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Küresel ısınma, kuraklık ve tarımsal girdilerin biyoyakıt üretiminde
kullanılması ile birlikte hububat arz ve talep dengesinin coğrafi
bazda bozulması, beraberinde hububatın ticari bir meta olarak
kıymetlenmesine sebep oldu. 2050 yılında dünya nüfusu 9,1 milyara yükselirken gıda ve yemlik olmak üzere hububata olan talebin
toplam 3 milyar tona ulaşması bekleniyor.
Bu durumda halen 370 milyon insanın açlıkla karşı karşıya kalacağı
tahminleri, gıda güvencesi kavramının önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Birçok ülkenin kendine yeterlilik anlamında yeni stratejiler geliştirmesine, firmaların ülke sınırları dışında arazi kiralama
yoluyla ve genetiği değiştirilmiş tohumlarla üretimini artırarak ticaret payını yükseltme yarışına girmelerine neden oldu.
2009 yılı üretim değerleri baz alındığında Türkiye önemli buğday
üreten ülkeler arasında 10. sırada, arpada ise 8. sırada yer aldı.
2010 yılında hububat endüstrisi büyümeye devam edecek. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Köse ile Türkiye hububat pazarını ve dünya
pazarındaki yerini, 2010 yılı beklentilerini konuştuk.
Un İhracatçıları ‘kanserli un’ iddialarına yanıt verdi. Filipinler basın
organlarında Türkiye’den ithal edilen unların ‘kanserojen’ madde
taşıdığı iddialarına yanıt veren Un sanayicileri, Filipinler’de acilen
lobi faaliyetlerine başlayacaklarını açıkladı.
OAİB Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği Başkanı Turgay Ünlü, “Türk ununu ülkeye sokmamak için
bize iftira atıyorlar. Acil olarak Filipinler’de lobi faaliyetlerine
başlıyoruz, niyetimiz onları kendi silahlarıyla vurmak” dedi. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan
Özmen ise 2004 yılında 50 ülkeye ihracat yapan un sanayicilerinin bugün 92 ülkeye ihracat yapar hale geldiğine dikkat çekerek,
Türkiye’nin dünya un ticaretinin en önemli oyuncularından biri
haline geldiğini söyledi. Un ihracatında kullanılan buğdayların Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edildiğini vurgulayan Özmen,
“Son 5 yılda 12-13 milyon ton buğday ithal ettik. Bunun bir tonu
bile Türkiye’ye girmedi, aynı süreçde 8 milyon ton un ihraç ettik.
Biz un pazarında öyle bir zirveye çıktık ki rakiplerimiz böyle oyunlara başvurmaya başladı. Filipinler tarafından atılan iftira çamur at
izi kalsın anlayışından başka bir şey değildir” diye konuştu.
Gelecek sayımızda görüşmek üzere, iyi okumalar…

Together with global warming, drought and agricultural inputs
used in the production of biofuels the fact that the geographical
based grain supply and demand balance is breaking down, has
led to exploitation of grains as a commercial commodity. In 2050
when world population will reach 9.1 billion, including food and
feeding the demand for cereals is expected to reach a total of 3 billion tons. Expectations that in this case still 370 million people will
be facing hunger, has once more put into fore the importance of
food security concept and has caused many countries to develop
new self-sufficient strategies, and companies to get into a race of
raising the trade share by increasing production though renting
land outside the borders of the country and genetically modified
seeds. Climate change and financial crises experienced in recent
years, have increased the interest in the commodity markets and
has led to a more complex course of agricultural markets.
Taking as basis the production value in 2009 Turkey is at the 10th
place among the wheat producing countries and at the 8th place
in barley production. Grain industry continues to grow in 2010.
We have talked with the Soil Products Office (TMO) Deputy General Manager and Chairman Mesut Köse about the Turkey Grain
market and its place in the world market and the estimations for
the year 2010.
Flour Exporters Responded To The Claims of “Cancerous Flour”.
Flour industrialists who responded to the claims of press organs
of Philippines that flour imported from Turkey contains ‘carcinogenic’ matter. They also added that, they are immediately starting
to carry out lobbying activities.OAİB (Central Anatolian Exporters’
Union) Cereals, Pulses, Oil Seeds and Products Exporters’ Association President, Turgay Ünlü, “They are slandering us to not to let
Turkish flour to be in their country. We are immediately starting
to carry out lobbying activities, we intend to shoot them with
their own weapons.” said. The Chairman of the Board of Turkey
Flour Industrialists Federation, Erhan Özmen called attention that
the flour industrialists exported to 50 countries in 2004, and he
said that know they export to 92 countries, and Turkey is one of
the most important player of the world’s flour trade. Mr. Özmen
explained that the wheat which is used for flour export, are imported within scope of Inward Processing Regime and; “In the last
5 years we import 12 – 13 million tonnes wheat. A ton of them
even haven’t been brought to Turkey, and in the same period we
exported 8 million tonnes flour. Now, we are at the top of the market and that is why our opponents began to get success with such
tricks. All the things that Philippines do is to have the mentality of
throw dirt enough, and some will stick.” added.
See you in the other issue, I wish you a good reading…
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Kazakistan Çin’ e Buğday Sağlayacak
Kazakhstan to Supply Wheat to China
Kazakistan, Çin’ e ayda yaklaşık 150,000 ton yüksek kalitede Kazak buğdayı ihraç etmeyi planlıyor.

Kazakhstan plans to provide monthly exports of nearly 150,000
tonnes of Kazakh high-quality wheat on the market of China.

Karşılıklı müzakereler sonucunda ülkedeki Gıda Sözleşmeleri
Kuruluşu, Çin COFCO kuruluşu ile Çin’e başlangıç olarak 20,000
ton buğday gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Kazak
şirketleri Ocak ayında yükleme rutunu kontol amaçlı 7,000 ton
buğdayı Çin’e göndermişlerdi.

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 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.

JSC Ulusal Gıda Contract Corp. şirketinin ticari davalardan sorumlu genel müdürü Daulet Uvasev’e göre Çin şirketlerinin Kazak
buğdayından en önemli beklentisi, %28 veya daha üstünde gluten içeriyor olması.
Ajansın raporuna göre Çin hükümeti Kazak tahılının Çin üzerinden
Japonya, Güney Kore, Tayland ve Malezya’ya gönderilmesine de
izin verecek.

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.

Suriye Buğday İthalatçısı Oldu
Syria Becomes Net İmporter of Wheat
ABD Tarım Bakanlığı, yurtdışı tarım servisi (FAS) 22 Mart tarihli raporuna göre Suriye 2008 yılındaki şiddetli kuraklık ve
yerli hasatının yetersiz olması sebebiyle 2009-10 yıllarında kati
buğday ithalatçısı oldu.

Syria became a net importer of wheat in 2009-10 due to a severe drought and a limited local crop in 2008, according to a
March 22 report by the U.S. Department of Agriculture Foreign
Agricultural Service (FAS).

FAS, 2010-11 buğday hasadının çoğalan yağmurlar sayesinde 4,5
milyon tona ulaşacağının öngörüldüğünü ve böylece ithalatın
azalacağının beklendiğini bildirdi. Hükümet alımları uluslarası
fiyatların neredeyse 2 katı olan 440 USD/ton seviyesinde. Rusya ve
Ukrayna buğdayın ana sağlayıcıları idi.

The 2010-11 wheat crop is forecast at 4.5 million tonnes with improved rainfall and imports will decline, FAS said. The government
purchase price of $440 per tonne is at least double international
prices. Russia and Ukraine were the main suppliers of wheat.

FAS’ın bildirdiğine göre Suriye’nin mısır ithalatı artmaya devam
edecek ve 2010-11 yıllarında 1,5 milyon tona ulaşacak. ABD
Suriye’nin en büyük mısır sağlayıcısı olmakla birlikte Karadeniz
bölgesi ülkeleri ile rekabeti gittikçe artıyor. Mısır pirinci, yüksek
fiyatları ve ihraç sınırlamaları sebebiyle cazibesini yitirdi ve bu
sebeple Suriye ithal ettiği pirincin kaynağını değiştiriyor.

FAS said Syria’s corn imports are expected to continue to grow
and are forecast to exceed 1.5 million tonnes in 2010-11. The U.S.
has been the main corn supplier, but competition from Black Sea
countries is increasing, FAS said. Syria continues to diversify the
sources of imported rice as high prices and export restrictions
make Egyptian rice less attractive.
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Strategie Grains’e göre; hava şartlarının Doğu Avrupa hasadına
verdiği zararlara ve İngiltere için beklentilerin azalarak, Avrupa
Birliği hasat tahminlerinin azalmasına rağmen buğday fiyatları
düşecek.
Analiz Grubu dünyanın Çin’ den dahi önde gelen en büyük
buğday üretim bölgesi olan Avrupa Birliği için, üretim tahminlerini 600,000 tondan 134,100 tona düşürdü ve talebi artıracak
etanol tahılı talebini de göz önünde bulundurarak 2010-11 hasat
döneminin sonundaki Avrupa Buğday stokları tahminini 2 milyon
tondan fazla azalttı.

Strategie Grains warned of a potential dip in wheat prices despite
making its first cut to its forecast for the European Union crop, citing weather damage to Eastern European crops and lower hopes
for the UK.The influential analysis group cut by 600,000 tonnes
to 134.1m tonnes its forecast for production in the EU, which as a
region is the world’s top wheat producer, ahead of China. And it
sliced more than 2m tonnes from its forecast for Europe’s wheat
stocks at the end of the 2010-11 crop year, with improved hopes
for demand for the grain from ethanol plants raising demand.

Buna rağmen, stok seviyeleri yılsonunda yılbaşından 2.8 ton daha
fazla idi. Strategy Grains “2010-11 yıllarında pazarın görünümü ve
özellikle büyük ihracatçı konumundaki ülkelerin stok seviyelerine
bakılacak olursa fiyatların düşmesi gerekliliği kaçınılmaz” dedi.

Nonetheless, inventories were poised to end the year 2.8m tonnes
higher than they started it, and at a time of rich supplies in other
major producing countries too.” The outlook for the world market
in 2010-11 remains heavy and the level of stock, particularly those
held by the main exporting countries, still suggests that prices will
need to fall,” Strategie Grains said.

Kış kayıpları

Winterkill losses

Grup, buğday üretim beklentisindeki azalmanın başlıca sebebinin
Doğu Avrupa’daki kötü hava koşulları olduğunu belirtti.
Aylık raporlarında “Mart başındaki kötü hava koşullarının sebep
olduğu kayıplar sebebiyle Danimarka, Romanya, Polonya ve Slovakya için oluşturdukları üretim tahminlerini aşağıya doğru revize
ettiklerini” ifade etti.
Aynı zamanda İrlanda hasadı tahminlerini 140,000 ton, Ingiltere
hasat tahminlerini ise 180,000 ton düşürdüklerini belirtti. İngiltere
geçen sene kış buğday ekimini1.9m hektar ve %11.4 olarak sabitledi.Bununla birlikte, üreticiler gittikçe daha da yüksek kalitede
ürün ekiyorlar. Avrupa buğday arazilerindeki artış, arpa üretiminin
zararına oldu; arpa fiyatları düştü ve arpa üreticileri gelecek seneki
AB desteğini kaybetti.
Strategy Grains arpa üretimi tahminlerini, bir çok üreticinin zor
bahar ekimi koşullarını belirtmeleri sebebiyle daha da azalttı.
Bununla beraber çiftçilerin kış hasadında soğuk hava sebebiyle
kayıplarından dolayı mısır üretimine dönmeleri önceki tahminlerin üzerine çıkacak gibi görünüyor.

The group said the cut to its wheat production hopes reflected
largely the impact of inclement weather in northern and eastern
Europe.To reflect the probability of winterkill losses following the
spell of cold weather at the beginning of March, we have revised
down our production forecasts for Denmark, Romania, Poland
and Slovakia,” it said in its monthly report on Thursday. It also cited
official data for a cut of 140,000 tonnes to its estimate for Ireland’s
harvest, a big increment for a lowly-ranked wheat producer, and
of 180,000 tonnes to its guess for the UK crop.
The UK last week pegged its winter wheat sowings up 11.4% at
1.9m hectares. However, growers are increasingly planting higher quality grain which offer a lower yield than feed varieties.The
increase in Europe’s wheat acreages has come in main at the expense of barley, which has suffered from particularly low prices,
and faces the loss of EU intervention support next season.Indeed,
Strategie Grains further reduced its estimate for EU barley output,
with many farmers who are standing by the grain facing difficult
spring planting conditions.Corn output, however, looks likely to
beat earlier forecasts, as farmers turn to the grain for resowing areas of winter crops lost to cold weather.
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Kanada Buğday Kurulu bilgileri, bu yılın hasatından gelen ürünün
fiyatları için öngörülen miktarı azaltırken; global buğday stoklarının
en azından 1980lerden beri en yüksek seviyesini göstermeye hazır
olabileceğini söylüyor.
Dünya buğday pazarının devlerine göre, dünyadaki buğday üretimi 2010-2011 sezonunda azalırken, fiyatlar düşecek ve talep 10m15m ton kadar üzerine çıkacak.
Bu arz fazlası dünyadaki stokları 212m tona kadar, yani 9 yıl önceki
yüksek miktardan daha fazla şişirecek. ABD tahminlerine göre bu
yılı 197m de bitirebilir.
CWB tahmini de Uluslararası Tahıllar Konseyi’nden gelen tahminden daha fazla. Uluslararası Tahıl Konseyi tahminini dünyadaki
stokların 2010-2011 döneminde 2m ton büyüyeceği yönünde
açıklamıştı.

Fiyat Baskısı

Kurula göre, yüksek miktarda stok beklentisi, fiyatlar için umutları
kırdı. Yüksek stok beklentisi, 2010-2011 döneminde buğdaydan
elde edilecek kazanç tahminini 16 Kanada Dolarına çekti.
CWB’ye göre, global buğday fiyatları yüksek miktarlı global stoklardan gelen baskıyla karşılaşmaya devam edecek.Grup ayrıca durum
buğdayı için de tahminleri ton başına 14 Kanada Dolarına çekti.
Burada Kuzey Afrika’nın, bu önemli ithalatçı bölgenin, ekinler için
sağladığı çok iyi koşullara ve zayıf euronun Avrupa buğdayının ihracat piyasasında rekabet gücünü arttırmasına dikkat çekiyorlar.
Bu faktörler, düşük fiyatların tahıl ekiminde % 25 kadar artış
sağlamasının beklendiği Kanada’daki üretimde gerçekleşen
azalmayı fazlasıyla telafi edecek.

Yararlı Durumlar

Kurul ayrıca, buğday alanlarının kuzey yarımkürede, kar ve
yağmur bolluğu sayesinde çok ürün verdiğini, bunun ABD’ye kar
getirdiğini; Karadeniz, Avrupa, Orta Doğu’da da ilkbaharda ürünlerin büyüme zamanı başladığında da koşulların iyi olduğunu
ekliyor. Ukrayna’nın kış koşullarından son 2 yıla göre daha çok
olumsuz etkilenmesine rağmen, miktardaki toplam çekilmenin
ortalamaya yakın olması bekleniyor.

Global wheat stocks may be poised to hit their highest since at
least the 1980s, the Canadian Wheat Board data has said, as it
slashed its forecast for the prices this year’s harvest will achieve.
World wheat production, while set to fall in 2010-11 as low prices
deter sowings, will outpace demand by some 10m-15m tonnes,
the grain marketing giant said.
The surplus will swell world stocks, set to end the current crop
year at 197m on US estimates, to 212m tonnes, easily ahead of the
recent high set nine years ago.
The CWB estimate is also ahead of that from the International
Grains Council, estimated that world inventories would grown by
2m tonnes over 2010-11.

Price pressure

The prospect of huge stocks had further dimmed hopes for prices, the board said, cutting its estimates for returns for its 2010-11
wheat pools by up to Can$16 a tonne.“Global wheat prices are expected to face continued pressure from large global stocks,” the
CWB said.
The group also cut its forecast for durum prices by up to Can$14
a tonne, noting “very good” growing conditions for crops in North
Africa, a major importing region, and the impact of the weak euro
in boosting the competitiveness of European grain on export
markets.
These factors would more than make up for a cut in production in
Canada, where weak prices are expected to prompt a 25% plunge
in plantings of the grain.

Benign conditions

The board added that winter wheat areas had fared well throughout the northern hemisphere, with “an abundance of snow and
precipitation” benefiting US crops, and with Black Sea, European,
and Middle Eastern crops “in good condition as the spring growth
period begins”.
“Although Ukraine suffered more winterkill issues than in the previous two years, overall abandonment is expected to be close to
average,” the board said.
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Minimum miktarda alım sağlayan Mısır’ın buğday ihalesi, arzı
desteklemekten çok; tüccarların borçlarını ödeyemedikleri söylentilerine dayanarak, Karadeniz Pazarını durumunu test etmek için
yapılmış olabilir.

Egypt’s wheat tender, at which it purchased the minimum amount,
may have been undertaken to test the state of the Black Sea market more than shore up supplies, following rumours of defaults by
merchants.

Dünyanın en büyük buğday ithalatçısı olan Mısır, ilan edilen
ihalenin ardından bir açıklama yaptı ve 60000 ton Rus tohumu
aldığını söyledi.

Egypt, the world’s biggest wheat importer said that, following a
tender announced on Thursday, it had bought 60,000 tonnes of
Russian grain.

