kalabilirler.
Yetişkinlerin hareketi nadir olarak fark edilir. Genellikle öğle vaktinde ışık basıkken aktiftirler ve yaşlanana kadar ışıktan kaçınırlar.
Ölü yetişkinler genellikle pek bulunmazlar çünkü larva tarafından
yenirler ya da sadece tanımlanabilecek şekilde parçaları kalır.
Çiftleşme genellikle erişkinler oluşur oluşmaz gerçekleşir ve yumurtlama 1–6 gün arasında sürer ve bu arada dişi yaklaşık 80 adet
yumurta bırakır. Yumurtalar 5–7 gün de olgunlaşır. Larva gelişimi
dört hafta da görülebilir ancak daha soğuk sıcaklıklarda, kalabalık
da, düşük yemek kalitesinde larva dinlenme durumuna girebilir
(diapause).
Bu diapause durumunda az gıda ile aylarca, hatta 1–3 yıl boyunca
kalabilirler. Dinlenme durumundaki larvalar çatlaklar da ve diğer
saklı yerler de büyü adetlerde birikir. Aralıklarla gıda aramak için
gezebilirler ama uzun süreler için saklanma yerlerine geri dönerler. (1)
İşlem:
Metil bromür kullanarak tütsüleme yapmak genellikle tercih edilen işlemdir. Khapra böceğinin yarıklar ve çatlaklara saklanmak ve
gözenekli bloklara zarar verme alışkanlıkları nedeni ile tüm yapı,
içeriği de dâhil olmak üzere tütsülenmelidir. Binalar genellikle
muşamba ile kaplıdır ve dezenfektan gaz belirli bir oranda içine
pompalanır, sıcaklığa bağlı olarak genelde bin metre küp başına
altı- dokuz kilo kadar. Bu işlem, binanın boyuna ve gerekli güvenlik
önlemlerine bağlı olarak birkaç saat sürebilir. O dönemde Khapra
böceğinin tütsülenmesinin devamının gerekli olup olmadığı hususu henüz belli değildir. (1)

Low risk areas for inspection include: 1) well-lighted areas 2) areas
of dampness, moisture, or where debris is mouldy 3) areas that
are oily, such as floors. Vacuum cleaners can be used by inspectors
to assist the inspector in drawing cast skins or dead adults out of
cracks and crevices, and to pick up debris. Vacuum cleaner filters
must be changed between inspection locations. . (1)
Life Cycle and Description:
The classic telltale sign of a khapra beetle infestation is the presence of cast skins and larvae. The larvae are yellowish to golden
brown. They are clothed with fine setae, and there are tufts of
barbed setae on each side of the terminal abdominal segments.
Adults are oval shaped, brown to blackish, and with indistinct
lighter brown patterns on the elytra.
They may appear slightly hairy on top under a microscope. These hairs may trap dust, giving a dirty appearance. In older adult
specimens the hairs may be rubbed off. Mature larvae are about
one-quarter inch long, and adult females are about one-eighth
inch long with males somewhat smaller.
They pass through 4-7 moults during the larval stage, resulting in
numerous cast skins. Adults are short-lived, persisting only for one
to two weeks, but only for a few days at temperatures over 100°F.
Adult activity is seldom noticed.
They are more active during midday if the light is subdued, and
prefer to avoid the light until they are of older age. Dead adults
are not often found since they may be cannibalised by larvae, leaving only fragmentary remains for identification. Mating occurs
almost immediately after adult emergence, with oviposition for
one to six days following and the female laying up to 80 eggs.
Eggs hatch in five to seven days.
Larval development may occur in four weeks, but under cooler
temperatures, crowding, poor food quality, or frass build-up, the
larvae may enter a quiescent condition (diapause). They may persist for months, even as long as one to three years with little or no
food in this diapause-like condition. Quiescent larvae may aggregate in large numbers in cracks or other hiding places. They may
periodically wander in search of food, but then return to hiding
for extended periods. . (1)
Treatment:
Fumigation using methyl bromide is the treatment of choice. Because of khapra beetle’s habit of hiding in cracks and crevices and
infesting porous block, the entire structure, in addition to its contents, must be fumigated. Typically, the building is covered by tarpaulin and the fumigant is pumped in at an approved rate, typically six to nine pounds per thousand cubic feet, depending upon
temperature. The process may take several hours, depending on
the size of the building and the strict safety precautions required.
The future for the continued use of methyl bromide fumigation
for khapra beetle is uncertain at this time. . (1)
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Un Böceği
İki çeşit un böceği vardır; Kırma biti [confused flour beetle (Tribolium confusum )] ve un biti [rust red flour betle (Ttribolium castaneum)]
Yukarıdaki türlerin her ikisi de alışkanlıkları ve tanımlamaları nedeni ile- bilhassa da ikincisi nedeni
ile- aynı sayfada bulunmaktadır. Yinede iki böcek de burada karşılaştırma için bulunmaktadır.
Kepek böceği olarak bilinen hem kırma biti hem
de un böceği öncelikle öğütülmüş tahıl ürünlerine saldırır, örneğin un ve mısır gevreği gibi. Hem
yetişkinler hem da larvalar tahıl unu ve kırık tahıllarla beslenir ama hasarsız tam tahıl çekirdeklerini yemezler. Bu böcekler genellikle evde zarar
görmüş un da dururlar ve büyük popülâsyonlara
çoğalabilir. Bazıları gıda birikimleri ve dolap çatlaklarında, yarıklarda ve mobilyalar da hayatta
kalmayı başarırlar. Kırma biti İngiltere, Amerika ve
Avustralya da un fabrikalarında en sık görülen en
zararlı böceklerdendir. İnsanları veya hayvanları
ısırmazlar ve sokmazlar, hastalık yaymazlar ya da
evdeki mobilyalardan beslenmezler ya da onlara
zarar vermezler. (1)

Flour Beetles
There are 2 types of flour beetles; confused flour beetle(Tribolium
confusum )and rust red flour betle (Ttribolium castaneum)

Rust red flour betle
(Ttribolium castaneum)(1)

Both the two above species are included on the
same page because of the similarity of habitat and
identification, the latter being the main problem.
Hence both beetles are here for comparison. Both
the confused and red flour beetles, known as “bran
bugs,” primarily attack milled grain products, such
as flour and cereals. Both adults and larvae feed
on grain dust and broken kernels, but not the undamaged whole grain kernels. These beetles often
hitchhike into the home in infested flour and can
multiply into large populations. Some survive on
food accumulations in cabinet cracks, crevices,
and furniture. Confused flour beetles are the most
abundant and injurious insect pest of flour mills in
the U.Kingdom, United States and Australia. They
do not bite or sting humans or pets, spread disease,
or feed on or damage the house or furniture. . (1)
In addition to milled grain products, beetle specimens have been found in barley, breakfast cereals,
corn, cornmeal, crackers, flour, millet, oats, rice,
rye, wheat and wheat bran, nutmeats, dried fruits,
legume seeds, beans, milk chocolate, cottonseed,
peas, powdered milk, sunflower seeds, vetch seeds,
spices, herbarium and museum specimens, and
even baits poisoned with arsenic’s. It is particularly
injurious in warehouses and in factories making
starch products. Flour infested by the larvae has a
greyish colour and a tendency to go mouldy (1).

Öğütülmüş tahıl ürünlerine ek olarak, bu böcek
türleri; arpa da, kahvaltı tahıllarında, mısır, mısır
unu tahıllarında, kraker, un, darı, yulaf, pirinç, çavdar, buğday ve buğday kepeği, fındık, kurutulmuş
meyve, baklagil tohumları, fasulye, sütlü çikolata,
pamuk tohumu, bezelye, süt tozu, ayçiçeği tohumu, fiğ tohumu, baharat, bitki ve hatta arsenikle
zehirlenmiş yemekler de saptanmıştır (1).