Teklif- miktar ancak bir yük gemisini doldurmaya yeterli ölçüde ,
gecen yıldan bu yana Mısır’ın ihalelerde anlaştığı minimum miktar- öncekilere göre dikkate değer ölçüde düşüktü. 2010 yılında
şimdiye kadarki ortalama teklif 200.000 tondan fazla oldu. Tüccarlar, “bu düşük miktar, kullanımdan çok araştırma amacıyla bu
ihalenin hazırlandığının göstergesi olabilir” diyorlar.

The order - enough to fill one panamax vessel, the smallest unit
Egypt has dealt with in tenders since last year – was considerably
lower than in recent deals.
The average order in 2010 until now has been more than 200,000
tonnes. The low size may be a signal that it was undertaken more
in the spirit of exploration than appropriation, traders said.

İngiltereli bir tohum tüccarının Agrimoney.com’a söylediğine
göre; Mısır tarihinde bu tarz, sadece pazarın test edilmesine yönelik uygulamalarda mevcut.

“Egypt has a history of doing this kind of thing, just to test the
market,” one UK grain merchant told Agrimoney.com.

En son, geçen yıl Temmuz ayında, bu kadar düşük bir teklif Rus
buğdayı için de yapılmıştı ve bunu, kalite konusundaki tartışmaları
takiben, Mısır’ın Karadeniz’den yaptığı alımlarda 3 aylık bir durgunluk dönemi izlemişti.

The last time it made such a small order, in July last year, was also
of Russian grain, and followed a three-month lull in Egyptian
wheat purchases from the Black Sea powerhouse following a dispute over quality.

En son teklif Rus ihracatçıların yeterli buğdayı bulmada yaşadığı
geniş çapta zorlukların ortasına gelmişti. Bu durum onları arz için
borçlarını ödemeye ya da pazardaki söylentilere göre, bazı durumlarda yükümlülüğü yerine getirmemeye zorlamıştı.

The latest order comes amid widely reported difficulties that some
Russian exporters are having in finding sufficient wheat to fill orders, forcing them to pay up for supplies or, according to market
rumour, resorting to default in some cases.

Bir analiz uzmanı Agrimoney.com’a. “Bu son ihale, orada nelerin
hangi fiyata bulunduğunu sınayarak, Karadeniz’de yükümlülüklerin yerine getirmemesine son vermek için hazırlanmış gibi
gözüküyor.” dedi Rusya’daki durumun tam olarak nasıl olduğuyla
ilgili kimse emin gözükmüyor. Bölgede, konuyla ilgilenen az
sayıda grup var.

“This latest tender looks like done with the Black Sea defaults in
mind, to test what’s out there and at what price,” a City analyst told
Agrimoney.com.”No-one seems to be exactly sure what the situation is in Russia. There are a few concerned parties out there.”
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The Most Ancient “Reclaimed” Species Of
Wheat Of The World Was Found In Turkey
Dünyada ıslah edilen en eski buğday türü Mersin’de bulundu.
Kentte yer alan Soli Pompeipolis Antik Limanı Kenti’nde geçen
yıl yapılan kazılarda elde edilen buğday tanelerinin, Neolitik
Dönem’de ıslah edilen ’çatal siyez buğdayı’ olduğu açıklandı.
Söz konusu türün, insanoğlunun ıslah ettiği en eski tahıl ürünlerinden biri olduğu belirtildi.

The most ancient “reclaimed” species of wheat of the world was
found in Mersin. It was explained that, In the city, in the Soli
Pompeipolis ancient port city, during excavations of the last
year, wheat grain which was reclaimed in Neolithic Period and
called as ‘çatal siyez wheat’ was obtained. This species is said to
be one of the oldest grain which was reclaimed by people.

Merkez ilçe Mezitli’de yer alan antik liman kentinde 2009 yılında
gerçekleştirilen kazılarda bulunan arpa, buğday ve mercimek
örnekleriyle ilgili yapılan çalışmalar tamamlandı. Soli Höyüğün bilinen en erken dönemine ait olan M.Ö. 15. yüzyıl olarak tarihlenen;
’Hitit İmparatorluk Çağı’ olarak adlandırılan tabakalardaki kazılarda
bulunan tahıl örneklerini inceleyen Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Emel Oybak’ın çalışmalarını
tamamladığı ve buna göre bir rapor hazırladığı bildirildi. Rapora
göre; M.Ö. 15. Yüzyıl Hitit Çağı’na ait tabakada, bir mutfak ya da
silo olduğu düşünülen bölümde açığa çıkarılan tahıl örneklerinin
literatürde adı ’Triticum Dicoccum’ olarak geçen bir tür olduğu
vurgulandı. Soli’nin farklı uygarlıklara ait yaşam evrelerinin birarada incelenebildiği, zengin bilimsel verilerin elde edildiği önemli
bir antik liman kenti olduğuna işaret eden Soli Pompeiopolis Antik
Liman Kentini Koruma ve Tanıtma Derneği Genel Sekreteri Cem
Cıvaoğlu, kazılarda elde edilen ve Türkiye’de ’çatal siyez buğdayı’
olarak bilinen söz konusu türün insanoğlunun yüz binlerce yıl
doğaya bağlı yaşamdan doğaya hakim yaşama geçişte ıslah etmiş
olduğu en eski tahıl ürünlerinden biri olduğunu söyledi.
Cem Cıvaoğlu, “Neolitikleşme olarak da tanımlayabileceğimiz bu
süreç, insanın doğa, kültür ve teknoloji ile etkileşerek üretime
geçiş evresinin adeta kilit taşı” dedi.

In the excavations which were carried out in the ancient port city
located in central districts in Mezitli, in 2009, the studies with
samples of barley, wheat and lentils have completed.Instructor of
Hacettepe University Faculty of Biology, Prof. Oybak who searches
the grain samples which were found in the excavations of layers
called ‘Hittite Imperial Period’ and known the earliest period of the
BC 15 century of barrow of Soli, has declared that, they completed
their studies and prepared a report about it. According to this
report; the grain samples which were revealed in a layer belonging to BC 15. Century the Hittite, believed to be part of a kitchen
or silos, was highlighted to known as a species with the name of
‘Triticum Dicoccum’ in literature. Protection and Promotion of Soli
Pompeiopolis ancient port city Association General Secretary,
Cem Cıvaoğlu pointed that Soli’ s different civilizations from the
life stages can be searched in one study and it is an important
ancient port city where can be obtained rich scientific data. That
species which was obtained in excavations and known as ‘çatal siyez wheat’ in Turkey, one of the oldest grain which was reclaimed
in the past, when humankind reclaimed in the transition phase
from the life addicted to nature to the life dominated to nature,
added.Cem Cıvaoğlu, “This process that can be defined as the
Neolithic, is the keystone of the transition phase of production interacted by human nature, culture and technology.” said.

Kazılar devam edecek

Excavations Will Continue

Cıvaoğlu, ele geçen diğer tahıl olan arpa türünün, günümüzde
daha çok malt ve yem olarak kullanılmasına karşın 20 bin yıldan
bu yana insanoğlunun tükettiği bir besin olduğunu, bunun
yanında mercimeğin yüzyıllardan bu yana sofraların vazgeçilmezleri arasında yer aldığını anlattı. Cıvaoğlu, yeni ortaya çıkan tahıl
örneklerini daha önceki yıllarda bulduğumuz örneklerle birlikte
değerlendirdiğimizde; Soli’de tarımsal üretimin yaygın ve çeşitli
olduğunu söyleyebileceğimizi bildirdi. Soli, her ne kadar bir liman
ve ticaret kenti olsa da geniş ve verimli arazilerinde önemli bir
tarımsal üretim olduğunu anlatan Cıvaoğlu, Prof.Dr. Remzi Yağcı
başkanlığında yürütülen kazıların önümüzdeki yıllarda kentin tarihine ışık tutmaya devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Cıvaoğlu has told that, another kind of grain we have is barley
which we generally use as malting and feed, is a kind of food that
humanity consume for over 20 thousand years, and in addition to
this, lentils are one of the most indispensable food in our meals
for centuries. When we evaluate the grain samples we have with
the sample of last year; we can say that agricultural production is
widespread and varied in Soli, Cıvaoğlu explained. Soli is a port
and trading city, although there is important production in the
wide and fertile agricultural land, Cıvaoğlu added, he believes
that the excavations conducted under the direction of Prof.Dr.
Remzi Yağcı will continue to shed light on the history of the city
in the next years.
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İDMA Dünya
Hububat
Endüstrisine Ev
Sahipliği Yapacak
IDMA Will Host The World ‘s Grain Industry
İDMA’2011, 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.

IDMA’2011, 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
-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

Product Groups;
-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

Filipinler basın organlarında Türkiye’den ithal edilen unların ‘kanserojen’ madde taşıdığı iddialarına yanıt veren un sanayicileri,
Filipinler’de acilen lobi faaliyetlerine başlayacaklarını açıkladı. OAİB
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Başkanı Turgay Ünlü, “Türk ununu ülkeye sokmamak için bize iftira
atıyorlar. Acil olarak Filipinler’de lobi faaliyetlerine başlıyoruz, niyetimiz onları kendi silahlarıyla vurmak” dedi.
Türkiye’den ithal edilen unlarda kanserojen madde olduğu
iddiasını ortaya atan Filipinler’e yanıt veren Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ünlü, “Böyle bir şeyin olmasına
imkan yok. Acil olarak Filipinler’de lobi faaliyetlerine başlıyoruz”
diye konuştu. Ankara’da bulunan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirilen basın toplantısında Türkiye
un ihracatçıları ile bir araya gelen Turgay Ünlü, Filipinler tarafından
ortaya atılan asılsız iddialara yanıt verdi. OAİB tarafından Uzakdoğu
pazarlarına yönelik olarak başlatılan stratejinin sonucu olarak
bölgedeki 1milyar 126 milyon kişiye un sattıklarını dile getiren
Ünlü, “2009 yılında 600 milyon dolar un ihraç ettik. 2010 yılı ihracat hedefimiz ise 1 milyar dolar. 2023 yılında ise 3.7 milyar dolara
ulaşacağız” dedi.

Flour industrialists who responded to the claims of press organs
of Philippines that flour imported from Turkey contains ‘carcinogenic’ matter. They also added that, they are immediately starting
to carry out lobbying activities.
OAİB (Central Anatolian Exporters’ Union) Cereals, Pulses, Oil Seeds
and Products Exporters’ Association President, Turgay Ünlü, “They
are slandering us to not to let Turkish flour to be in their country.
We are immediately starting to carry out lobbying activities, we
intend to shoot them with their own weapons.” said.
In the press conference which were organized in Ankara, in Orta
Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (General Secretariat of the Central Anatolian Exporter Unions), Turgay Ünlü came
together with the Turkish flour exporters and responded to the
baseless claims which were said by Philippines.
As a result of strategy which was implemented by OAİB to Far East,
Mr. Ünlü declared that they sold flour to 1 billion 126 million people in that region. And “In 2009 we exported 600 million dollars
flour. Our export target of the year 2010 is 1 billion dollars. And in
2023, we will export 3.7 billion dollars.”
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Başarımıza balta vuruluyor

They Impede Our Success

Bu girişimler politik, asılsız rakip ülkelerin Türk un sanayisinin başarısını baltalamak amacıyla yürüttükleri kampanyanın
parçasıdır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilileri analiz yapmakta
ve mikotosinin bir türevi olan ocratoksin bulunan buğdayların
ithalatına izin verilmemektedir. İthalatta analizleri yapılmış ve
Bakanlık tarafından 800 analizin bir tanesinde dahi ocratoksine
rastlanmamış buğdaydan üretilen buğday ununun kanserojen
madde içermesi veya sağlığa zararlı olması söz konusu değildir. Bu
haberlerde tek amaç Türk ununu ülkelerine sokmamaktır.”

Authorities of Ministry of Agriculture and Rural Affairs analyzing
and does not allow the producing of wheat contains ochratoksin
which is a derivative of mikotoksin. The wheat flour which is produced with wheat, is analyzed in imports and after the 800 analysis that are made by Ministry and no ochratoksin was found. So it
is not possible for the wheat flour to contain carcinogenic matter
or to be harmful to health. The only purpose of this article is not to
import Turkey flour to their countries.“

Tekelci zihniyet işbaşında

Monopolistic mentality is at work

Endonezya’da da Türk ununa karşı anti damping soruşturmasının
açıldığını hatırlatan Ünlü, bu soruşturmanın ülkede tekel konumunda bulunan bir firmanın koordinasyonunda yürütüldüğünü
belirtti. Ünlü, sözlerini öyle sürdürdü: “2002 yılında Filipinler’e
202 ton buğday un ihracatı yaparken 2009 yılında 30.5 bin ton
ihracat gerçekleştirdik. Filipinler basınında ülkemiz menşeli
buğday ununun zararlı olduğu ve çeşitli kanser türlerine neden
olduğu yönünde asılsız iddialara yer verilmektedir. Endonezya’da
soruşturmayı yürütenler bu soruşturmayı Filipinler’e de yayma niyeti taşıyor.

Bir Filipin gazetesinde yayınlanan haberde ise Türkiye’ye yönelik
anti damping soruşturmasının açılmasının istendiğine değinen
Ünlü, “Aslı astarı olmayan asparagas ve belden aşağı vuran haberler ile Filipinler yeni bir stratejiyle Türk ununa savaş açmış durumda. Burada amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek Biz de onların
lobisine karşı lobiyle cevap vereceğiz. Yani onların silahıyla onları
vuracağız. Uzakdoğu’da bizi kimse yıldıramaz. Bu haberler yüzünden Filipinler’e yaptığımız ihracat da olumsuz etkiledi” dedi.
Türkiye’nin un ihracatında Uzakdoğu ülkelerinin payının yüzde 45
olduğunu aktaran Ünlü, “2002 yılında Uzakdoğu ülkeleri arasında
yer alan Endonezya Türkiye’nin buğday unu ihracatında ikinci, Filipinler üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkelerdeki un sanayicileri tekelci bir zihniyetle her türlü yolu mübah görüyorlar.
Tükiye’nin iklimi gereği kanserojen madde içeren buğday üretmesi bile mümkün değildir. Biz un üretiminde kurulu kapasitemiz
sayesinde hem AB’yi hem de Türkiye’yi besleriz” diye konuştu.

Çamur at izi kalsın anlayışı

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen ise 2004 yılında 50 ülkeye ihracat yapan un sanayicilerinin bugün 92 ülkeye ihracat yapar hale geldiğine dikkat çekerek,
Türkiye’nin dünya un ticaretinin en önemli oyuncularından biri haline geldiğini söyledi. Un ihracatında kullanılan buğdayların Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edildiğini vurgulayan Özmen,
“Son 5 yılda 12-13 milyon ton buğday ithal ettik.
Bunun bir tonu bile Türkiye’ye girmedi, aynı süreçde 8 milyon ton
un ihraç ettik. Biz un pazarında öyle bir zirveye çıktık ki rakiplerimiz böyle oyunlara başvurmaya başladı. Filipinler tarafından atılan
iftira çamur at izi kalsın anlayışından başka bir şey değildir” diye
konuştu.

Mr. Ünlü reminded the anti-dumping investigations against the
Turkish flour also in Indonesia, and said that, this investigation
is conducted by a company which is monopoly in that country.
Mr. Ünlü continued; “In 2002 we exported 202 tonnes wheat flour
to Philippines and in 2009 we exported 30.5 thousand tonnes.
Philippines press published baseless claims such as; wheat flour
origin Turkey is harmful and causes various forms of cancer. The
ones who conducted the investigation in Indonesia, wants to do
the same investigation in Philippines. This interference is political,
baseless and a part of the campaign of the countries who want to
impede the success of Turkish flour industry.

According to an article on a newspaper of Philippines, Mr. Ünlü
mentioned about an anti-dumping investigations against the Turkey, is wanted to conduct, and he added; “Philippines are against
to Turkish flour with a new strategy and with baseless, false news
which hit below the belt. The aim is to beat vigneron not to eat
grapes. We will respond to their lobby with an against lobby. We
mean, we will shoot them with their own weapons. Nobody can
be able to discourage us in Far East. Because of those news, our
exports to Philippines are adversely affected.”Mr. Ünlü said that,
the share of the flour export’s rate of Turkey to Far East countries
is 45% and; “In 2002, Indonesia which is one of the countries of Far
East, was the second biggest and Philippines was the third biggest country where Turkey exported to. The flour industrialists in
these countries believe that they have rights to do whatever they
want with a monopolistic mentality. It is not possible to produce
wheat contains carcinogenic matters because of the air conditions of Turkey. With the flour producing capacity of us, we can
feed both Turkey and US.” said.