Identification:
Tanımlama:
Both the confused and red flour beetles are simiHem kırma biti hem de un böceği görünüşte birlar in appearance. Theymeasure about 1/10 to 1/8
birine benzer. 1/10 ile 1/8 inç uzunluğunda ve düz
inch long and are flat, shiny, reddish-brown, and
yapı dalardır, parlak, kırmızı- kahverengi renginelongated. Antennae segments of the confused
dedir ve uzunlardır. Kırma bitinin anten segmentflour beetle increase in size gradually from the base
leri dört segment de zeminden uca kadar dereceli
to the tip to form a club of four segments; in the
olarak gelişir. Un böceğinde ise anten ucundaki
red flour beetle, the last three segments at the tip
son üç segment öncekilerden belirgin bir şekilde
Confused flour beetle(
of the antennae are abruptly larger than the predaha uzundur. Ayrıca kırma bitinin düz bir göğsü
Tribolium confusum )(1)
ceding ones, forming a three-segmented Also, the
vardır ve un böceğinin göğsü eğimlidir. Kırma biconfused flour beetle has a straight-sided thorax,
tinin kafa kapsülünün yanları gözlerine çentiklidir
ve bu şekilde belirgin bir bombe görülür. Bu bombe un böceğin- while the thorax of the red flour beetle has curved sides. The sides
de yoktur. Aşağıdan bakıldığında. Un bitinin gözleri en az iki göz of the confused flour beetle head capsule are notched at the eyes
çapı olarak birbirinden ayrıdır ancak kırma bitinin gözleri birbir- so that a visible ridge is present. This ridge is absent in the red
lerinden üç göz çapı kadar ayrıdır. Un böcekleri uçar ama kırma flour beetle. When viewed from below. The eyes of the red flour
biti uçmaz.However, other grain-feeding insects and mechanical beetle are separated by less than two eye diameters while those
harvesting injury provide a source of cracked kernels and dust of the confused flour beetle are separated by more than three
food for them. The adults have glands on the abdomen and tho- eye diameters. Red flour beetles fly but confused flour beetles do
rax which release a pungent gas when the insects are irritated. not. Not usually able to chew through the outer coating of grain
unless the moisture content is above 12 percent. ContaminatiThis, in turn, may produce a very undesirable odour in the grain.
Tahılların nem oranı 12% den küçük olduğu durumlar da tahılın on also occurs from the accumulation of dead bodies and waste
dış kaplamasından geçemez. Ancak tahılla beslenen diğer böcek- products.The eggs, larvae, and pupae are similar in both beetles.
Eggs are whitish or colourless and microscopic in size, with food
ler ve mekanik hasat hasarları onlar için çatlamış tohum ve toz
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gıda sağlar. Yetişkinlerin karın ve göğüslerinde bezleri vardır ve bu
bezler, böceklerin tedirgin oldukları durumlar da bir gaz salarlar.
Bu da tahıllar da istenmeyen bir koku oluşumuna neden olabilir.
Ölü vücut ve atık ürünlerin toplanmasından kaynaklanan kirlenme de aynı zaman da oluşmaktadır. Yumurtalar, larva ve pupa
her iki böcek için de benzerdir. Yumurtalar mikroskobik boyları ile
beyazımsı ya da renksizdir ve gıda parçaları yapışkan yüzeylerine
yapışır. Kafaları kahverengi olan larvalar krem- sarı rengi arasındadır, ince ve sırım gibidir ve 1/4 inç boyuna ulaşırlar. Larvaların altı
bacağı vardır ve son gövde segmentlerinde iki adet noktalı ya da
çatal şeklinde projeksiyonları vardır. Pupaları beyaz ile açık kahverengi arasında görülür. (1)
Yaşam döngüsü:
Bu çok verimli bir türdür. Her iki böcek de hasarlı tahıllarda, tahıl
tozu, yüksek nemli buğday çekirdeklerinde ve un da ürer. Dişi böcekler her biri 5–8 aylık bir süre de un ya da başka gıdalara 300–
400 yumurta bırakır (günde 2–3 yumurta). Bu yumurtalar 5–12
gün içerisinde ince, silindirik sarı noktalı beyaz bir larvaya dönüşür.
Larva dönemi 22 ila 100 günden fazla bir döneme karşılık gelebilir
ve pupa dönemi ide 8 gün sürer. Tam olgunlaşmış larvalar çıplak
pupalara dönüşür ve bir hafta içerisinde yetişkinler oluşur. Yaşam
döngüsü 7–12 hafta sürer ve yetişkinler 3 yıldan fazla yaşarlar. Bu
tip böcekler en çok 30°C ı tercih ederler ve 18°Cden düşük sıcaklıklarda gelişmez veya üremezler.(1)
İşlem:
Genellikle en kolay ve etkili kontrol ve önlem böceklenme yerini
belirlemek ve yok etmektir. Çok böceklenmiş gıdaları paketlenmiş ağır plastik torbalar ya da mühürlü konteynırlarla çöp imha
servislerine bırakılmalıdır. Bu böcekleri erken bir zaman da fark
ederseniz, sadece imha yeterli olacaktır. Depolanan tahıllar da
böceklenmeyi önlemenin en iyi yöntemi dikkatli temizliktir. Tüm
gıdaları, gıda paketlerini, tabak çanakları dolaplardan, raflardan
ve depo alanlarından kaldırdıktan sonra güçlü bir emme vakum
süpürgesini uygun ekleri ile kullanın ve tüm dağılmış gıdaları (un,
pirinç, tost atıkları, hayvan yemi, üzüm vs.) çatlak ve yarıklardan,
mobilyaların altından ve arkalarından temizleyin. Sıcak su ve sabunla iyice temizleyin. Raflar tamamen kuruduktan sonra temiz,
yenik kâğıt ya da folyo ile kaplayın ve gıdaları ondan sonra yerleştirin (böceklenmeden arınmış gıdaları).Sanayi sorunlarında, örneğin gıda fabrikaları, tahıl siloları, dökme un depoları vs aynı şekilde
yukarıda tarif edilen adımlar takip edilir ki bunlar zaten sürekli görevler arasında yer almalıdır ve gaz dezenfektan işlemi ön görülmelidir. Bu masraflı bir işlem olabilir ama hesaplamalar gösteriyor
ki dumanla dezenfekte edip ürünleri yeniden kullanabilmek, onları öğlece atmaktan daha hesaplı olmaktadır.Yöneticiler makinelerin zor ulaşılan parçaları gibi saklı ve sık sık temizlenmeyen yerlere
dikkat etmelidir; eğer matkap kullanılıyorsa matkabın kasası etrafında oluşabilirler. Ve kolayca unutulabilen ölü bölgeler de bu tip
böcekler için de mükemmel yerlerdir ve bu da şirkete çok paralara
mal olabilir. Haşere denetimcinizin işini doğru yaptığından emin
olun ve sadece tesisi dolaşıp birkaç kemirilmiş kutuları kontrol
edip tesisten ayrılmamasını sağlayın.Belki de yarım yıllık bir denetim yapması için benim gibi bir danışmana ihtiyacınız olabilir. Bu
şekilde tesis ile ilgili bağımsız bir değerlendirme elde edebilirsiniz
bence. (1)

particles adhering to the sticky surface. Brown-headed larvae are
cream to yellow,slender, and wiry, reaching a length of 1/4 inch.
Larvae have six legs and two-pointed or forked projections at the
last rear body segment. Pupae are white tolight brown. . (1)
Life Cycle:
This is a very prolific species. Both beetles breed in damaged grain,
grain dust, high-moisture wheat kernels, flour, etc. Female beetles
each lay 300 to 400 eggs in flour or other foods during a period
of five to eight months (two to three eggs per day). Within 5 to 12
days, these eggs hatch into slender, cylindrical, white larvae tinged with yellow. The length of the larval period varies from 22 to
more than 100 days; the pupal period is about 8 days. Fully grown
larvae transform to naked pupae, and in a week adults emerge.
The life cycle requires 7 to 12 weeks, with adults living for 3 years or more. Ideally this type of beetle prefers temperatures of ca.
30°C and will not develop or breed at temperatures lower than
18°C. . (1)
Treatment:
Usually the most simple and effective control measure is to locate
the source of infestation and quickly get rid of it. Dispose of heavily infested foods in wrapped, heavy plastic bags or in sealed
containers and leave for garbage disposal service. If you detect
these beetles early, disposal alone may solve the problem. Careful
sanitation is the best method to avoid any stored-product pests.
After removing all food, food packages, utensils, dishes, etc. from
the cupboard, shelves, or storage area, use a strong suction vacuum cleaner with proper attachments to clean all spilled foods
(flour,rice, toaster crumbs, bits of pet food, raisins, etc.) from the
cracks and crevices, behind, under, and in appliances and furniture. Scrub with soap and hot water. After shelves are thoroughly
dry, cover with clean, fresh paper or foil before replacing with food
(which is free from infestation) or cooking utensils. In the case of
industrial problems e.g. food factories, grain silos, bulk flour stores
etc., as well as carrying out the procedures above, which should
be an on-going task anyway, fumigation may have to be considered. This can be a costly procedure, but if the calculations show
that it is cheaper to fumigate and still be able to use the grain after
screening, rather than just throw the whole lot away, which, let’s
face it, is a waste, then it could be the way to go.Managers should
be aware of the hidden places which are not always cleaned or
serviced such as, hard to get at parts of machinary, if there are
augers in use there could well be a build up in the boxing around
the auger itself, in fact any dead space which can be quite easilyforgotten about is a prime target for this type of pest and once
they get a hold there is a lot of money involved.
Make sure that your pest controller is doing their job correctly,
and not just wandering on site, checking a few rodent boxes and
wandering off site again.
Ideally you may need a consultant like myself to do a half yearly
inspection. That way you will get an independant assessment of
the site
as it stands at that point in time. . (1)
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laude Monet had taken a completely different course; together
with artists of a like mind the Frechman founded the Impressionit schoolin the early 1870s. Unlikemost of his contemporaries, he
painted his pictures directly from nature.

CLike the other paintings, “Grainstacks at the End of Summar,
Morning Effect” shows no people. But even the hut-like structures
are not the main protagonists; it is the light, that Monet splits up
into its different colours.

Out in the open, objects constantly chance their appearance; but
what irritated other artists was fascinating to Monet.

Even shadows consist of glowing blue or red dots. It is the eye of
the beholder that joins them to form shimmering patchers, more
vivid than any shadows painted before.

He had already penetrated deep into the secrets of light when he
created the first intentional series of works in the history of art.
Again and again, between 1890 and 1891, he painted grainstacks
behind his house in Giverny, a village in Normandy. He painted
them in the morning and in the evening, in summer and in winter.