The Mentality Of “Throw Dirt Enough, And Some
Will Stick”

The Chairman of the Board of Turkey Flour Industrialists Federation, Erhan Özmen called attention that the flour industrialists exported to 50 countries in 2004, and he said that know they export
to 92 countries, and Turkey is one of the most important player
of the world’s flour trade. Mr. Özmen explained that the wheat
which is used for flour export, are imported within scope of Inward Processing Regime and; “In the last 5 years we import 12 – 13
million tonnes wheat. A ton of them even haven’t been brought
to Turkey, and in the same period we exported 8 million tonnes
flour. Now, we are at the top of the market and that is why our opponents began to get success with such tricks. All the things that
Philippines do is to have the mentality of throw dirt enough, and
some will stick.” added.
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Güney Afrika’da, buğday üretimine hakim olan 20 yıllık bir gerilemeye, teklif edilen düşük fiyatlar yüzünden çiftçilerden kozla,
yulaf veya çiftlik hayvanı üretimine geçmeleri sebep gösteriliyor.
2010 – 11 yılı için beklenen buğday ekimi son 40 yılın en düşük
rakamı olan 600,000 hektara düştü.Buğday ekimi, 1970 ve 1980
yıllarında mevcut olan yıllık ekili alanın üçte biri kadar.
Çiftçiler Güney Afrika’ da buğday üretmeye devam etmenin artık
karlı bir iş olmadığı konusunda hemfikirler ve hatta sübvansiyonları
bekliyorlar.
Bununla beraber, ekmeğin önemli bir besin kaynağı olduğu
Güney Afrika’ da insanların çoğunluğunun gelir durumunun
düşük olmasıyla kıyaslandığında, çiftçilerin tartışmaları yersiz kabul ediliyor.
1980li yılların sonuna kadar buğday konusunda kendine
yeten Güney Afrika, 2010-11 yılında 1.6 ton buğday ithalatı ile
karşılaşacak.
Buğday fiyatlarındaki azalış ve haneye ait harcanabilir gelirdeki
iyileşme ve ekonomik koşullardaki iyileşme sayesinde buğday
üretimine olan talep artacak.
Güney Afrika Buğday Dinamiği 2010 – 11 (yıllık değişimi)
Hasat edilen alan: 600,000 hektar (%-7.4)
Üretim: 1.80m ton (%-7.5)
İhracat: 1.60m ton (%-14.3)
Tüketim: 3.07m ton (%+3.0)
Yıl sonu stoğu: 673,000 ton (%-2.9)
Kaynak: USDA (Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı )

Wheat production in South Africa too is in the grips of a 20-year
decline, blamed on low prices which have prompted farmers to
switch to rapeseed, oats or livestock.
Wheat plantings for 2010-11 are expected to fall to 600,000 hectares, the lowest for at least 40 years and one-third of the annual
area sown in the 1970s and 1980s.
Farmers argue that they cannot continue to produce wheat in
South Africa profitably anymore, and are even asking for subsidies.
However, the farmers’ arguments are considered weak when compared to the low-income status of the majority of South Africans,
for whom bread is an important food source.
South Africa, which was self-sufficient in wheat until late 1980s,
looks on course to import 1.6m tonnes of wheat in the 2010-11
year.
The decrease in the wheat price and the improvement in the disposable income of households due to the improvement of economic conditions will increase the demand for wheat products.
South Africa wheat dynamics 2010-11 (year-on-year change)
Area harvested: 600,000 hctrs (-7.4%)
Production: 1.80m tonnes (-7.5%)
Imports: 1.60m tonnes (-14.3%)
Consumption: 3.07m tonnes (+3.0%)
Year-end stocks: 673,000 tonnes (-2.9%)
Source: USDA attache report
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Uluslar arası Hububat Konseyi, IGC, 25 Mart 2010 tarihli son raporunda; 2008/09 sezonunda 794 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği
tahmin edilen dünya mısır üretiminin Temmuz 2009/Haziran 2010
sezonunda, Şubat ayı öngörüsünden 3 milyon ton ve 2008’den
6 milyon ton yüksek olarak rekor 800 milyon ton düzeyinde
gerçekleşeceğini öngörmektedir.
Konsey; uygun hava koşullarının Arjantin ve Güney Afrika için
üretim öngörülerini arttırdığını belirtmiştir.
IGC, 2008/09 sezonunda 780 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği
tahmin edilen dünya mısır tüketiminin Temmuz 2009/Haziran 2010 sezonunda, Şubat ayı öngörüsünden 1 milyon ton ve
2008’den 28 milyon ton yüksek olarak rekor 808 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.
Konsey; mısırın etil alkol üretimi için kullanımının kuvvetli bir
şekilde büyümeye devam ettiğini ve nişasta sanayiinden talebin
de eski durumuna dönmekte olduğunu belirtmiştir. Azalan harcanabilir gelirin yem talebini etkilemekte olduğu ancak mısırın
yem olarak kullanımının bazı ülkelerde büyümeye devam ettiği
ifade edilmiştir.

In the last report, dated March 25, 2010, International Grain Council, IGC;
World’s maize production is estimated as 794 million tons in the
season of 2008/09, and in the season of July 2009 / June 2010, the
rate of maize production is predicted to increase 3 million tons
compared to the prediction of February and 6 million tons compared to the prediction of 2008, and it will reach a record level and
be 800 million tons.
Council has indicated that, suitable weather conditions increase
predicts of production for Argentina and South Africa.World’s
maize production is estimated as 780 million tons in the season of
2008/09, and in the season of July 2009 / June 2010, IGC predicts
the rate of maize production to increase 1 million tons compared
to the prediction of February and 28 million tons compared to the
prediction of 2008, and it will reach a record level and be 808 million tons .
Council has noted that, the usage of maize for ethanol production
continue to grow strongly, and also demand from starch industry
returns to their original status. Declining of disposable income affects the demand of bait but, in the countries where maize is used
as bait, this demand increases.
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IGC, 2008/09 sezonunda 84 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği
tahmin edilen dünya mısır ticaretinin, Temmuz 2009/Haziran 2010
sezonunda, Şubat ayı öngörüsünden 1 milyon ton düşük ancak
2008’e benzer, 84 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.
Konsey; Meksika ve Suudi Arabistan’a yüklemelerin yavaşlamasının
dünya mısır ticareti öngörüsünü azalttığını belirtmiştir. Öngörülen
ABD ihracatlarının bir kez daha azaltılarak 48 milyon ton düzeyine
çekildiği (Eylül/Ağustos) ancak yüksek yeni hasat üretiminin
Arjantin’in satış beklentilerini arttırdığı ifade edilmiştir.
IGC, 2008/09 sezonunda 151 milyon ton olarak gerçekleştiği tahmin edilen dünya dönem sonu mısır stoklarının 2009/10 dönemi
sonunda, Şubat ayı öngörüsünden 2 milyon ton yüksek ancak
geçen senenin devir stoklarından 9 milyon ton düşük, 142 milyon
ton miktarda olmasının beklendiğini belirtmiştir.
Konsey; ABD’nin devir stoklarının, zayıf ihracatlar nedeniyle, son
dört yılın en yüksek düzeyine ulaştığını belirtmiştir.

Kepler Weber şirketler grubu, üreticilere ve kurumlara
tarım teknolojileri servisleri sunan bir firma olan Nova Agi
şirketine tanesi 18,000 ton kapasiteye sahip iki adet silo satışı
gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu iki silo şu ana kadar Brezilya’ da
kurulmuş en büyük silolar olacak.
Bu siloların tahıl kurutma, ön kurutma ve yüksek hacimli yüklerin
hızlı taşınmasını sağlayan makinaları olacak. Şirket raporuna göre
tesis, Brezilya hasadının çok büyük bir bölümünün işlendiği Pirapora (MG) bölgesine kurulacak.
Minas Gerais’in kuzeybatı bölümünü Vitoria (ES) Tubaro limanına
bağlayan bir lojistic koridor oluşturan bu bölge Nisan 2009 da
açıldı. 2013 yılına kadar bu rotada 2.6 milyon ton tahıl taşınması
bekleniyor

World’s maize production is estimated as 84 million tons in the
season of 2008/09, and in the season of July 2009 / June 2010, IGC
predicts the rate of maize production to decrease about 1 million
tons compared to the prediction of February but it will be 84 million tons, almost the same compared to the prediction of 2008.
Council has noted that, deceleration of the loading to Mexico and
Saudi Arabia reduces the prediction of the world trade. The predicted exports of U.S. was taken to the level of 48 million tons (July
/ August) by reducing one more time but, it is said that higher
production of the new harvest is increased Argentina’s sales expectations.World’s maize production is estimated as 151 million
tons in the season of 2008/09, and in the season of July 2009 /
June 2010, IGC predicts the rate of maize production to increase 2
million tons compared to the prediction of February and 9 million
tons less compared to the stock transfer of the last year, and it will
be 142 million tons .
Council has indicated that, because of weak exports, stock transfer of United States has reached the highest level of the last four
years.

Kepler Weber Group recently announced that it has negotiated
the sale of two silos with a capacity of 18,000 tonnes each to
NovaAgri, a company that specializes in the storage and disposal of agricultural services to producers, trading companies
and cooperatives. The two silos will be the largest ever built in
Brazil.
The silos will have accessories like a grain dryer, a machine for precleaning and high-speed transport for the movement of bulk. According to a company statement, the equipment will be built in
the unit Pirapora (MG), a major center for disposal of the Brazilian
harvest.
The region was opened in April 2009, the Intermodal Terminal,
which created a logistics corridor of grain for export, linking the
northwestern region of Minas Gerais to the port of Tubarão, Vitória
(ES). It is expected that by 2013 about 2.6 million tonnes of grain
will flow on this route.
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Türkiye Un Sanayicileri Başkanı (TUSAF) tek liste ile gittiği genel kurulda Erhan Özmen’i yeniden başkanlığa seçti. Van’da Doğu Anadolu Un Sanayicileri Derneği’nin kurulması ile birlikte Türkiye’nin
tamamını kapsayan 8 dernekli bir federasyon olduklarını
açıklayan Özmen; “Böylece yönetim kurulu üye sayımız 11’den
13’e çıktı. Bugüne kadar bir ahenk içerisinde yapılan genel kurul
toplantılarımız yine aynı anlayışla gerçekleştirildi. Yeni yönetim
kurulumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da un sanayicilerimize katkı sağlayacak dedi.
Federasyona üye olan sanayiciler ile ülkenin sorunlarıyla ilgili
projelerini sürdürmeye çalışacaklarını bildiren Erhan Özmen, “Aktif kapasitenin daha fazla ihracata yönelmesi için çalışmalarımız
sürecek.
Sektörün gelişmesi için içeride ve dışarıda lobi faaliyetlerimizi
sürdüreceğiz. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerimiz de aynı hızla
devam edecek” dedi.

In the general assembly where they joined with one single list,
the Chairman of Turkish Flour Industrialists chose Erhan Özmen as
chairman again. After Doğu Anadolu Un Sanayicileri Derneği ( Association of Eastern Anatolia Flour Industrialists) was established
in Van, Mr. Özmen explained that, they are a federation with 8 association which covers the whole of Turkey, and added; “In that
way, the number of our members rose 13 from 11. Our plenary
sessions that were made in harmony until today, was organized
with the same sensibility again. Our new board of directors will
continue to contribute to flour industrialists as usual.”
Erhan Özmen declared that, they will try to continue the projects
about the problems of this country with the industrialists who are
members of the federation and, said; “We will continue to canalize
the active capacity to exporting.

13 Mayıs’ta “Karadeniz’de Gıda Güvenliği’ne Dayalı Buğday Kongresi” ni Rusya ve Kazakistan gibi ülkelerden çok sayıda katılımcının
aralarında bulunduğu 350 kişilik bir katılımla Bodrum’da düzenleyeceklerini söyleyen Özmen, 2 gün sürecek kongrenin Türkiye ve
Karadeniz’e sınırı olan Türki Cumhuriyetler için önemli olduğunu
söyledi.

For the development of this sector, our activities will go on within
and outside of the country. Also, social responsibility projects
will go on as fast as usual.” Mr. Özmen said that, they are going
to organize “ Wheat Congress based Food Security In Karadeniz “
in Bodrum, on the 13th of May, and 350 participants from Turkey
and from countries such as Russia and Kazakhstan are expected
to come. He added that, this congress which will be for two days,
is very important for Turkey and for the Turkic republics bordering
the Black Sea.

Özmen başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Rıfat
Hekimoğlu, Haluk Tezcan, Mustafa H. Kazancı, Alp Eskiyapan, M.
Mesut Çakmak, Bekir Bağış, Ali İhsan Özkaşıkçı, Mehmet Kavun,
Tolga Saltık, Devrim Demir, Ata Altay ve Günhan Ulusoy.

With the presidency of Mr. Özmen, the names of board of directors
are : Rıfat Hekimoğlu, Haluk Tezcan, Mustafa H. Kazancı, Alp Eskiyapan, M. Mesut Çakmak, Bekir Bağış,Ali İhsan Özkaşıkçı, Mehmet
Kavun, Tolga Saltık, Devrim Demir, Ata Altay and Günhan Ulusoy.
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Avustralya Radyo-Televizyon Kurumu, ABC’nin Avustralya
Tarımsal ve Kaynak Ekonomileri Bürosu, ABARE’ye dayanarak
verdiği habere göre küresel buğday fiyatları % 6 oranında
düşecek.

Australian Radio and Television Authority, the ABC’s Australian Agricultural and Resource Economics Bureau, has reported that according to ABARE, global wheat prices will decrease
by 6%

Haberde yüksek küresel buğday stoklarının bu sene hububatları
desteklemeyeceği ve ABARE’nin öngörülerine göre dünya buğday
fiyatlarının % 6 oranında düşeceği belirtilmektedir.

According to news, it is mentioned that; high global stocks of
wheat is not going to support the grains this year, and according to ABARE’s estimations will decrease by 6%. In addition to this,
especially U.S.A, showed the decline of sowing and commented
about the reducing of production.

Bununla birlikte, özellikle ABD’de olmak üzere, düşen ekimleri
yansıtarak, üretimin azalacağı yorumu yapılmaktadır.
ABD’de, toplam kışlık buğday ekimlerinin bu sezon 2009-10
sezonundan yaklaşık %14 oranında daha düşük olacağı ifade
edilmiştir.
Çin dünyanın en büyük buğday üreticisi olup, kuraklığın ülkenin
kuzeyini etkilemesine rağmen gelecek yıl dünya buğday üretiminin %17’sini oluşturacaktır.
Genel olarak, Hindistan tüm diğer ülkelerden daha çok alanda
buğday yetiştirmekte ancak bu yıl ekimler azalacaktır.
Karadeniz ve Güney Amerika iki önemli rakip olarak kabul
edilmektedir. Karadeniz menşeli hububat iyi kaliteli olmamasına
rağmen, fiyat olarak son derece rekabet edebilir olup geleneksel
müşterilerden pazar almaktadır.

In U.S.A., it was explained that in this period, total sowing of wheat
for winter will decrease more than 14% compared to the period
of 2009-10.
China is the biggest wheat producer of the world, and despite
of the effects of drought, next year they will create the 17% of
worlds’ wheat production.
India generally produce wheat in bigger areas than all the other
countries, but this year sowing will decrease.
Black Sea and Northern America are accepted as two important
opponent. Even the wheat, origin Black Sea, doesn’t have good
quality, they have extremely competitive prices and they are in
the market with their traditional customers.
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Küresel tahıl hasadı, 1950’den bu yana 3 kattan fazla artarak 639
milyon tondan 2 milyar tona çıktı. En hızlı artış, hasadın 2 kat
fazlalaştığı 1950- 1973 yılları arasında yaşandı. Bu 23 yıl içerisinde çiftçiler tahıl hasadını, tarımın başlangıcından 1950 yılına
kadar geçen 11.000 yıl içindeki toplam miktarına eşitledi. Bunun
nedeni, çiftçilerin vadiden vadiye ve en sonunda kıtadan kıtaya
giderek ekili alanların genişlemesinden, toprak verimliliğinin
artırılmasından ve büyük ölçüde pertolden kaynaklanıyordu.
Kişi başı tahıl miktarında yüzde 12’lik azalmanın dünyada açlığı
önemli ölçüde artırması beklenir ama öyle olmadı. Dünyadaki
aç insan sayısı 1950-1984 arasında büyük bir azalma gösterdi.
1990’larda ise yeniden artmaya başladı.
Kişi başına düşen tahıl üretimindeki azalma otomatik olarak açlığın
artmasına yol açmadı çünkü soya fasulyesi hasadında müthiş bir
yükselme kaydedildi. 1984’te 68 milyon ton soya fasulyesi üretimi,
2007 yılında 222 milyon tona ulaştı.
Fakat sonuç olarak, dünya besin tablosu “üç büyük” tahılın (buğday,
mısır, pirinç) yaygınlaşmasına bağımlı durumda.
Son 50 yıl içinde sulanan arazilerin artmasına karşılık, içinde
bulunduğumzu yüzyılda kuyuların kuruması ve kısıtlı su
kaynaklarının kentlere yönlendirilmesi sonunda “sulama
kaynakları” azalmaya başladı.
Geçmişte gıda ve enerji ekonomileri biribirinden farklıydı. Fakat
tahıldan yakıt elde etmek için çok sayıda etanol tesisinin inşa
edilmesiyle, bu iki ekonomi birleşti. Petrol fiyatı 120 dolara çıkarsa
tahıl da bunu takip edecektir. Artık tahıl fiyatı, petrol fiyatına
endekslendi.
Dünya genelindeki 850 milyon otomobil sahibi ile en yoksul durumdaki 2 milyon insan arasındaki rekabet daha önce insanlığın
yaşamadığı bir durum. Dünya birden bire benzeri görülmemiş bir
ahlaki ve siyasi sorunla karşı karşıya kaldı.

The global grain harvest increased 32 billion tons from 639 million tons by increasing more than 3 times since 1950. The most
rapid growth was lived in the years between 1950 and 1973, when
the harvest increased 2 times. In these 23 years, farmers equalized
the amount of grain harvest to the total amount of grain harvest
which was gotten in the last 11,000 years, from the beginning
of agriculture until 1950. The reason of this is; the farmers who
moved from the valley to valley, and at the end, from continent
to continent, increasing of the expansion of cultivated areas, increased soil fertility and oil.
Approximately 12 percent reduction of the amount grain per
person is expected to significantly increase hunger in the world,
but it did not happen.The number of hungry people in the world
showed a large decrease between 1950 and 1984. In 1990s began
to increase again.
The decrease in reduction of the amount grain per person did not
automatically caused to increasing of hunger, because, a great increase in soybean harvest was recorded. Production of soybean
was 68 million tons in 1984 and it reached 222 million tons in
2007.
But as a result, world’s food chart is dependent on the proliferation
of “big three” grains (wheat, maize, rice).Irrigated land increased in
the last 50 years, and, as a result of the wells which are getting dry
in our century and the limited water resources which are directed
to cities, “watering sources” began to diminish.
Food and energy economies were different from each other in the
past. But, these two economies has merged by building ethanol
plants to get fuel from grain. If oil prices rise to $ 120, the grain
will follow it, too.
Now, the grain prices are indexed to oil prices. The humanity has
never lived such a competition between the 850 million car owners around the world with 2 million people who are in the poorest condition. The world suddenly faced with an unprecedented
moral and political problem.
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Chopin Technologies ve ABP firmasının öncülüğünde organize
edilen Tahıl Kalite Kontrol Çalıştayı’nın birincisi, 25 ve 26 Mart
2010 tarihlerinde gerçekleştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi
ve Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan ve sektörel katılımın
yanında birçok akademik ismin katıldığı çalıştaylara, ev sahibi
üniversitelerin öğretim üyelerinin ile Northern Crops Institute
NDSU’dan öğretim üyeleri, Chopin Tecnologies ve ABP yetkileri
konuşmacı olarak katıldı.

The 1st International Workshop of Grain Quality Control was organized in the 25th and 26th of March under the leadership of
Chopin Technologies and ABP. Faculty members of the host university, faculty members of Northern Crops Institute NDSU and
the authorities of Chopin Technologies and ABP attended as
speakers to workshops where was organized Istanbul Technical
University and Hacettepe University and welcomed sectoral and
academic participations.

İlk ayağı İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalıştay,
konuşmacı ve ev sahibi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu’nun açılış
konuşmasıyla başladı. Sabah oturumunun ilk yarısında İstanbul
Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu, tahıl kimyası ve kalite kontrolü hakkında
bilgi verirken, ABP firmasından K. Murat Bekar tahıl kalite kontrolünde analitik çözümler konulu sunumuyla sabah oturumunun
ilk yarısını tamamladı. Daha spesifik konuların anlatıldığı sabah
oturumunun ikinci yarısında Northern Crops Institute NDSU’dan
Mehmet Çağlar Tülbek tarafından tahıl kalite kontrolünün önemi
ve bu konuda yeni teknoloji ödülü alan Mixolab cihazı ile yapılan
çalışmalara değinirken Chopin Technologies firmasından Charles
Loubersac d’Hotel bu yeni gelişmelerin sektöre ve bilime olan
katkısı hakkında geniş bilgi verdi. Öğleden sonra programında salon içinde yapılan uygulamada Mixolab analizleri ile elde edilen
veriler ve yorumlamaları katılımcılarla birlikte yapılarak çalıştay
tamamlandı.

In the first part of the workshop was in Istanbul Technical University, The Head of Food Engineering Department, in Istanbul Technical University, Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu performed the opening
speech. In the first half of the morning session, instructor of Food
Engineering Department, in Istanbul Technical University, Prof. Dr.
M. Hikmet Boyacıoğlu informed about the grain chemistry and
quality control, an authority from the company of ABP, K. Murat
Bekar, completed the second half of the morning session with the
presentation about analytical solutions of quality control.
In the second half of the morning session, more specific issues
were explained, an authority from Northern Crops Institute NDSU,
Mehmet Çağlar Tülbek, talked about the importance of quality
control and the studies which were prepared with Mixolab that
was given a new technology award about that issue. And an authority from the company of Chopin Technologies, Charles Loubersac d’Hotel, informed about the contribution of these new developments in the sector and and in science. In the afternoon
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Mixolab cihazı tanıtıldı

26 Mart 2010 tarihinde Hacettepe Üniversitesi ayağı gerçekleştirilen
çalıştay programı, ev sahipliği yapan Hacettepe Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamit Köksel’in açılış
konuşmasıyla başladı. ABP’den K. Murat Bekar’ın tahıl kalite kontrolünde analitik çözümler konulu konuşmasından sonra kürsüye
çıkan Mehmet Çağlar Tülbek, Amerika’da Mixolab ile yapılan
çalışmalar ve elde edilen faydalar hakkında geniş bilgi verdi. Sabah oturumunun ikinci yarısında tahıl kalite kontrolünde yeni
gelişmelerden söz ettikten hemen sonra söz alan Prof. Dr. Hamit
Köksel, Ar. Gör Kevser Kahraman ile birlikte yürüttükleri Mixolab
çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

program, during the practice, data obtained with Mixolab analysis and interpretations were done with the participants and workshop was completed.

Mixolab Device Was Introduced

Sektörel ve akademik isimlerin katıldığı çalıştaylar akıllardaki soru
işaretlerini tamamen ortadan kaldırırken, Dünya çapındaki son
gelişmelerden olan Mixolab cihazı katılımcılara ayrıntılı bir şekilde
tanıtılmış oldu.

In the other part of the workshop was in Hacettepe University, on
the 26th of January, 2010, was started with the opening speech of
The Head of Food Engineering Department, Prof. Dr. Hamit Köksel
who was the host. After K. Murat Bekar, from ABP, with the presentation about analytical solutions of quality control, Mehmet
Çağlar Tülbek, talked about the studies which were prepared with
Mixolab in America. In the second half of the morning session,
Prof. Dr. Hamit Köksel informed the participants about the studies
with Mixolab with Research Assistant Kevser Kahraman, after the
speech of the new developments in quality control of grains.
In the afternoon program, during the practice in the Laboratory
of Food Engineering Department, authorities of Chopin Techonlogies, Arnaud Dubat and Charles Loubersac d’Hotel, and K. Murat Bekar, from ABP, responded the questions of the participants.
All the questions of sectoral and academic participants were responded in the workshop, and at the same time, Mixolab device,
one of the latest worldwide developments was introduced to the
participants in detail.

Seminerler düzenli olarak tekrarlanacak

Seminars will be repeated regularly

Öğleden sonra oturumu Gıda Mühendisliği Bölüm Laboratuarında
uygulama şeklinde geçen çalıştayda, katılımcıların sorularına
Chopin Techonlogies yetkilileri Arnaud Dubat ve Charles Loubersac d’Hotel ile ABP’den K. Murat Bekar oldukça açıklayıcı cevaplar
verdi.

8-9 Ocak 2010 tarihlerinde ABP firması tarafından düzenlenen
Chopin Eğitim ve Mixolab Seminer programı dahilinde eğitim
alan kullanıcılar da Mixolab çalışma prensibi ve sağlayacağı faydalar hakkında ayrıntılı bilgiye sahip oldular.
Sektörün önde gelen firmalarının katıldığı bu eğitim seminerinde yapılan sunumların yanında tüm cihazlarla uygulama
yapma şansı bulan kullanıcılar aynı zamanda kendi ürünlerini de
test ettiler Sene içinde düzenli olarak tekrarlanması planlanan bu
eğitim seminerlerinin yanında, 1.si düzenlenen Tahıl Kalite Kontrol
Çalıştayı’nın önümüzdeki senelerde daha yüksek katılımcı sayısı
ile gelenekselleştirilmesi planlandı.

Chopin Training and Mixolab Seminar Program was on the 8th
and 9th of January, 2010 and organized by the company of ABP.
The participants who were trained during the program, were informed about the working principle of Mixolab and the benefits
it will provide.
Leading companies of the sector participated in this training
seminar in which they could find the chance to practice with all
devices and also tested their own products. In addition to educational seminars that is planning to organize regularly, Workshop
of Grain Quality Control which was the 1st in this year, is expected
be traditional with a higher number of participants in the following years.

Türkiye, 2009 yılını hububat endüstrisi, buğday üretimi ve
değirmencilik alanında nasıl geçirdi?
Ülkemizin buğday üretimi yıllık ortalama 20–21 milyon ton seviyesinde iken, yaşanan kuraklık sonucunda 2007 yılı üretimi 17,2
milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

How was the year 2009 for Turkey in the fields of grain industry,
wheat production and milling?
While the wheat production of our country was average at a level
of 20–21 million tons per year, due to drought the production of
2007 was realized as 17,2 million tons.

Üretim, 2008 yılında 17,782 milyon ton, 2009 yılında ise 20,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Buğday üretimi 2009 yılında bir
önceki yıla göre % 16 artış göstermiştir.

In 2008 production was realized as 17,782 million tons, and
in 2009 as 20,6 million tons. In 2009, wheat production has increased of about % 16 compared to the previous year. Since the
best wheat production of the last three years was realized in the
year 2009 product demand to the TMO was much and TMO has
made 3,8 million wheat purchase.

Son 3 yılın en iyi buğday üretiminin 2009 yılında yaşanmasından
dolayı TMO’ya ürün arzı fazla olmuş ve TMO 3,8 milyon ton buğday
alımı yapmıştır.
Genel çerçevede Türkiye hububat pazarını ve dünya pazarındaki
yerini değerlendirir misiniz?
IGC raporlarına göre 2009 yılı üretim değerleri baz alındığında Türkiye önemli buğday üreten ülkeler arasında 10. sırada, arpada ise
8. sırada yer almaktadır.

Could you evaluate the Turkey grain market and its place in the
world market in the general frame?
According to IGC reports basing on production values of the year
2009 Turkey is at the 10th place among important wheat producing countries and at the 8th place in barley production.

Together with global
warming, drought and
Küresel ısınma, kuraklık ve tarımsal girdilerin
agricultural inputs used
in the production of biobiyoyakıt üretiminde kullanılması ile birlikte hubufuels the fact that the
bat arz ve talep dengesinin coğrafi bazda bozulması,
geographical based grain
beraberinde hububatın ticari bir meta olarak
supply and demand balkıymetlenmesine sebep olmuştur.
ance is breaking down,
has led to exploitation of
grains as a commercial
Together with global warming, drought and
commodity.
agricultural inputs used in the production of biofuels
In the 2009/2010 season
the fact that the geographical based grain supply and
and in accordance with
2009/2010 sezonunda IGC
demand balance is breaking down, has led to
IGC data (International
verilerine göre (Internaexploitation of grains as a commercial commodity.
Grain Council 2010 Febtional Grain Council 2010
ruary report) the world
Şubat Raporu) dünya
wheat production has debuğday üretimi bir önceki
creased of about 9 M/T to
yıla göre 9 M/T düşerek
675 M/T compared to the
675 M/T olmuştur. Bu
previous year. 120 M/T of this amount is subject of trade.
miktarın 120 M/T’yi ticarete konu olmaktadır.
Küresel ısınma, kuraklık
ve tarımsal girdilerin
biyoyakıt
üretiminde
kullanılması ile birlikte
hububat arz ve talep
dengesinin coğrafi bazda
bozulması, beraberinde
hububatın ticari bir meta
olarak kıymetlenmesine
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TÜİK 2009 yılı 3. tahminine göre ise Türkiye aynı dönemde geçen
yıla göre %15.85’lik bir artışla yaklaşık 20 M/T buğday üretimi
gerçekleştirmiştir. Kuraklığa bağlı olarak buğday ithalatında zaman zaman artış gözlemlense de un ihracatında dünya ticaretinde söz sahibi olan Türkiye, önemli miktarlarda mamul maddeyi
yurt dışına satmaktadır.

According to 3rd estimation of TÜİK 2009, in the same period
Turkey has realized 20 M/T wheat production with an increase of
about 15.85 % compared to the previous year. Even if increase
in wheat import is observed from time to time depending on
drought Turkey who is arbiter in the flour export in the world
trade, significant amounts of finished goods are sold abroad.

2009 yılı buğday rekoltesini bölgelere göre özetler misiniz?
2009/2010 üretim yılında iklim şartlarının daha iyi seyretmesi
nedeniyle üretimler; buğday için 20,6 milyon ton, arpa için 7,3 milyon ton seviyelerinde gerçekleşmiştir.

Could you summarize what yield for the year 2009 according
to regions?
Due to the fact that climate conditions were more favorable in the
production year 2009/2010 production was realized in the level of
20,6 million tons for wheat and 7,3 million tons for barley.

BUĞDAY ÜRETİMİNİN BÖLGESEL BAZDA DAĞILIMI
(TÜİK 3. Tahmin)

REGION BASED DISTRIBUTION OF WHEAT PRODUCTION
(TÜİK 3. ESTİMATİON)

2008-2009 BUĞDAY ÜRETİMİ (BİN TON)
2008
Kesin

2009
Tahmin

Değişim
(%)

MARMARA

3.502

3.550

1

EGE

1.727

2.000

16

AKDENİZ

2.853

3.000

5

İÇ ANADOLU

4.640

5.400

KARADENİZ

2.318

G.DOĞU ANADOLU
DOĞU ANADOLU

BÖLGELER

TOPLAM

2008-2009 WHEAT BPRODUCTION (1000 TONS)
2008
2009
Change(
REGIONS
Certain Estimatio
%)
MARMARA

3.502

3.550

1

AGEAN

1.727

2.000

16

MEDITERRANEAN

2.853

3.000

5

16

CENTRAL ANATOLIA 4.640

5.400

16

1.800

-22

BLACK SEA

2.318

1.800

-22

1.604

3.600

124

S. EAST ANATOLIA

1.604

3.600

124

1.138

1.250

10

EAST ANATOLIA

1.138

1.250

10

16

TOTAL

17.782 20.600

2009 yılı ihracat ve ithalatımız hakkında bilgi verir misiniz?
Türkiye, 2009 yılında 111.312 tonu makarnalık olmak üzere toplam 3.379.928 ton buğday ithal etmiştir. Buna karşılık 301.428
ton buğday ihraç edilmiştir.
2008 yılına nazaran buğday ithalatında yaklaşık 300.00 tonluk bir azalış gözlemlenirken, ihracatta bir önceki yıla göre artış
kaydedilmiştir. İthalatın yaklaşık % 90’lık kısmı DİR kapsamında
mamul madde (un, makarna, bisküvi vb) ihracatı karşılığında özel
sektörce yapılmaktadır.
Bulgur, irmik, makarna, un üretimi ve ihracatında durum nedir?
Son yıllarda ülkemizde ve dünyada yaşanan kuraklık ve buna bağlı
rekolte düşüşü nedeniyle hububat endüstrisi az da olsa olumsuz
yönde etkilenmiş olmasına karşın, ülkemiz hububata dayalı mamul madde ihracatlarında özellikle buğday unu ve makarnada
dünyada ilk sıralarda yer almaktadır.
2009 yılında un, irmik, makarna, bulgur ve yem fabrikalarının
sayısında bir değişiklik yaşandı mı?
Son dönemde sektörü verimsiz olarak görenler pazardan çekilmeye başladı. Bu sebeple sayılarında azalma söz konusu.
Ancak, sektördeki kapasite kullanım oranının düşüklüğü göz
önüne alınırsa, bir önceki yıla kıyasla, fabrika sayısından ziyade,
ihracata paralel olarak, kapasite kullanım oranlarında değişiklik
gözlemlenebileceği söylenebilir.

17.782 20.600
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Could you inform us about import and export in the year
2009?
Turkey has imported in the year 2009 totally 3.379.928 tons of
wheat of which 111.312 tons were for pasta. Contrary 301.428
tons of wheat was exported. While compared to 2008 a decrease
of 300.00 tons in wheat import was observed, in export an increase
was recorded compared to the previous year. Approximately 90%
of the import is made in the scope of DİR for finished goods (four,
pasta, biscuits etc) export by the private sector.
What are the circumstances for Bulgur, semolina, pasta, flour
production and exports?
Even if due to the drought occurring in our country and in the
world in the recent years and the related decrease of yields the
grain industry was negatively affected a little bit, our country is
among the first ranks in the world in grain based finished goods
export and especially for wheat flour and pasta.
Has there been a change in the number of flour, semolina, pasta
and forage plants/ factories in the year 2009?
Recently those considering the market as inefficient have started
to withdraw from the market. Therefore there is a decrease in the
number of them. However, considering the low capacity use rate
in the sector, compared to the pervious year, rather than the number of plants, parallel to export, it can be said that a change in
capacity used can be observed.
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Küresel mali krizin sektörümüz üzerindeki etkileri azaldı mı?
Bilindiği üzere küresel mali krizin etkisi geçmiş yıllara göre azalmış
durumdadır. Bunun etkisini biz hububat fiyatlarında görebiliyoruz.
Özellikle 2008 yılında yurt dışı ve yurt içindeki fiyat istikrarsızlığı
bu dönemde yok.

Has the impact of global financial crisis on our sector reduced?
As common, the impact of the financial crisis has decreased in
comparison to the recent years. We can see the effect in the grain
prices. Especially the price instability in turkey and abroad of the
year 2008 is not present in this period.