Monet’s later series of works show poplar trees or the cathedral of
Rouen in different kinds of wheather.
The fact that he first painted grainstacks as light-catchers may
have a simple explanation, in a wheat-growing region they were
to be found everywhere.
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Claude Monet, öncekilerden tamamen farklı bir yol izleyerek, aynı fikirleri paylaştığı
Fransız sanatçılarla birlikte 1870’lerin başında İzlenimci okulu kurmuştu.
Çağdaşlarının çoğunun aksine, resimlerini yaparken doğrudan tabiattan ilham alıyordu. Açık havada nesneler sürekli olarak görünümlerini değiştirirler. Ancak diğer
sanatçıların canını sıkan bu gibi şeyler Monet’i büyülüyordu.
Monet, sanat tarihinde ilk kez bir tasarlanmış sanat eserleri serisi meydana getirdiğinde, ışığın sırrını iyice kavramış durumdaydı. 1890 ve 1891 yılları arasında,
Normandiya’da Giverny köyündeki evinin arkasındaki saman yığınlarını yaz, kış, sabah ve akşam defalarca resmetti
Diğer resimlerinde olduğu gibi, “Grainstacks at the End of Summer, Morning Effect”
tablosunda insanlar görünmez. Hatta resimdeki kulübeye benzer yapılar bile ana unsur değildir; ana unsur Monet’in çeşitli renklerine ayırdığı ışıktır. Gölgeler bile canlı
mavi ve kırmızı noktalardan oluşur.
Bu renk noktaları, daha önce başkaları tarafından boyanmış gölge resimlerinden
daha canlı bir şekilde, bakan kimsenin bakışında bir arada bütünleşirler. Monet’in
daha sonraki eserlerinde kavak ağaçları veya Rouen katedrali, değişik hava durumlarında betimlenmiştir.
İlk olarak ışık yakalayıcılar olarak saman yığınlarının resmini yapmış olmasının basit bir açıklaması vardır. Bunlara buğday yetiştirilen bir bölgede her yerde rastlamak
mümkündür.
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Kişisel Gelişim

Bir Avuç Un

A handful Flour

Yaşlı kadın torunu ile birlikte değirmene gitmişti. Sırtındaki çuvalı
bıraktığında, yılların yorgunluğunu sırtından atmış gibi, derin bir
“oohhh” çekti.

The old woman went together with her grandchild to the mill. As
she left the sack from her back, she made a deep “Ohh” as if she
was throwing away overstrain of the years from her shoulders.

Kim bilir kaçıncı kez gelmişti, bu su değirmenine. Kaç kez kül çöreği pişirmişti değirmende, kim bilir… Tarladan yetişen mahsul,
değirmende un olur, çörek olurdu.

Who knows, how many times she came to this mill. Who knows,
how many ash baked cookies she made at the mill… Corps from
the fields became flour, cookies in the mill.

Önce oluğun başına gidip suya yön verdi. Değirmen taşının gürültülü sesiyle, ilk un tanecikleri tekneye dökülmeye başlamıştı.

First she went to the beginning of the groove to give the water its
way. With the loud noise of the millstone, the first flour particles
began to flow in the basin.

Pencere kenarındaki tahtanın üzerine oturup eliyle çenesine destek verdi. Yıllar sonra kendisine ait bu pozisyonun, Kenan Işık tarafından taklit edileceğini nereden bilebilirdi ki?

She did sit at the edge of the window and gave support to her
chin with her hands. How could she know that
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Personel Development
Uzun süre düşünceye daldı, oturduğu yerde. Değirmenin gürültüsüne aldırmadan, düşünce deryasında kaç kulaç attığı, kaç mil
gittiği bilgisi kendisinde saklıydı.
Okuryazar değildi; ama hayat mektebinde öğrenmediği kalmamıştı. Torunlarına, atasözleri kadar anlamlı nasihat ifadeleri kullanır; onlara doğruluk / dürüstlük, hak, insanlık adına güzel vasıflar
kazandırmaya çalışırdı.
Çevresindeki insanlar, onu bir büyük olarak tanır; sözünün eri bilirlerdi. Küslerin arasını bulur; eğri oturur doğru söylerdi.
Zaman ilerlemiş, buğday taneleri çoktan un olmuştu. Değirmenin
ayağını indirdi. Suyu kesmesi için torununu oluğun başına gönderdi.
Kulakları dolduran gürültü bitmiş, sıra unu çuvala doldurmaya
gelmişti.
Teknede biriken unu torununun açtığı çuvala tahta kürekle doldurdu. Geriye kalan bir avuç unu alıp değirmen taşının üzerine
döktü.

Kenan Işık would imitate after years this position which was belonging to her? She thought for a long time, where she was sitting.
Ignoring the noise of of the mill, she was hiding it for herself, how
many miles she did swim in her dream world.
She was not literate; but she had learned everything in the school
of live. She used advices as meaningful as proverbs for her grandchildren, and tried to provide them good qualifications such as
accuracy/ honesty, right and humanity.
The people around her considered her as a respective old person,
and knew that she was standing behind her words.
She conciliated those who were angry with each other, and was
saying the truth always.
Time had past; grains of wheat already had become flour a long
time ago. She lowered the foot of the mill. She did send her grandchild to the beginning of the groove to stop the water.
The noise, filling the ears had ended, now it was time to fill the
flour into the sacks.

Torunu, şaşkın bakışlarla olup bitene anlam veremeden bakakalmıştı. Bunu fark eden yaşlı kadın:

She filled the flour that was accumulated in the basin with a wooden paddle into the sack which her grandson was holding opened.
She took one handful flour and poured it onto the mill Stone.

– Bak evladım! Kaç saattir değirmen taşı bizim için dönüyor.
Bir avuç un da onun hakkıdır, dedi.

The grandchild was looking surprised, trying to understand, what
was going on. The old woman, noticing this said:

– Ama … diyebildi torun sadece

– Look, son! Since hours the mill Stone is rotating for us. It also
has the right for handful flour.

– Aması yok, oğlum. Taş deyip geçme, onun da hakkı vardır.
Hem birçok insanın yapamadığını taş yapar yavrum, dedi.
Çuvalı omuzlayıp değirmenin kapısını kapattı. Torunu önde, kendisi arkada yürüdüler.
Değirmenin üst tarafına yukarı çıkarken, her ikisi de geri dönüp
baktılar.
Dudaklarda tatlı bir tebessüm, kalplerde küçük bir kıpırdanış yaşandı:
Kuşlar kanatlarını sevinçle çırparak, değirmenin açık penceresinden içeri giriyordu.

– But… could the grandchild only say.
– There is no but, son. It is not just a Stone, it also has rights.
Further more the Stone can make much more than humans,
she said
she took the sack on her back and closed the door of the mill. The
grandchild was walking in the front and she was behind him.
While walking upwards above the mill both turned around and
had a look.There was a little smile at the lips, a little heartbeat:
the birds were flapping their wings with joy and were entering the
mill through the open window.

Yaşlı kadın:
– Bak yavrum, dedi. Değirmen taşının hakkı olarak bıraktığımız bir avuç un, kuşlara nasip oldu, gördün mü?

the old woman said:
– Look, son. the handful flour, which we left fort he mill was
the destine of the birds, have you seen?

Gönülden inanıyordu yaşlı kadın. İnsan hakkı, kul hakkı ile yüce
huzura gitmeyi bırak; taş hakkını ve kuş hakkını bile gözetiyordu
kendisi.

The old woman believed by heart. She was not only considering
the right of human or servants, but also the rights of Stones and
birds fort he way going to supreme peace.
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Un üretimi; devrimsel bir teknoloji olan tekerleğin icadından bile
önce keşfedilmişti.
Hazmı kolay olmayan tahılların, ezilerek besleyici bir toz haline getirilebileceğinin anlaşılması insanlık tarihini yeni bir yöne çevirmiş
oldu.
Öğütücü taşların icadı olmasaydı, ekmek ya da çörek, makarna,
pizza, kek ya da kuskus olmayacaktı. Muhtemelen bildiğimiz hiç
bir uygarlık da olmayacaktı. Ve tarım için bir yardım aracı olan tekerlek, muhtemelen asla icat edilmemiş olacaktı.
Un, milyonların günlük besini haline gelmiştir. Ama, bunu sorgusuz sualsiz kabul edersek yanılmış oluruz. Dünya nüfusunu büyük
oranda besleyen tahıl tozları binlerce yıllık gelişmelerin sonucudur.
Başlıca gıda mahsüllerini sürekli olarak, yüksek kalitede ve büyük
miktarlarda üretmek birçok kültürde yaratıcı zeka istemekteydi.
Unun geçmişi, parlak yeniliğin ve artan refahın göstergelerinden
biri olmakla beraber açlık ve uygarlığın da göstegesidir: yeterince hasat edilir, öğütülür ve pişirilirse, ekonomi gelişir ve kültürler
oluşur.

Even before the wheel was invented a revulayionary technology
had been discovered: the production opf flour. The realization
that indigestible seeds could be ground into nourishing dust steered the history and fate of man in a new direction. Without the
invention of the grinding stone there would be no bread or buns,
no pasta or pizza, no cakes or coustcous.
Probably there would be no civilization as we kow it. And the
wheel, originally an aid to agriculture, would presumably never
have been invented.
Flour has become the daily food of millions. But we would be
wrong to take it for granted. The cereal powder that feeds a large
proportion of the world’s population is the result of thousands of
years of development. It took the inventive geniusss of many cultures to produce this staple food in consistently high qualyty and
large amounts.
The history of flours is one of brilliant innovation and growing
prosperity, but also of famine and civilization: wherever enough
could be harvested, ground and baked, the economy flourished
and culture emerged.
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Değirmenciliğin Öncüleri

Forerunners of Today’s Millers

Fakat bu tür hububatlar kriz zamanları için şüphesiz ki sadece geçici çözümlerdi: eğer çiğ yenilirse, insan metabolizması bu besinlerin sindirimini güçlükle gerçekleştirebilmekteydi.