ARPA ÜRETİMİNİN BÖLGESEL BAZDA DAĞILIMI (TÜİK 3.
Tahmin)

REGION BASED DISTRIBUTION OF BARLEY PRODUCTION
(TÜİK 3. ESTİMATİON)

2008-2009 ARPA ÜRETİMİ (BİN TON)

2008-2009 BARLEY PRODUCTION (1000 TONS)

2008
Kesin

2009
Tahmin

Değişim
(%)

448

495

10

MARMARA

1.002

808

-19

AGEAN

486

480

-1

MEDITERRANEAN

İÇ ANADOLU

2.285

2.539

11

CENTRAL ANATOLIA 2.285

KARADENİZ

551

458

-17

BLACK SEA

G.DOĞU ANADOLU

562

1.706

204

DOĞU ANADOLU

589

814

5.923

7.300

BÖLGELER
MARMARA
EGE
AKDENİZ

TOPLAM

REGIONS

2008
2009
Change(
Certain Estimatio
%)
448

495

10

1.002

808

-19

486

480

-1

2.539

11

551

458

-17

S. EAST ANATOLIA

562

1.706

204

38

EAST ANATOLIA

589

814

38

23

TOTAL

5.923

7.300
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Türkiye’de buğday fiyatları, üretimle bağlantılı olarak durgun vaziyette bir seyir izlemekte. TMO olarak biz de piyasayı yakından ta kip ediyoruz ve çeşitli müdahale argümanlarını uyguluyoruz.
Hasat dönemine kadar buğday fiyatlarının yatay seyredeceğini
tahmin ediyoruz.

A wheat price in Turkey, in connection with the production trend
is in a stagnant situation. We as TMO do closely monitor the market and we are implementing various intervention argument. We
expect that until the harvest period, the wheat prices will stay
horizontally.

2010 yılı hububat endüstrisi ile ilgili olarak dünya ölçeğinde
nasıl geçecek, tahmininiz nedir?
Son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri ve finansal krizler, emtia piyasalarına olan ilgiyi artırmış ve tarım piyasalarının daha
karmaşık bir seyir izlemesine neden olmuştur.

What is your estimation for the 2010 grain industry in the world
scale?
Climate change and financial crises experienced in recent years,
have increased the interest in the commodity markets and has
led to a more complex course of agricultural markets. In addition,
biofuels obtained from cereals and oil seeds as renewable energy
sources getting an increasingly higher proportion of acceptance
and encouragement has caused that agricultural product prices

Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynağı olarak hububat ve yağlı tohumlardan elde edilen biyoyakıtların giderek daha yüksek oranda

Türkiye Mamul Madde İhracat Rakamları (Yıllık)
(Miktar: Ton, Değer: Bin $)

Not:1- Uluslararası GTİP nolarındaki değişiklik nedeniyle İRMİK rakamları
Şubat 2009 ayından itibaren BULGUR rakamlarının İçerisinde verilmiştir.
2- 2010 yılı rakamları Şubat ayı sonu itibariyledir.
Kaynak : Tüm İhracatçı Birlikleri Kayıtları

Turkey finished goods export figures (Annual)

Note:1- due to amendments at international GTİP numbers SAMOLINA
figures are given within the BULGUR figures beginning from February 2009
2- The figures of 2010 are figures of the end of the month February
Source: All the Exporters’ Union Records

(Amount: Tons, Value: 1000 $)

kabul ve teşvik görmesi, tarımsal ürün fiyatlarının arz-talep
dengesi ekseninden giderek uzaklaşmasına, gelişmekte olan ülkelerin tüketim alışkanlıklarındaki değişiklikler ise özellikle bazı
tarımsal ürün fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur.
Diğer taraftan FAO ve çeşitli üniversiteler tarafından yapılan bilimsel araştırma ve analizlere göre; 2050 yılında dünya nüfusu 9,1
milyara yükselirken gıda ve yemlik olmak üzere hububata olan
talebin toplam 3 milyar tona ulaşması beklenmektedir.

are going away from the supply-demand balance axis and consumption habits changes in developing countries, especially has
caused rise in prices of some agricultural products.
On the other hand, according to scientific research and analysis
conducted by the FAO and several universities; In 2050 when
world population will reach 9.1 billion, including food and feeding the demand for cereals is expected to reach a total of 3 billion
tons. .

Bu durumda halen 370 milyon insanın açlıkla karşı karşıya kalacağı Expectations that in this case still 370 million people will be factahminleri, gıda güvencesi kavramının önemini bir kez daha ortaya ing hunger, has once more put into fore the importance of food
çıkarmış, birçok ülkenin kendine yeterlilik anlamında yeni strate- security concept and has caused many countries to develop new
jileri geliştirmesine,
self-sufficient stratefirmaların ülke sınırları
gies,
and companies to
2050 yılında dünya nüfusu 9,1 milyara yükselirken gıda ve
dışında arazi kiralama
get
into
a race of raisyemlik olmak üzere hububata olan talebin toplam 3 milyoluyla ve genetiği
ing the trade share by
yar tona ulaşması beklenmektedir. Bu durumda halen 370
değiştirilmiş tohumlarincreasing production
milyon insanın açlıkla karşı karşıya kalacağı tahminleri,
la üretimini artırarak
though renting land
gıda güvencesi kavramının önemini bir kez daha ortaya
ticaret payını yükseltoutside the borders
me yarışına girmelerine
of the country and
çıkarmış, birçok ülkenin kendine yeterlilik anlamında yeni
neden olmuştur.
genetically modified
stratejiler geliştirmesine, firmaların ülke sınırları dışında
seeds.
arazi kiralama yoluyla ve genetiği değiştirilmiş tohumlarla
2009/10 dünya hubuüretimini artırarak ticaret payını yükseltme yarışına
bat üretiminin, 2008/9
It is estimated that the
girmelerine neden olmuştur.
sezonunda rekor dü2009/10 world cereal
zeye ulaşan rakamların
production, will be 22
bu yıl 25 milyon ton
million tons below the
In 2050 when world population will reach 9.1 billion,
altına düşmesi tahrecord level figures
including food and feeding the demand for cereals is
min edilmektedir ki,
reached in the 2008 /
expected to reach a total of 3 billion tons. Expectations that
bu miktar son on yıl
9 season whereas this
in this case still 370 million people will be facing hunger,
ortalaması olan 1.569
amount is well above
milyon ton ile son beş
the average of 1569
has once more put into fore the importance of food security
yıl ortalaması olan
million tons of the last
concept and has caused many countries to develop new
1.666 milyon tonun
ten years and the avself-sufficient strategies, and companies to get into a race
oldukça üzerindedir.
erage of 1666 million
of raising the trade share by increasing production though
Bu rakama 361 milyon
tons of the last five
renting land outside the borders of the country and
tonluk devir stoku
years.
eklendiğinde 2.129 milWhen the transfer
genetically modified seeds.
yon tonluk bir arz söz
stock of 361 million
konusu olmaktadır.
tons is added to this
amount, a supply of 2129 million tons is considered.
2009/10 sezonunda tüketim ise artış eğilimini muhafaza ederek
geçen yılın rakamı olan 22 milyon ton üzerine çıkacaktır. Son on Consumption in the 2009/10 season has maintained the upward
yılın toplam tüketimine bakıldığında % 18’lik bir artış görülmek- trend and it will get over the last year’s figure of 22 million tons.
tedir.
Looking at the total consumption of the last decade it is seen an
increase of 18%. According to the consumption of food and feed
Tüketim alanlarına göre gıda ve yem olarak tüketim % 9’luk bir consumption an increase of 9% is seen, whereas with 122% the
artış gösterirken, en büyük artış % 122 ile sanayi kullanımındadır. largest increase is seen in industrial use. In Also in the 2009/10
2009/10 sezonunda da bir önceki sezona göre % 1,3’lük bir artış season, an increase of 1.3% compared to the previous season can
söz konusudur ki, yine en büyük pay geçen sezona göre % 7,5 be seen and again the largest share compared to last season beartış gösteren sanayi kullanımına aittir. Dolayısıyla 2010 yılında longs with 7,5 % to the industry use. Thus it is projected that the
hububat endüstrisinin büyümeye devam edeceği öngörülmek- grain industry in 2010 will continue to grow.
tedir.
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Ülkemiz için 2010 yılı beklentiniz nedir?
Ekiliş miktarı, iklim ve bitki gelişim durumu göz önünde
bulundurulduğunda ve bundan sonraki dönemde de yağışların
normal düzeyde kaydedilmesi halinde 2010/2011 alım döneminde buğday ve arpa üretiminin 2009 yılı üretiminden bir miktar
yüksek olacağı tahmin edilmektedir

What are your expectations for our country in 2010?
While the planting amount, climatic and vegetation conditions
are considered and if in the next year the rainfall will be in a normal level for the period 2010/2011 it is estimated that wheat and
barley production amount will be a little bit higher than the production amount in 2009.

TMO’nun bu yıl için okurlarımıza yeni bir mesajı var mı?
Ana statüsünde TMO’nun görevleri; yurtta hububat fiyatlarının
üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk
aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin
piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile hububat dışındaki diğer tarım ürünleri ile ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere
konulan devlet tekelini işletmek, sivil halk ve Silahlı Kuvvetler için
olağanüstü hal stoku bulundurmaktır.

Has the TMO a new message to our readers for this year?
The duties of the TMO in the main status are; to avoid that in Turkey
grain prices in terms of producers do fall below normal prices and
consumer abnormally increases against public, to take measures
for the regulation of the market for these products and where
necessary with the resolution of the Council of Ministers to conduct functions related to assigned to other agricultural products
than grain, to operate the subject matter of the state monopoly
for opium and drugs, and to maintain emergency stocks for civilian population and the Armed Forces.

Bu kapsamda alım ve satış politikalarını geçmiş yıllarda olduğu
gibi üreticiler ve tüketiciler yönünden olumsuzluğa meydan vermeyecek şekilde uygulamaya devam edecektir.

In this regard, it will continue its applications of buying and selling
policies, as in past years in terms of not to give rise to negativity to
producers and consumers.
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Son yıllarda yurtiçinde ve dışında üretimi ve buna paralel olarak
tüketimi artan bulgur, önümüzdeki yüzyılında en popüler
gıdalarından biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Yine son
yıllarda uluslararası camiada da bilimsel araştırmaların artması bu
yönelimi doğrulamaktadır. Yeni bir terminoloji geliştirilerek, sadece bulgurda kullanılan pişirme ve kurutma tekniğinin beraberce
kullanılması “bulguration/bulgurasyon” olarak adlandırılması ile
birlikte teknolojik olarak da yeni ürün geliştirilmelerinde de yeni
kapı açılmıştır.

Bulgur has been progressing rapidly, on the way of being the
most popular food of next century too, which is being produced
and in parallel with this, is being consumed inside and outside of
Turkey in recent years. Also in the international community, the
rising scientific researches confirms this tendency. By improving
a new terminology, with the utilization of the techniques of cooking and drying together, which is only applied on bulgur, and being named as “bulguration”, there has been existed new way of
the development of new products technologically as well.

Dünya’da pek az gıda ürünü, yeni girdiği toplumların kültürlerinde
ve yaşam şekillerinde etki yapma potansiyeline sahip olmuştur.
Küreselleşen ekonominin aktörleri, ekonomik bazda kendi kültürlerine ait ürünleri, ekonomik değere çevirerek, diğer ülkelere
yaymasını bilerek önemli bir avantaj sağlamışlardır. Örneğin,
Amerika bazlı fast-food kültürü ile gelen hamburger, kola; İtalya
bazlı makarna, pizza, Türkiye bazlı kebap ve döner bunlara örnek
sayılabilir. Bu küresel gıda ürünleri, aslında yayıldığı bölgelerde
genel olarak o bölgenin yemek kültürünü olumsuz yönde etkilemektedir.

There are seldom food products in the world could have the
chance of the opportunity of effecting the cultures and the way
of living of the societies, which it has been new. By being good at
spreading the products to the other countries which belong to
their cultures in content of economy, actors of the global economy has taken good advantage of turning these products into
the economical valuation. The hamburger and coke based on the
fast-food culture, pasta and pizza based on Italy, kebab and doner
based on Turkey can be given as examples to this issue. These
global food products actually effect the food culture in the area
that they have spread in a negative way.

Ancak, 2007-Eylül ayında Amerika’da bulunan Tufts Üniversitesinin Feinstein Uluslar arası Merkezinde görev yapan Dr. Lacey Andrew Gale tarafından Afrika Gine’de bulunan mülteci kamplarında
yapılan araştırmanın “ANTHROPOLOGICAL QUARTERLY” adlı bilimsel dergide “Bulgur Marriages and Big Women: Navigating
Relatedness in Guinean Refugee Camps” başlığı ile yayınlanması
ile birlikte ilginç bir olayı da ortaya çıkartmıştır. Halen yaşanmakta
olan bu olay, bilimsel literatüre de “Bulgur Evliliği” olarak geçmiş
bulunmaktadır.
Bulgur evliliği temel olarak, Birleşmiş Milletlerin mülteci
kamplarında gıda yardımı olarak dağıttığı bulgurdan daha fazla
alabilmek için yapılan sözde evlilik olarak tarif ediliyor. Kamplarda, Birleşmiş Milletler tarafından dağıtılan bulgurdan daha fazla
alınması ile birlikte, bulgurların bir kısmı yemek olarak tüketilirken,
diğer bir kısmı kamp dışındaki marketlere satılarak diğer gerekli
olan giyecek ve gıda maddeleri alınıyor.
Bu toplumlarda hoş karşılanmayan bu evlilik tipi sayesinde,
kadınların ve onların çocuklarının kamplarda daha güvenli bir
şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri sağlanmış, bulgur satışından
bir miktar para elde edilmiş, sosyal güvenlik kazanılmış, aile kurumu haline gelindiği için kamplarda kalabilme ve ev bakımlarının
yapılması da sağlanmış oluyor. Bu tür sözde evlilikler kamplara,
başka ülke ve kavimlerden gelen kadın ve erkekler arasında
yapıldığı için kişilerin farklı yerlerde eşleri de bulunmuş oluyor.
İnsanlar daha fazla bulgur alabilmek için, Bulgur Evliliği yapıyor.
Bulguru hem beslenmek için tüketiyor hem de para olarak
kullanıyor.
Bulgur, yarım yüzyıla yakın bir süredir, gıda yardımı olarak açlık sorunu bulunan ülkelere gönderilen stratejik, besleyici ve sağlıklı bir
gıda maddesi olduğu için farklı kültürlerde farklı şekilde yer alıyor.
Örneğin, bulgurla 1970 li yıllarda ilk kez tanışan Endonezyalılar,
bulguru hayvan yemi olarak kullanmaya başlamış, daha sonra bulguru fermente olmuş soya ezmeleri karıştırarak baş yemeklerin

However, in September,2007, the publishing of the research in
refugee camps in Guinea, Africa with the title of “Bulgur Marriages and Big Women: Navigating Relatedness in Guinean Refugee
Camps” in the magazine of “ANTHROPOLOGICAL QUARTERLY” by
Dr. Lacey Adrew Gale who is in charge in Feinstein International
Center of Tufts University placed on America, caused to come out
a couple of things. The event that is still alive named “The marriage of Bulgur” in scientific literature.
The marriage of bulgur is basically described as nominal marriage
that has been made to take more from the bulgur that has been
distributed by United Nations in refugee camps as nutrition aid. In
camps, while with getting the bulgur much more, distributed by
United Nations, by consuming some of bulgur as food, the other
amount of bulgur has been sold to the markets from the out of
the camps and has been bought the other nutrition staff and the
clothes needed.
Thanks to these marriages which are not approved pleasantly in
such societies, it’s been supplied of the women and their children
to have a safer life in the camps, has been gained amount of money from the sale of bulgur, has been obtained social security and
also has been provided to stay at camps and maintenance of the
houses in the camps because of existence of family.
These kind of nominal marriages has been made between man
and woman who are coming from different countries and tribes in
the camps. That’s why there are other spouses in different places,
too. People are marrying to get more bulgur. They consume bulgur and use it as money.
Since Bulgur for nearly half a century, is sent as food aid countries
with hunger problems with strategic, nutritious and healthy food
issues it is placed in a different way for different cultures. For example, Indonesians who met bulgur for the first time in the
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den birisi haline getirmişlerdir. Yine, Anadolu’da da her halde en
çok yemek yapılan ürün durumunda olan bulgur, gençlerin evlilik
mesajı olarak bulgur pilavına kaşık sapması veya pek çok türküye
girmiş olması ile de Anadolu kültüründe derin bir yer edinmiş
durumdadır.
Bulgur genel olarak Türkiye, Amerika ve Avrupa ülkelerinde bulunan fabrikalarda üretiliyor ve Birleşmiş Milletler ve ülkelerin kendi
yardım kurumları tarafından açlık çeken ülkelere gönderiliyor.
Her yıl özellikle bulgurun gıda yardımı içindeki payı katlanarak
arttırıldığından dolayı, yıllık ortalama 200 bin ton bulgurun gıda
yardımı için kullanıldığı hesaplanmaktadır.
Günümüzde, bulgur modern toplumlar tarafından yeniden
keşfedilmeye başlayan ilginç bir ürün durumuna gelmektedir. Öyle ki, son yıllarda bulgur konusunda yapılan bilimsel
çalışmaların sayısının artmaya başlaması ile birlikte önemi bir kat
daha artan bulgur, modern toplumların sağlıklı besin maddesi
haline gelmeye başlamıştır.
Farklı kültürleri farklı yönleri ile etkilemeyi başaran bulgur, 4000
yıllık geçmişi ve kutsal kitaplarda da yer alması, bilimin önem
verdiği konuların arasına girmeye başlaması, bulgurun yeniden
doğuşunu ve küresel bir gıda maddesi olacağını göstermektedir.
Bulgurun yurtiçi ve yurtdışı tüketim değerlerine bakıldığında ise,
yaklaşık olarak Türkiye’de irili ufaklı 500 tane bulgur fabrikası bulunmakla birlikte, üretim 1.000.000 ton civarındadır ve her yıl %1.52.5 aralığında artmaktadır. Tüketime bakıldığında yıllık kişi başına
12 kg mı bulan bulgur tüketimi, doğu ve güneydoğu bölgelerinde 25-30 kg’a çıkarken, batı bölgelerinde 7-10 kg civarındadır.
Bu üretim ve tüketim değerlerine bakıldığında, üretim değeri
makarna üretiminin 2.5
katı, yerli pirinç üretiminin
5.5 katı kadardır. Tüketim
olarak ise, yaklaşık olarak
makarna üretiminin 2.86
katı, pirinç üretiminde ise
1.72 katıdır (Şekil 1).