So it conceivable that early man enjoyed experimenting and harvested grasses to eat the seeds. But such grains were doubtless
only a makeshift solution in times of crisis: if they are eaten raw,
the human organism is scarcely able to convert the nutrients they
contain.

İlk çağlarda, pek çok besinden sadece biri olan yabani otların,
atalarımızın diyetlerinin bir parçası olması olasıdır. İki milyon yıllık
tarihin büyük kısmında insanlar sadece avcı ve toplayıcıydı. Yiyeceklerinde seçici değildi ve eğer avdan eli boş dönerse meyveler,
yemişler, yapraklar ve kökler onlar için hoş bir değişklik olmaktaydı. Bu nedenle, ilk insanların denemelerden hoşlandığı ve tohumlarını yemek için çimleri hasat ettikleri düşünülebilir.

400.000 yıl önce ateşin kullanımının keşfi ile yiyecekleri hazırlamada yeni yöntemler bulunmuştur. Tahılların başakları kavrulduğunda, hazmedilemeyen kabuklar yanar ve ısı, mısırda besin olarak
mevcut bulunan karbonhidrat ve proteinlerin daha büyük oranda
açığa çıkarır. Bununla beraber, tohumların tatlarının daha iyi olmasını sağlar.
Ama büyük beslenme devrimi, 20.000 yıl önce doruğa ulaşan
Buz Devri geçene kadar başlamamıştır. Havan tokmağı, havan ve
öğütme taşı gibi bulgular insanların artan gıda çeşitliliğinin olduğunu göstermektedir. Bu aletler ile atalarımız muhtemelen meşe
palamutu, yemişler, kuurutulmuş yabani sebzeler ve çim tohumu
öğütmekteydi. Erkekler dışarıda avlanıyorken muhtemelen bu iş
kadınlar tarafından yapılmaktaydı. Onlar bugünün değirmenciliğinin öncülerindendir.

It is possible that wild grasses were part of our ancestors diet at
an early stage, but only as one food among many. For the greater
part of his two million year history, man was a hunter and gatherer. He was not choosy in his search for things to eat; and if he
returned empt handed from the hunt, fruits, nuts, leaves and roots
made a welcome change.

The discovery of the use of fire some 400.000 years ago opened
up new ways of preparing food. When the ears of grain are roasted, the indigestible husks burn off and the heat makes a larger
proportion of the carbonhydrates and proteins contained in the
corn available as nutritents. Moreover, it improves the taste of the
seeds. But, the great nutritional revolution did not take place until the last Ice Age had passed its peak around 20.000 years ago.
Finds such as pestles, mortars and grinding stones show that man
was using an ever
İncreasing range of foods. With these tools our ancestors presumably crushed acorns, nuts, dried wild vegetables and grass seeds. It was probably the womwn who did this work while the men
out hunting. They wewrw the forerunners of today’s millers.
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Fertile Crescent

An early centre of this development was the “ Fertile Crescent”,
a cilimatically favoured region extending from the Mediterraean
coatst of the Middle East into Mesopotaima. By the Sea of Galilee
in Israel, archaeologists have found large numbers of charred seeds among the remains of huts 19.000 years old. Five thousand
years later, whwn the cilimate became warmer, the hunters and
gatherers of the Natufian culture of the Mesolithic period roamed
the forests and grasslands. The artefacts they left behind include
primitive sickles with flint blades.On these tools it is possible to
detect marks that were probably caused by cutting grasses. Experiments have shown that about two kilograms of wild cereal per
hour can be harvested with stone sickles of this kind.So the work
of a weeks would have been enough to feed a familiy for a year.
It may have been this culture that started burying some of the
grains in the ground again during a temporary deterioration of
the climate 13.000 years ago. Although we do not know exacltly
how this discovery came about, it certanly changed the lives of
the people. The nomads started to settle, built villages and kept
cattle. Larger communities formed, with complex social structures.
And the grasses changed too:the ears of the early wheat variaties
emmer and einkorn were originally brittle, so that the ripe seeds
fell out easily. Through cultivation they became firmer and the
grains larger. The corn aaaadjusted to the needs of man, just as
man adjusted to the needs of the corn- mutually useful behaviour
that continues to this day.

Bereketli Hilal

Bu gelişme, ilk zamanlarda, iklim çeşitliliği olan Akdeniz’den Orta
Doğu kıyılarına uzanan bölgede, Bereketli Hilal olarak adlandırıldı. İsrail’ de Celile Denizi yakınlarında, arkeologlar, 19.000 yıllık
kalıntıların arasında çok sayıda kömürleşmiş tohum bulmuşlardır.
Beş bin yıl sonra, iklim daha sıcak olduğunda, Mezolitik periyodun
Natufian kültürü avcı ve toplayıcıları, orman ve otlaklarda dolanmaya başladılar. Arkalarında bıraktıkları eserler; ilkel oraklar ile
çakmaktaşı bıçaklardır. Bu aletlerin üzerinde, muhtemelen çimlerin kesiminden oluşmuş olan izleri farketmek mümkündür. Deneyler göstermektedir ki ilkel oraklar ile saatte iki kilo yabani tahıl
hasat edilebilmektedir. Böylece bir haftalık bir çalışma, bir ailenin
yıllık beslenme ihtiyacını karşılamaktadır.
13.000 yıl önce geçici mevsim anomalileri sırasında, tahıl tanelerinin bazılarının toprağa gömülmesini başlatan bu kültür olabilir.
Bu buluşun tam olarak nasıl ortaya çıktığını bilmesek de, insanların hayatlarını değiştirdiği salt bir gerçektir. Göçebeler yerleşmeye
başlamış ve köyler inşa etmiş ve büyükbaş hayvan bakmaya başlamışlardır. Daha kompleks sosyal yapılar ile daha büyük topluluklar
şekillenmiştir. Ve çimler de değişmiştir: emmer (düşük kaliteli bir
cins buğday) ve küçük kızıl buğday olan ilk buğday çeşitlerinin başakları daha kolay kırılmış; böylece olgunlaşmış tohumlar kolayca
dökülmüştür.Ziraat aracılığı ile daha dayanıklı hale gelmiş ve tahıl
taneleri daha büyümüştür. Tıpkı insanların mısıra olan ihtiyacının
yükseldiği gibi, mısır da insanın ihtiyacını yükseltmiştir – ki bu yararlı davranış günümüzde de sürmektedir.
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Ziraat, muhtemelen dünyanın bazı bölgelerinde bağımsız olarak
gelişmiştir; Amerika ve Güney Doğu Asya’ da da izler bulunmuştur. Ama özellikle Orta Doğu’ nun merkezinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu şekilde Afrika’ ya ve ordan da Anadolu, Yunanistan ve
Avrupa’ ya yeni yaşam yolu bulunmuştur.
Neolitik dönemin zirvesi olan, M.Ö. 4000 civarında, kıtanın büyük
bölümü çiftçiler tarafından iskan edilmiştir.Oetzi the Iceman’ den
başka kimse, bize onların yeme alışkanlıkları hakkında daha fazla
bilgi veremez. Bilim adamları 1991 yılında Oetztal Alpsler’ de (İtalya) bulunan meşhur mumyayı yıllarca titizlikle incelemiştir. Analizler onun korkunç ölümünden bir kaç saat önce, dağlarda – bir
okla öldürülmüştü –geyik eti ve yaban keçisi eti, bitkiler ve ekmek
Oetzi’ nin son öğünü olmuştu.

5.300 yıllık mumyanın bağırsaklarında tahıl kalıntılarına yapışık
olarak minik kömür sopası parçacıkları bulunmuştur. Ekmek muhtemelen sıcak bir taşın ya da külün üzerinde pişirilmişti. Kızıl buğday içeren unlu mamuller, muhtemelen bir el değirmeni üzerinde,
bir sürtünme taşla ezilerek olmaktaydı.
Öldüğünde dişlerinde görüldüğü gibi, bu metod kullanıldığında
diş etini kesebilecek taş parçaları unun içine girmek için her zaman bir yol buluyordu; çoğunlukla bu tip undan yapılmış gıdalar
yemiş olmalı. Dişleri üç milimetre yüksekliğe kadar ezilmişti. Ve
görünüşte bile yediği ekmeğin günümüzdeki bildiğimiz ürünle
çok az ortak noktası vardı: sert düz bir kekti.

The Hard Bread of the Neolithic PeriodAg-

riculture probbly developed independentlyin several regiond of
the world; traces are also to be found in America and South East
Asia. But the centre in the Middle East proved particularly influential. It was from there that the new way of life found its way to Africa, and through Anatolia and Greece to Europa. At the height of
the Neolithic period, around 4000 BC, large areas of the continent
were inhabited by farmers.
No one can tell us more about their eating habits than Oetzi the
Oetzi the Iceman. For years scientists meticulously examined the
famous mumy, found in a melting glacier in the Oetztal Alps( Italy)
İN 1991. The analyses revealed that a few hours before his violent
death in the mountains- he was killed by an arrow- Oetzi had a last
meal of venison and wild goat meat, plants and bread.
Tiny particles of charcoal stikk adhered to tha ramains of cereal
found in the intestines of the 5.300- year- old- mumuy. The bread
had probably been baked on a hot stone or in the ashes of a fire.
The bakery product consisted of einkornwheat that had presumably been crushed with a rubbing stone on a quern. Particles of
stone that always found their way into the flour when this method
was used abrared the teeth when he died., must often have eaten
food made from flour of this kind. His teeth were ground down to
stumps theree milimetres high. And even in appearance the bread he ate had litte in common with the product we know today: it
was a hard,flaty cake.
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