1970s, have begun to use bulgur as animal feed and later have
mixed bulgur with fermented soybean pastes and made it to their
main food. Again, Bulgur of which in any case most food products
are made in Anatolia, it has a deep place in Anatolian culture as a
message for young marriage like to place a spoon into bulgur rice
or with many songs in which it has entered.
Bulgur generally is produced in factories in Turkey, American
and European countries and is sent by the United Nations and
aid agencies to countries that suffer from hunger. Each year, the
share of food aid, especially of bulgur grows exponentially; and
therefore the annual average of 200 thousand tons of bulgur
used for food aid is calculated.
Today, Bulgur has become an interesting product that has began
to be rediscovered by modern Society. So, Bulgur, of which the
importance of bulgur that has doubled in recent years due to the
increasing numbers of scientific studies has began to become a
healthier food of modern societies.
Bulgur which has made it to impress different cultures with its different aspects and which with its 4,000-year history takes place in
holy books, has started to become an important part of science,
and this shows the bulgur rebirth and that it will become a global
food.
Looking at domestic and international consumption of bulgur,
in Turkey there are almost 500 large and small bulgur factories,
however, production is about 1.000.000 tons and is increasing every year in the range of 1.5-2.5%. When we look at consumption
per capita annual consumption of bulgur is up to 12 kg, in eastern and southeastern regions it increases to 25-30 kg, the western
region it is about 7-10 kg.
Looking at that production
and consumption values,
the production, value is 2.5
of the production value of
pasta, 5.5 times of the national rice production. As
consumption it is approximately 2.86 times as the
production of pasta, 1.72
times of the rice production (Figure 1).

Son yıllarda yurt dışında
da
bulgur
üretimi
yapılmaktadır.
(Amerika
ve Kanada’da toplam bulgur fabrikası sayısı 20
civarındadır) Amerika’da
In recent years, bulgur
yıllık bulgur üretimi 250
production is also done
000 ton dur. AB ülkelerinde
abroad. (the total numŞekil 1. Trend analiz değerlerine göre bulgur üretim miktarları
genellikle Arap, Yunan,
Figure 1. Bulgur production amounts according to Trend analysis values ber of bulgur factories in
Ermeni ve Türk kökenAmerica and Canadian are
li toplumlar tarafından bilinmekte ve tüketilmektedir. Resmi around 20), annual wheat production in the United States is of
kayıtlara göre en büyük bulgur sağlayıcı ülke Türkiye’dir.
about 250 000 tons. In EU countries, generally it is known and
consumed by Arab, Greek, Armenian and Turkish origin societies.
Türkiye ile birlikte Fransa’da 1, İsveç’te 1 ve Yunanistan’da 3-4 tane According to official records, the largest Bulgur provider country
bulgur üreticisi bulunmaktadır. Türkiye ile birlikte Fransa’da 1, is Turkey. Together with Turkey in France there is 1, in Sweden 1,
İsveç’te 1 ve Yunanistan’da 3-4 tane bulgur üreticisi bulunmaktadır. and in there are 3-4 bulgur manufacturers in Greece. The average
Avrupa’daki üreticilerin yıllık üretim değerleri ortalama 2-3
annual production value of manufacturers in Europe is around
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üretim değerleri ortalama 2-3 bin ton civarındadır. Kalite ve kabul
edilebilirlik sorunlarından dolayı satış değerleri düşüktür. Son beş
yıldır Arap ve Avrupa ülkelerinde fabrikalar kurulmuştur.

2-3 thousand tons. Due to Quality and acceptance problems
there are low sales levels. In the last five years, factories were established in the Arab and European countries.
Bulgur, generally produced
in Turkey, is nice yellow color,
glossy, has a smooth taste
of carnage and is according
to taste. While these factories founded abroad, earlier
die buy their machinery and
equipment from Turkey, now
they are developing their
own system.

Genel olarak Türkiye’de
üretilen bulgur, hoş sarı renkte, parlak, kırımı düzgün ve
tadı damak tadına uygundur.
Önceki yıllarda yurtdışında
kurulan bu fabrikalar, makine
ve teçhizatı Türkiye’den almakta iken, şimdi sistemi
kendileri geliştirmektedirler.

Türkiye’deki mevcut üretim
It is getting more and more
sistemleri ve makinelerin
difficult that Turkey’s current
bu ülkelerdeki sistemlerle
production systems and marekabet edilebilmesi gittikçe
chines can be competitive
güçleşmektedir. Türkiye’nin
with systems in these counbu sektörde teknoloji ve
tries. For Turkey to be able to
sistem satar durumunu decontinue to sell the technolvam ettirilmesi, hızla bu aŞekil 2. Temel bulgur üretim prosesi
ogy and systems in this sector
landaki AR-GE çalışmalarını
Figure 2. Basic bulgur production process
is due to increased R & D acarttırmasına bağlıdır.
tivities. Nevertheless, due to
Yine, Avrupa ülkelerinde
high labor costs in European
işçilik maliyetlerinin yüksek olmasında dolayı, tamamen otomasyona dayalı sistemlerin countries, the it is necessary to develop fully automated systems.
Bulgur, becoming a traditional industry product, has become to
geliştirilmesi gerekmektedir.
be recognized by various cultures in the 20th century world, by
Geleneksel sanayi ürünü durumuna gelen bulgur, 20. yüzyılda attracting worldwide people and local people and by migrating
dünyanın ilgisini çekmesinden ve yerel halkların farklı ülkelere to different countries. Also, the encouraging of bulgur producgöç etmelerinden dolayı farklı kültürler tarafından tanınmaya tion by countries with high amount of wheat production and thus
başlamıştır. Ayrıca, buğday üretiminde fazla üretim miktarlarına remaining bulgur of consumption has been trying to be shifted
sahip ülkeler tarafından, bulgur üretimi teşvik edilerek, tüketim to this direction. The wheat produced, due to the fact that the
consumption habits of bulgur is new, this time has been forced
fazlası buğday bu yöne kaydırılmaya çalışılmıştır.
by producing countries to open up to foreign markets. Some
Üretimi yapılan bulgur, tüketim alışkanlığının yeni olmasından companies continuing to produce, are forcing manufacturers in
dolayı, bu defa üretici ülkeler tarafından yurtdışı piyasalara Turkey in the international market.
açılmak zorunda kalmıştır. Üretime devam eden bazı firmalar ise,
Recognition of bulgur in Europe is relatively new. In particular
yurtdışı piyasalarda Türk üreticileri zorlamaktadırlar.
due to the fact that Turkish, Arab and African workers and immiAvrupa’da bulgurun tanınması oldukça yenidir. Özellikle, Türk, grants did settle to Europe Bulgur has entered the food culture
Arap ve Afrika kökenli işçi ve göçmenlerin Avrupa’ya yerleşmesi in Europe. Recently it has seen great interest by the Europeans.
ile bulgur yemek kültürü de Avrupa’ya girmiştir. Son zamanlarda In France, bulgur is being processed as a by-product, and since
Avrupalılar tarafından çok büyük bir ilgi görmektedir. Fransa’da ek bulgur was also known in Greece for the past it is produced at
ürün olarak işlenen bulgur, Yunanistan’da geçmişte de bilindiği the factory level. In recent years, Bulgur production has been
için fabrika düzeyinde üretilmektedir. Son yıllarda, bazı Avrupa started in some European countries. Wheat culture in the Arab
world, is as old as in Turkey. However, in recent years production
ülkelerinde bulgur üretimine başlanmıştır.
has started at the level of fabrication. In general, to this region
Daha önceki yapılan çalışmalarda bulgurun kolon kanserine çok wheat comes from Turkey. In developed countries, particularly
iyi geldiği, hamilelerin beslenmesinde bebeklerin beyin gelişimini bulgur attracting attention because of its nutritional properties,
çok iyi desteklediği ve radyasyonu emmediği bulunmuştu. Yine as the region we live in the continent is indispensable in the food
son çalışmalarda bulgurun çok önemli bir fonksiyonel gıda flavor and functionality plays an important role. Bulgur produced
olduğu tespit edilmiş ve böylelikle bazı hastalıkların oluşumunu in Turkey is of very high quality compared to bulgur produced
engellemek için kullanılabileceği belirlenmişti. Ayrıca, fonksiyo- abroad. Therefore, bulgur technology is transferred from Turkey
nel gıdaların en önemli özelliklerinden birisi olan, insan fiziksel to abroad. Specifically, after going to fabrication production,
aktivitesini de yükseltmesinin yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu technology transfer has increased substantially.
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maddeleri de karşılamasıdır. Bu özelliği ile, bir gıdanın sahip
olması gereken yüksek amiloz miktarı, yüksek dayanıklı nişasta ve
fiber (posa) miktarı ve düşük glisemik indeksi bakımından bulgur
tüm bu özellikleri karşılamakta ve de bu özelliği ile pirinçten çok
fazla sağlığa yararlı olduğu belirlenmiş durumundadır. Bu özellikler ayrıca, bulgurun tokluk hissini uzun süre sağlamasını da
sağlamaktadır.
Diğer taraftan, önemli bir çalışma Vicky Solah ve arkadaşları
tarafından Avustralya’da yapılmış, çok önemli sonuçlar elde
edilmiştir. 2004 yılında Türkiye’ye bulguru araştırmak için gelen
Vicky Solah ve araştırma ekibinin (D. Kerr, G.B. Crosbie, S. Siryani),
2007 yılı içinde yaptıklara araştırmaya göre, bulgur çok önemli bir
diyet maddesi olarak kullanılabilecektir.
Çalışmada elde edilen sonuçlar, bulgurun pirinçle kıyaslandığı zaman, yüksek seviyede tokluk hissi verdiği için uzun süre yemek
yeme hissini azalttığını ispatlamış oldu. Çalışmada yaşları 18 ile
50 arasında değişen kadın ve erkeklerden oluşan denek grubu
kullanılmış ve deneklere öğünlerde pirinç ve bulgurdan oluşan
yemekler verilmiştir. Yapılan çalışma bulgurun açlığı 1-1.5 saat
civarında geciktirdiği tespit edilmiş. Ayrıca, deneylerde pirinçle
birlikte bir erkek deneğin 1022 kcal’lik enerji alırken, bulgurla 909
kcal’lik bir enerji aldığı ve yaklaşık 100 kcal’lik daha düşük bir enerjinin sağlandığı tespit edilmiş.
Bu çalışmada kadın deneklerde pirinçle 755 kcal’lik bir enerjinin alınırken, bulgurla ortalama 550 kcal’lik bir enerjinin alındığı
bulunmuş durumda. Böylelikle, bulgur halkın zannettiği gibi kilo
yapan bir gıda maddesi olmayıp aksine, diyetlerde sağlıklı bir
şekilde vücudun ihtiyaçlarını sağlayarak düzenli kilo verilmesini
de sağlayabilmektedir. İlgili çalışma, “Measurement of satiety
of wheat-based bulgur by intervention and sensory evaluation”
başlığı ile Cereal Foods World Bilimsel dergide ocak-2007 sayısında
basılmıştır.

Dünya Gıda Örgütü ve Birleşmiş Milletler Neden
Bulguru Tercih Ediyor?

Dünyanın temel sorunlarından olan açlık ve açlık çeken ülkelerin
doyurulmasında da 1 kcal enerjinin en ucuza elde edildiği bulgur
sayesinde stratejik önemini artırmaktadır. Bugün bakıldığında,
gerek Birleşmiş Milletler, gerek Dünya Gıda Örgütü ve gerekse ülkesel bazlı gıda yardım paketlerinde de ciddi tonajlara ulaşılmıştır.
(Şekil 3). Her bir kurumun yaklaşık yıllık bulgur yardım miktarı 80
000 ton civarındadır. Gıda yardım kurumlarının bulguru seçmesindeki temel kriter ise, bulgurun besleyiciliği, uzun raf ömrü, mikrobiyolojik ve zararlılara karşı dayanımı, hızlı hazırlanabilmesi,
birim kalori bazında ucuz olması ve diğer ürünlerle karıştırılarak
yenilebilmesidir.
Açlık çeken ülkelere ve toplumlara gelişmiş devletlerin (Amerika,
Avrupa Birliği gb.) yaptıkları yardımların yanı sıra, önemli gıda
yardımı Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler tarafından
yapılmaktadır. Gıda yardımı paketi içerinde buğday, mısır, pirinç,
yağ, konserve, bakliyat gibi gıda maddeleri bulunmaktadır. Bu
ürünler hububat, meyve-sebze gibi ayrı sınıflandırmalara tabidir.
Bu gıda paketleri içerisinde bulgurun bu ülkeler için çok önemli ve
ayrı bir yeri bulunmaktadır.

In previous studies it was found that bulgur is very good in colon
cancer, very it supports very good the brain development of infants during nutrition of pregnant women and found that it does
not absorb radiation. In recent studies bulgur has been identified
as an important functional food and thus was identified that it can
be used to prevent the occurrence of some diseases. Moreover,
with one of the most important features of functional foods it upgrades human physical activity as well as meet material needs of
the body. With this feature, bulgur meets all features a food must
have related to high Amylose content, high resistant starch and
fiber (pulp) content and low glycemic index and with these features it is defined to be have much more health benefits than rice.
This feature of bulgur also provides a long time satiety.
On the other hand, an important work by Vicky Solah, and colleagues in Australia was made and very significant results were
obtained. In 2004, Vicky Solah and his research team came to Turkey to make research on bulgur (D. Kerr, GB Crosbie, S. Siryani),
according to the study made in 2007, bulgur can be used as an
important dietary item. The results of the study, when compared
with rice, since bulgur gives a high level of feeling of fullness it has
been proved that it reduces the feeling of eating for a long time.
The study a subject group consisting of male and female varying
between 18 and 50 years was used and rice and bulgur meals
were given to them. Starvation studies have shown that bulgur
delays the vicinity of 1-1.5 hours.
Furthermore, in experiments it was seen that a male took 1022
kcal of energy in rice while with the bulgur this was approximately
100 kcal less energy of about 909 kcal of energy. In this study, it
was seen that female are receiving 755 kcal of energy from rice
but only average 550 kcal of energy from bulgur. Thus, bulgur
makes- unlike the thought of people- no weight, contrary it can
provide at a diet the needs of the body to lose weight in a healthy
way. It was published with the header, “Measurement of satiety
of wheat by wheat-based intervention and sensory Evaluation” in
the scientific journal Cereal Foods World in January-2007

Why does the World Food Organization and the
United Nations do prefer Bulgur?

Bulgur plays an important strategically role for the basic problems
of the world what is suffer from hunger and the cheapest starvation in countries feed with 1 kcal of energy. Today, considering
both United Nations and the World Food Organization and the
necessary food aid package it has been reached a serious tonnage
(Figure 3). Approximate annual amount of Bulgur aid of each institution was around 80 000 tons. The main criteria for selecting
bulgur by food aid agencies, is the substantiality of bulgur, long
shelf life, microbiological and resistance against pests, that it can
be prepared quickly, the unit is much cheaper based on calorie
and can it be eaten mixed with other product Besides of the aid of
developed countries (U.S., European Union etc.) to undeveloped
countries and societies major food aid is made by The World Food
Program (WFP) and by the United Nations.In the food aid package there are foodstuffs such as wheat, corn, rice, oil, canned food
packages for these countries.
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Bulguru, önce hayvan yemi zannettiler, sonra
baş yemekler arasına soktular

Özellikle 1950’li yıllarda bulgur üretimine başlayan Amerika,
bulgur üretimine özellikle gıda yardımı amacı ile ve fazla üretim
buğdayını değerlendirmek ve daha uzun sure saklamak için
başlamıştır. Bulguru tanıtmak
için Hindistan, Pakistan gibi
pirinç yiyen ülkeler üzerinde
çalışmalarına başlayan ABD,
Hindistan-Mandras’da bulunan Hiristiyan Kadın Koleji
ile bölge halkına kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra,
bulgurun tüketimini çok
rahatlıkla sağlamıştır.
Fakat, bulguru daha önce hiç
görmemiş toplumlarda 19681973 yıllar arasında örneğin
Endonezya’da ilk önceleri hayvan yemi zannetmişler, fakat
tanıdıkça bu gıdayı kendi geleneksel yemeklerinde de kullanmaya başlamışlardır.

First they considered bulgur as animal feed, then
put it among their main meal

America, especially starting bulgur production in the 1950s, especially in bulgur production and food aid in order to assess the
remaining production of bulgur has started to keep it for a longer time. The US has started
to introduce Bulgur to countries eating rice such as India, Pakistan, after making
a short information to the
Christian Women’s College
in India- Mandras and to the
people there it has easily provided the bulgur consumption.However, communities
which never had seen bulgur
before for example between
the years 1968-1973 in Indonesia they first thought that
bulgur is animal feed, but as
they got know these foods
Şekil 3. Gıda yardımı olarak bulgur değerleri
they have begun to use it in
Figure 3 Value of bulgur as food aid
their own traditional dishes.

100 adet bulgur fabrikası bir yıl boyunca Gıda
Yardımı için bulgur üretiyor

Dünya Gıda Programı kapsamında yılda ortalama 60-80 bin ton
bulgur açlık çeken ülkelere gönderilmektedir. Bu miktara diğer
ülkelerin yaptıkları bulgur yardımı miktarları da eklendiği zaman,
yıllık miktar ortalama 200 bin tonu bulmaktadır.
Bu miktar, orta boyutta çalışan yaklaşık 100 adet bulgur fabrikası
ile ancak karşılayabilecek kadar büyük bir miktardadır. Bu talebi
özellikle Amerikalı ve Türk Bulgur şirketleri karşılamaktadır. Fakat,
Türk bulgur firmalarının Birleşmiş Milletlerinin ihalelerine bazen
direct olarak katılmamalarından dolayı, aracı firmaların vasıtası ile
bulguru teslim etmektedirler.

BM nerelere gönderiyor?

Son 10 yılın verilerine bakıldığında sadece Dünya Gıda Programı
dahilinde, yıllık 60-80 bin ton bulgur, Hindistan, Liberya, Haiti, Sierra Leone, Sudan, Dominik Cumhuriyeti, Senegal, Gana, Algeria,
Zambia, Moritanya, Gambia gibi ülkelere gönderilmektedir.

Neden bulgur gıda yardımı paketlerinde yer
alıyor?

BM bulguru özellikle sahip olduğu yüksek besin değerinden ve
uzun raf ömründen dolayı tercih etmektedir. Bununla birlikte,
özellikle açlık çeken ülkelerde gıdayı pişirmek için de, enerji
harcanmaması için, bulgur kullanılmaktadır.
Zira, bulgur üretim aşamasında pişmiş ve yenilmeye hazır gıda
grubunda yer almaktadır. Yine, bu ülkeler genellikle Ekvator
kuşağında tropikal iklime sahip olduklar için, pek çok maddesi hemen bozulmaktadır. Bu sebeple de bulgur uzun süre bozulmadan
dayanabilmektedir.

100 bulgur factories do produce bulgur for Food
Aid over a year

In the content of the World Food Program approximately 60-80
thousand tons of bulgur per year are sent to countries that suffer
from hunger. Adding the amount of aid of other countries to this
amount, the average annual amount is of about 200 thousand
tons. This amount can only be met by 100 middle size factories.
This demand is especially met by American and Turkish companies. However, since Turkish factories sometimes can not directly
join tenders of the United Nations they deliver the bulgur via intermediary companies.

Where does the UN send it?

examining the data of the last 10 years, only within the World
Food Program, 60-80 thousand tons per year of bulgur is sent to
countries such India, Liberia, Haiti, Sierra Leone, Sudan, Dominican Republic, Senegal, Ghana, Algeria, Zambia, Mauritania, Gambia.

Why bulgur is included in the package of food
aid?

The UN prefers bulgur especially due to its high nutritional value
and because of longer shelf life. However, especially in countries
with starving not to waste energy to cook food bulgur is used.
After all, it takes place within the group of baked and ready to
eat foods during production stage. Again, since these countries
have often tropical climate zones in Ecuador, many foods do spoil
immediately.
Thus, bulgur can resist for a long time without spoiling. when
the UN is determining the product, it is looking into the cost of
1 calorie. In this calculation again bulgur is the cheapest source
of energy.
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BM ürün tespit ederken, 1 kalorinin maliyetine bakmaktadır. Bu
hesaplamada yine bulgur en ucuz enerji kaynağı durumundadır.
Örneğin Amerika Birleşik Devletleri kendisinin yaptığı gıda
yardımında 1 ton gıda bazında en düşük maliyeti yine bulgurla
sağlamaktadır. Bu fark yaklaşık olarak ton başına 50$ gibi yüksek
bir rakamdır.
Son olarak bu bölgelerde yaşayan yaşlı ve
çocukların sindirim sistemleri uygun olarak bulgur tespit edilmiş ve bu yaş grupları içinde bulgur gıda yardımı paketlerine alınmıştır.
Dünyada ilk işlenen gıda maddelerinden
biri olan bulgur, Moğol İmparatoru Cengiz
Han’ın seferlerinde ordu erzakları arasında yer
almaktaydı. MÖ 2800’de Çin İmparatoru Shen
Nung, bulgurun ana maddesi olan buğdayı pirinç, darı, arpa ve soya fasulyesiyle birlikte beş
kutsal bitkiden biri olarak belirlemiştir.
Hıristiyanların kutsal kitabı İncil de, eski
Babil, Hitit ve İbrani halklarının 4 bin yıl önce,
Mısırlıların ve Doğu Akdeniz’de kurulu diğer uygarlıkların da MÖ
1000 yılında pişirilip kurutulmuş buğdayı kullandıklarını göstermektedir.
Tarihte bulgur çeşitli isimlerle anılmış. Romalılar “cerealis”,
İsrailoğulları “dagan”, diğer Ortadoğu halkları da “arisah” olarak
adlandırmış, “arisah” ismi yine İncil de bu adla anılmaktadır. İncil
araştırmacılarına göre bulgur, yarı kaynatılıp güneşte kurutulmuş
buğdaydan elde edilen ve “burghul”, “burghoul”, “balgour”, “boulgur” gibi çeşitli şekillerde yazılan gıda maddesidir. Bulgurun, kendisi gibi adı da binlerce yıl öncesinden bugüne kadar gelmektedir. Birçok Batı dilinde de bulgur, Ortadoğu halklarının kullandığı
şekliyle, yani “bulgur” olarak geçmektedir.
Arapça telaffuzdan dolayı, arap ülkelerinde “burgul” olarak
adlandırılmaktadır. Ermeni yemek kültüründe bulgurdan yapılan
pilava altın pilav denmektedir. Yine bazı bölgelerde bulgur, “ala,
birghil, pourgoun (Cypriot)” olarak da bilinmektedir (Bayram
ve Öner 2002, Haley ve Pence 1960, Kent 1975). Anadolu ve
Mezopotamya’da doğup, dünyaya yayılan bulgur evrensel bir damak tadı olma yolundadır.
Bulgur belki de insan oğlunun M.Ö.2000’li yıllarda keşfettiği
olağanüstü bir işlenme özelliğine sahiptir. Üretimi sürecinde
temizlenen, pişirilen, kurutulan ve kırılarak sınıflandırılan bulgur,
pişme suyuna çözülen vitamini ve diğer besin maddeleri tekrar
buğday tanesinin içerisine emilerek, besin kaybı engellenmiş
olur.
Bunun yanı sıra, proteinler ısının etkisi ile basit formlara dönüşerek,
vücut da çok çabuk metabolize olmaktadırlar. Ekmek, makarna ve
pirinçle kıyaslandığında, kilo bazındaki fiyatı bu ürünlerden daha
ucuz durumdadır. Türkiye pirinç ithal bir ülke durumunda iken,
bulguru ihraç etmektedir.

For example, food aid that the United States makes itself it provides the lowest cost in 1 ton basis with bulgur. This difference is
approximately as high as $ 50 per ton.
Finally, bulgur was added to the food aid packages because it was
seen appropriate for the digestive system for
the age groups of the elderly and children living in this region.
Bulgur which is one of the world’s first processed food, took place between the army rations of the Mongol emperor Genghis Khan. In
2800 BC, the Chinese Emperor Shen Nung has
identified wheat as the main agent of bulgur
as one of the five sacred corps together with
rice, millet, barley and soybeans.
In the Christian holy book, the Bible, it is seen
that the ancient Babylonians, Hittites and Hebrews 4 thousand years ago, the peoples of the
Egyptians and other civilizations in the Eastern
Mediterranean in 1000 BC used baked dried
wheat. Bulgur has been referred to by many names in history.
Romans referred to it as “cerealis” Israel as “Dagan”, other Middle
Eastern peoples as “arisah” and “arisah” is also known in the Bible.
According to bible researchers’ bulgur is a half-boiled and sundried derived wheat and is a food that is written in different ways
such as “burghul”, “burghoul”, “balgour”, “boulgur”. Bulgur, such as
its name comes from the thousands of years ago until today. In
many Western languages, bulgur is referred to as it was used by
Middle Eastern people, “bulgur”.
Due to its Arabic pronunciation, in Arab countries it is called “burgul”. The Armenian dish culture meal made from bulgur is called
golden rice. Again in some areas bulgur is also known as “ala, birghil, pourgoun (Cypriot)” (Bayram and Öner, 2002, 1960, Haley and
claw, Urban 1975). Bulgur, born in Anatolia and Mesopotamia,
and spread to the world is becoming a universal taste.
Perhaps bulgur, which was discovered by the people 2000 BC
has extraordinary processing features. Bulgur which is classified
while it is cleaned, cooked, dried and broken during the process
of producing is absorbing the vitamins and other nutrients soluble in water back into the grain of wheat and thus prevents the
nutrient loss.
Besides this, proteins convert to simple forms due to the effects
of heat, and are metabolized very quickly in the body. Comparing bulgur with bread, pasta and rice, the weight- based price is
lower than the price of these products. While Turkey is a country
that imports rice, it exports bulgur.

47

Günmak Genel Müdürü Sıddık Kayabaş
Günmak General Menager Sıddık Kayabaş

“BU DÖNEMİN
BULGUR ÇAĞI
OLACAĞINI
DÜŞÜNÜYORUZ”
“We Believe That, This
Period is Going to be
the Bulgur Age”
Türkiye ve dünyada gelişimi hızlı bir ivme gösteren bulgur sektörü, yeni yatırımlarla dikkat
çekiyor. Bulgur işleme konusunda geliştirdiği AR-GE projeleri ve makine imalatıyla birlikte,
anahtar teslimi projeleriyle sektörde öne çıkan Günmak, sektörde zirveye koşuyor. Günmak
Genel Müdürü Sıddık Kayabaş ile sektörün dinamiklerini konuştuk.
Günmak hits the top in the sector and comes into prominence with its R & D projects and
completed projects with machinery manufacturing that it developed for processing bulgur.
We talked about the dynamics of the industry with General Manager of Günmak, Sıddık
Kayabaş.
Sıddık Bey, Günmak’ın AR-GE’ye verdiği önemi ve bu konudaki
yatırımlarını biliyoruz. Konuyla ilgili olarak AR-GE biriminiz,
teknolojik alt yapınız ve firmanızın insan kaynakları hakkında
bilgi verir misiniz?
1975 yılında kurulan GÜNMAK, kurulduğu ilk günden bugüne
üretimini ve sistemini AR-GE destekli yapılandırmıştır.
Kurumsal olarak 1998 yılı itibari ile AR-GE çalışmalarına yönelmiş ve
2000’li yılların başında TÜBİTAK AR-GE çalışmalarını hızlandırmıştır.
Günmak’ ın özellikle bulgur ve mercimek sektöründe yeni makineler ve sürekli gelişen teknoloji için AR-GE çalışmaları bu yapıda
önemli bir rol almaya başlamıştır.
Günmak’ ın AR-GE’ ye verdiği önem ve yoğun çalışmaları sayesinde
bulgur işleme makineleri konusunda 7 AR-GE projesi geliştirmiş
ve mercimek işleme makinesinde yüksek randımanlı makineler üretmiştir. Bu sayede yurt dışı pazarlarına açılıp ihracatını
geliştirme fırsatları yaratılmıştır.

Mr. Sıddık, we know that Günmak gives importance to R&D (research and development) and we know your investments about
it. Could you please inform us about your R&D unit, your technological infrastructure and the human sources department of
your company?
GÜNMAK which was established in 1975, configured its production and system with the support of R&D unit since the first day
of its establishment. As a corporate they canalized to R&D works
since the beginning of 1998 and at the beginning of 2000 they
step up the activities of TÜBİTAK (Scientific and Technological
Research Council of Turkey) - R&D. In bulgur and lentils sector of
Günmak, R&D activities has started to take an important part for
new machineries and ever-evolving technology.
Due to the importance that it gives to R&D and intensive workings,
Günmak developed 7 R&D projects about bulgur processing machines and they produce high-speed lentil processing machines.
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Kurumsal yapımız içinde AR-GE birimimiz fiili olarak faaliyet
göstermekle birlikte, stratejik olarak, tüm AR-GE çalışmalarında
firmamızın farklı birimlerinden de özellikle katılımlar sağlanarak
sinerji oluşturulmaktadır.

In that way, they created opportunities to take part in foreign
markets and develop exports.
In our corporate structure, our R&D unit has been operating as
a de facto and also, strategically, we provide participations from
all the different units to R&D activities and create synergy. At the
same time, Günmak gives importance to human sources department and pay attention to work with the right people and as a
reason it constituted an efficient team.

Aynı zamanda Günmak, insan kaynağının öneminin üzerinde durarak doğru insanları doğru departmanlarda çalıştırmaya özen
göstermiş ve sonucunda verimli çalışan bir ekip oluşturmuştur.
AR-GE bölümümüzde başarılı sonuçlar aldığımız ekibimiz; Gıda
profesörü, makine mühendisi,
teknisyen, makine tasarımcısı,
Günmak, makine imalatının yanı sıra
otomasyoncu ve tesisatçıdan
özellikle bulgur ve kırmızı mercimek
oluşmaktadır.
Bulgur ve mercimek fabrikası
kurmanın kriterleri neler?
Ülkemizde bu konuda aktif
çalışan kaç fabrika var? Sektörün profilini çıkarır mısınız?
Kuruluşumuzdan bu yana yani
1970’li yıllara dönersek; bulgur fabrikaları düşük kapasiteli
işletme konumundaydılar. Fakat
firmamız AR-GE çalışmalarıyla
sektöre canlılık getirmeye
başlamıştır.

sektöründe anahtar teslimi ve know-how
projeler hazırlamaktadır.

Our team which we get good
results in R&D department consists of; Professor of Food, Mechanical Engineer, Technician,
Mechanical Designer, Automation Worker and Installers.

What are the criteria of bulgur
and lentil factories? How many
factories in our country that are
working actively on this issue?
What do you think about the
profile of the sector?
If we go back to the year when
our company was established,
we mean to the year 1970; the bulgur factories were in low-capacity operating position. But, our company revived the sector
with the R&D activities. In the past, cooked wheat which is dried
in concrete (hedik), now is cooked with automatic steamer which
we developed with many efforts, and it is automatically dried
with steam. The capacity for a summer period with 6 months was
2 or 3 thousand tonnes but now, in that way, in the factories that
we established, we reach 60-80-110 or 220 tonnes per day.

In addition to machinery manufacturing,
Günmak prepares completed and knowhow projects especially in bulgur and red
lentil sectors.

Geçmişte betonda kurutulan pişmiş buğday (hedik) şimdi uzun
çabalarımız ile geliştirdiğimiz otomatik buharlı pişiricilerde
pişirilip, otomatik olarak buharla kurutuluyor. Bu sayede kapasiteler 6 aylık yaz mevsimi için 2-3 bin ton civarı iken bugün
kurduğumuz fabrikalarda günlük 60-80-110-220 ton gibi rakamlara ulaşmakta. Bunun gibi yenilikler sayesinde mevsimlik çalışan
kapasitesi düşük, üreticiler şimdi çağı yakalamış modern hububat
işletme tesislerine dönüşmüş, mevsimlik üretimden çıkmış, 12 ay
tam kapasite üretim yapacak konuma getirilmiştir.
Bu sektörde teknolojiyi dış ülkelerden getirme şansımız yok.
Çikolata, süt, meyve suyu, yağ gibi sektörlere baktığınızda, knowhow’lar ve teknolojiler genel olarak yurtdışında gelişmektedir.
Ancak, bulgur ve mercimek teknolojileri tüm dünyada sadece
Türkiye’ de pazarı bulunmaktadır.
Türkiye’ de teknoloji geliştirmedikçe, bu sektörler teknolojik
olarak yerinde saymaktadır. Durum bu şekilde olduğundan dolayı
her makine üreticisi AR-GE ve Know-How geliştirmek zorundadır.

With such innovations, the capacity of the seasonal workers is
lower, producers adopted the new age and they have modern
cereal processing plants. They used to use seasonal production,
and they got the system which work with full-capacity for 12
months.
In this sector, we don’t have the chance to bring technology
from the other countries. When we look into some sectors such
as; chocolate, milk, fruit juice, oil, etc. we can see that know-how
systems and technologies are generally developed abroad. However, all over the world, only Turkish

Bulgur ve mercimek fabrikaları genel olarak hammaddenin
bulunduğu Güneydoğu ve Orta Anadolu
bölgelerinde
toplanmıştır.

markets have the technologies of bulgur and lentils. If we stop
to develop technologies in Turkey, these sectors will come to a
deadlock. Because of this case, every machine manufacturer
should develop R&D and Know-How.

Ancak, son yıllarda bakliyat sektörü Mersin’e doğru kaymakla
birlikte, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de ciddi yatırımlar
yapılmıştır. Ancak, mercimek konusunda bilinçsiz yatırımlar
yapıldığı için bugün atıl kapasite sorunu yaşamakla birlikte,
mercimek rekoltesinin düşmeye başlaması bu sorun daha da
artmaktadır.

Bulgur and lentil factories are generally located in South Eastern
Anatolia and Middle Anatolia where the raw materials are. But, in
the last years, legume sector moves to Mersin, and substantial investments have been made. However, the insensible investments
about lentils created idle capacity, and at the same time the harvest of lentil started to decrease.
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Bulgur sektörü Türkiye ve dünya genelinde hızla büyüyen bir
sektör durumundadır. Tüketiciler bulguru yeni yeni öğrenmeye
başladığı için her yıl tüketim ve üretim artmaktadır. Bu sebeple,
yeni yatırımlar genel olarak bulgur sektöründe yapılmaktadır.
Mercimek fabrikası sayısı tam olarak bilinmemesine rağmen, bulgur fabrikası irili ufaklı olarak 150 civarında tahmin edilmektedir.
Ancak, ciddi endüstriyel bazdaki işletme sayısı 50-60 civarındadır.
Bulgur ve mercimek işleme teknolojisinin olmazsa olmazları
neler?
Temel olarak her iki sektör içinde hijyen ve gıda güvenliği olmazsa olmazların başında gelmektedir. Bu şartları sağlayabilmek
için de teknolojiyi çok iyi kullanmak gerekmektedir. Bulgur sektöründe pişirme, kurutma, kabuk soyma, kırma ve parlatma en
önemli aşamaların başında gelmektedir. Bu aşamalarda Günmak
teknolojisi, dünyada saygı gören teknolojilerin başındadır.

Bulgur sector is a rapidly growing sector in Turkey and in all over
the world. The consumers have already knew about bulgur and
because of that consumption and production increase every year.
With that reason, new investments are generally made in bulgur
sector. The exact numbers of lentil factories are not known, and
the numbers of bulgur factories are estimated about 150. But,
number of significant industrial-based enterprises are around 5060.

Mercimek sektörü için ise kabuk soyma, kırma ve cilalama aşamaları
en önemli aşamaların başındadır. Her iki teknolojiye baktığımızda,
bulgur üretim teknolojisi mercimek üretim teknolojisine göre
daha ileri seviyrede ve daha zorlayıcı bir durumdadır.

What are the necessities of bulgur and lentil processing technology?
Basically, the most important necessities of both of the sectors are
hygiene and safety of food. To supply these two conditions, it is
necessary to use technology very well. Cooking, drying, peeling,
cracking and polishing are the most important stages of bulgur
sector. In these stages, technology of Günmak is one of the well
respected technologies of the world.
For the lentil sector, peeling, cracking and polishing are the most
important stages. When we look into these two technologies, bulgur production technology is more advanced and more compelling case than lentil production technology.

Bulgur ve mercimek dünyada pirinç kadar tüketilmiyor. Sizin
pazarınız ağırlıklı olarak hangi ülkeleri kapsıyor?
Evet dünya mercimeği ve bulguru pirinç kadar bilmiyor ve tüketmiyor. Ama yapılan tanıtım çalışmaları ve insan sağlığına katkılarının
fark edilmesi ile dünya yavaş yavaş özellikle bulguru tanımaya ve
tüketmeye başladı.

Bulgur and lentil are not consumed as much as rise. Which
countries are mainly included by your market?
Yes, lentil and bulgur are not known and consumed as much as
rise. But, the presentation activities and the recognition of the
contribution to human health made people know and consume
more bulgur in the world.

Günmak da dünyanın bu farkındalığı sayesinde Amerika Kanada
Orta Doğu Ülkeleri ve Afrika Ülkelerine ihracat yapmaktadır.

Due to the awareness of the world about it, Günmak exports to
USA, Canada, Middle Eastern Countries and African Countries.

Üniversite ve sanayi işbirliği hakkında ne düşünüyorsunuz?
Gaziantep Üniversitesi ile işbirliğiniz ne durumda?
Başından beri Üniversite ve Sanayi iş birliğinin katkılarına inanan bir firma olduk. Bu nedenle de bölgede Üniversite-Sanayi
işbirliğini başlatan ilk firmalardanız.
Fiili olarak 1997 yılında, Gaziantep Üniversitesi, Gıda Mühendisliği
Bölümü ile ilk çalışmalara başladığımızda, sektörün ciddi
aşamalarından olan o zamanlarda zemine serilerek yapılan kurutma sistemini geliştirmeye
başladık.
Bulgur kurutma sisteminin
bugünlere gelmesinde geçen
13 yıllık çalışmanın katkısı çok
büyük olmuştur. Daha sonraları,
pişirme, farklı enerji kaynağı
kullanımı, kabuk soyma, parlatma, son ürün soğutma gibi daha
pek çok çalışmayı birlikte yaptık.
Sonucunda da çalışmalarımızın
bir kısmı patentleşmiştir.

What do you think about the cooperation of university and
industry? How is your cooperation with the University of Gaziantep?
From the beginning, we are a company which believes the contribution of the cooperation of university and industry. Because
of this, we are the first company which started the cooperation of
university and industry in this region.

When we started to work with University of Gaziantep, Department of Food Engineering as
de facto, we started to develop
Kurumsal yapımız içinde AR-GE birimi- drying system by spreading the
floor which is one of the most
miz fiili olarak faaliyet göstermekle
important stage. 13-year works
birlikte, stratejik olarak, tüm AR-GE
have been enormous contribuçalışmalarında firmamızın farklı birimler- tion for the development of bulinden de özellikle katılımlar sağlanarak gur drying system.

sinerji oluşturulmaktadır.

Later, we worked on some
works such as; cooking, the
of different energy sources,
In our corporate structure, our R&D unit use
peeling, polishing and the final
has been operating as a de facto and also, product cooling, together. And
also as a result of these, some
Üniversite - sanayi işbirliğinin
strategically, we provide participations
part of our works have patents.
temel harcı önce işe inanmak,
from all the different units to R&D activi- The most important necessities
idealist olmak, sonuç odaklı
of the cooperation of university
çalışmakla, başlamaktadır. Ünities and create synergy.
and industry starts with belief to
versite ile birlikte uzun mesai
work, to be idealistic, to work resaatleri harcayarak proje bazlı
çalışmakla bugünlere kadar işbirliğimizi güçlendirmek Türkiye sults-oriented. We spent long working hours and worked projectbased together with university, and until today we strengthened
içinde çok güzel bir örnektir.
our cooperation, so this is a very good example for Turkey.
Bugün Günmak ekibinin içinde öğretim elemanları bulunmakToday, there are instructors in Günmak’s team. This synergy has
tadır. Bu sinerjinin, bizlerin önemli evrelere geçmemize katkısı
been enormous contribution for us to reach important stages.
çok büyük olmuştur.
Kuruluşundan bugüne GünMak’ın gelişim sürecinden bahseder misiniz?
1975 yılında 50 metrekarelik alanda faaliyetine başlayan Günmak,
çok sınırlı olanaklarla, devlet desteği olmaksızın bulgur mercimek
makineleri haricinde soğuk çekme helezon yaprağı üretim makinesi imalatına da 3 yıl uğraşlarının sonunda üretimine geçilmiştir.
Uzun süren ve maliyet açısından zorlayan AR-GE çalışmalarını da
hızlandırmaya başlamıştır.

Could you please mention about the development process of
Günmak, since its establishment?
Günmak was established in 1975, on 50 m2 area with very limited
possibilities, without support of the government. At the end of
3-year works, it was carried out to manufacture of cold-drawing
machines to produce spiral leaves, except for machinery of lentil
and bulgur. It has also begun to accelerate R & D activities which
is long-lasting and has difficulties in cost.

Bu yapılanma çalışmalarının sonucunda başarıya ulaşmış ve
1996 yılında Günmak Güney Değirmen Makine Helezon San. Tic.
Ltd. Şti. olarak yeni bir başlangıç yapmıştır. 2003 yılına kadar ARGE çalışmalarını kendi öz kaynakları ile devam ettirmiş, 2003
yılından sonra TUBİTAK, üniversite destekli AR-GE çalışmalarına
devam etmiştir.

After those structuring works, they got the success and in 1996
they had a new start as Güney Değirmen Makine Helezon San.
Tic. Ltd. Şti. They made their R&D activities by their own resources
until 2003, and after that year, they continue to make their R&D
activities with the support of TUBİTAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey) and University.

Bu sektördeki makine tasarımını ve yan sanayi destekli imalatını
gerçekleştiren Günmak, zaman içerisinde bu sektörde sayılı
üretim teknolojisine sahip firmalar arasına girmiştir. Daha sonraki yıllarda kendi çalışmaları sonucu üretimine başladığı soğuk
çekme helezon imalatını diğer üretimleri ile birleştirmiştir.

In this sector, Günmak which carried out the design of machineries and manufacturing supported by sub-industry, has been one
of the most important companies that have manufacturing technology.
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Günümüzde birçok sektörde kullanılan soğuk çekme helezon
imalatında öncü firmalar arasında yer almaya başlamıştır.
Günmak makine imalatının yanı sıra özellikle bulgur ve kırmızı
mercimek sektöründe anahtar teslimi ve know-how projeler
hazırlamaktadır.

In the next years, the company combined manufacturing of colddrawing spirals with its other productions. Nowadays, it began to
be the one of the leading companies in manufacturing of colddrawing spirals sectors.

In addition to machinery manufacturing, Günmak prepares completed and know-how projects especially in bulgur and red lenBulgur ve mercimek sektöründe üretim prosesini ve akış til sectors. In bulgur and lentil sectors , Günmak developed the
diyagramlarını geliştirerek bu sistemlere uygun makine ve manufacturing process and flow diagrams, and has an important
place about progression of bultasarımlarını sürekli yenileyen
gur and red lentil processing
Günmak, bulgur ve kırmızı
Bulgur sektörü Türkiye ve dünya genelinde technology and founding of facmercimek işleme teknolojisitories.
nin ilerlemesinde ve fabrika
hızla büyüyen bir sektör durumundadır.
Coordination between its corpokurulumunda ilk sıralarda yer
Tüketiciler bulguru yeni yeni öğrenmeye
rate structure and the units that
almaktadır.
başladığı için her yıl tüketim ve üretim
it gives importance, increased
Kurumsal yapısı ile önem verdiği artmaktadır. Bu sebeple, yeni yatırımlar genel the efficiency of the business
and provides working environbirimler arası koordinasyon,
olarak bulgur sektöründe yapılmaktadır.
ment dominated by effective
iş verimini arttırmış etkin bir
communication and positive
iletişim ve pozitif enerjinin haBulgur sector is a rapidly growing sector in
energy. Motivation has reached
kim olduğu bir çalışma ortamı
sağlamıştır. Motivasyon daha Turkey and in all over the world. The consum- a higher level.
yüksek düzeylere ulaşmıştır.
ers have already knew about bulgur and
Günmak is not a company that
Günmak standartları yakalayan because of that consumption and production adopts the standards. It is a combir firma olmayıp standartları increase every year. With that reason, new in- pany that creates the standards.
belirleyen bir firma olmak vestments are generally made in bulgur sector. This situation increases our responsibility and to provide us to
sorumluluğumuzu
arttırdığı
proud at the same time.
gibi aynı zamanda kıvanç
duymamızı sağlamaktadır.
Our Administrative Staff;
İdari Kadromuz; İnsan Kaynakları Müdürü: 1 uzman, Muhasebe Manager Of Human Resources Department: Accounting ManagMüdürü: 1 uzman ve 5 personel, Satın Alma Departmanı: 1 uz- er: 1 Expert And 5 Staff,Purchasing Department: 1 Expert, Foreign
man, Dış Ticaret Müdürü: 1 uzman, Finans Departmanı: 1 uz- Trade Manager: 1 Expert, Finance Department: 1 Expert, Producman, Üretim Departmanı, Makine ve Talaşlı İmalat: Ortalama 45 tion Department, Machinery And Machining: Approximately 45
Personel, Montaj Ekibi: 8 Personel, Helezon Üretimi: 13 Personel, Staff, Assembly Team: 8 Staff, Helix Production: 13 Staff, Support
Team: 6 Staff.
Destek Kadrosu: 6 personelden oluşmaktadır.
Sektörün en büyük sorunu nedir sizce? Olası çözüm yolları ile
ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?
Bulgur ve mercimek sektörü için bakıldığında genel olarak
dağınık bir sektör yapısı bulunmaktadır. Sektörün içinde kurumsal firmaların yer almaya başlaması ile birlikte, sektörün ilerleme
ivmesi artış göstermiştir.
Ancak, ülkemizin temel sorunu olan sermaye ve finans sorunu ise
bu sektörleri de çok derinden etkilemektedir. Halen sektördeki
yer alan vasat işletmeler ise sektörün canını yakmakla birlikte,
devletimizin menfaatlerini de etkilemektedir.
Yakın zamanda firmanıza ait yeni bir gelişme, yatırım vs. oldu
mu? Varsa bu konuda bilgi verir misiniz?
Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi’ nde hızla inşaatı süren yeni
işletmemizin çalışmalarını başlattık. 9.000’i kapalı olmak üzere 25.000 mertekare alanımız bulunmaktadır. Bu yeni girişim ile
üretim hacmimizi arttırmayı planlıyoruz. Buna ilaveten sürmekte
olan 3 adet AR-GE projemiz bulunmaktadır.

In your opinion, what is the biggest problem of this sector?
What do you think about the possible solutions?
For the bulgur and lentil sectors, generally there is a scattered
construction. After corporate companies started to take place in
this sector, acceleration of progress of the sector has increased.
But, the main problems of our country are capital and finance,
and they affected this sectors deeply. The average firms which are
still in this sector, have a negative impact on the sector, and also
affect the interests of our state.
Is there any new development or investment about your company recently? If yes, could you please inform us about it?
We have started the works of our new company in the 4th Organized Industrial Zone, in Gaziantep where the construction still
continues. We have 9000 m2 indoor area and totally 25.000m2
area. And with this new bussiness, we are planning to increase
our production volume.In addition to this we have 3 R&D projects
that are still going on.
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2010 yılı hedefleriniz neler?
Firmamızın 2010 yılı hedefinde, tam otomasyonlu 350 ton / 24
saat ham madde işleme kapasiteli tesislerin proje çalışması AR-GE
birimimiz tarafından başlatılmıştır. Bunun devamında 2011 yılı ARGE programında 500 ton / 24 saat hammadde işleme kapasiteli
tesislerin proje çalışması hedeflenmiştir.
Ayrıca Organize Sanayi Bölgesindeki işletmemizin inşaatını
tamamlayarak makine parkımızı genişletip kapasitemizi ve
istihdamı arttırmak diğer hedefimiz. Buna ilaveten makine ve
yaprak helezon imalatı dışında çok değişik amaçlı komple helezon
imalatını geliştirmeyi amaçlıyoruz.
Sektörün son 10 yılını değerlendir misiniz ve sektörün geleceğini
nasıl görüyorsunuz?
Her iki sektör için de, geçen 10 yılı milat olarak kabul edebiliriz.
Özellikle her iki sektörde kurumsal firmaların yatırım yapmaya
başlaması ile birlikte, hem işletmelerin kapasiteleri hem de bu
ürünlerin ticari şekilleri değişmiştir.Yeni yatırımcılar bu ürünlerin
yurtdışı pazarlara ulaşmasını sağlarken, sektörü de farklı bir kulvara taşımıştır.
Özellikle bulgur sektörü için büyük bir gelecek gözükmektedir. Dünya genelinde bulgur tüketicileri tarafından daha çok
tanındıkça, önemi de artmaktadır. Bu dönemin bulgur çağı
olacacağını düşünüyoruz. Ancak, insanlara bulgurun lifli ve diyabet ürünü olduğunu, insanlığa faydalarını anlatmamız ve
tanıtmamız gerekmektedir.
Sektörün dünyadaki durumu, sizin sektördeki ve dünyadaki yeriniz ile ilgili okurlarımız bilgilendirir misiniz?
Günmak kalitesinden ve AR-GE’ ye verdiği önemden dolayı, bulgur ve mercimek makineleri konusunda dünya pazarında 1. sırada
yer almaktayız.

What are your targets in 2010?
As the 2010 target of our company, the project of the plants with
fully automated 350 tonnes / 24 hours of raw material processing
capacity was initiated by our R&D units. After that, in 2011 R&D
program, projects of the plants with 500 tonnes / 24 hours of raw
material processing capacity are targeted.
Also, our other targets are to complete the construction of our
company which is in Organized Industrial Zone, to enlarge our
equipment pool capacity and to increase employment. In addition to this, to develop manufacturing of completed-spiral for
different purpose, manufacturing of machinery and leaf spiral are
also our targets.
Could you please evaluate the last 10 years of the sector? And
what do you think about the future of the sector?
For both of the sectors, we can accept the last 10 years as BC. Especially, after corporate firms started to invest in two sectors, the
capacity of the businesses and commercial forms of these products has changed. While the new investors provide those productions to reach international markets, they moved the sector into
a different line. Especially for the bulgur (cracked wheat) sector, a
great future is seemed. The importance of it increases when it is
known more by bulgur consumers all around the world. We believe that, this period is going to be the bulgur age. But we need
to tell the people that bulgur is fibroid and diabetes product, and
we need to tell and present the benefits of it.
Could you please inform our readers about the situation of the
sector in the world, your place in the sector and your place in
the world?
Because of the quality of Günmak and the importance which we
give to R&D (Research and Development), we are at the 1st in
the world’s market about bulgur (cracked wheat) and lentils machines.

Gıda ürünleri ve tütün ihracatçısı olarak zengin bir geçmiş ile With a rich history as an exporter of food products and tobacco,
Zimbabwe, zenginliği tarıma dayalı bir ülkedir. Fakat, zayıf bir Zimbabwe is a country whose fortunes have been based on agekonomi, çiftçilik sektörünün iddialı reformlara adapte olmak için riculture. But a weak economy, the struggles of the farm sector
verdiği mücadeleler ve kötü hava koşulları ile gelen düpedüz kötü to adapt to ambitious land reforms and sheer bad luck with the
weather have left it struggling to feed its people.
şans ile insanların beslemek için verdikleri mücadeleyi bıraktırdı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) / Dünya Gıda
Programı (WFP) yayınladığı bir rapora göre, Zimbabve’ ye mahsul A report published following a United Nations Food and Agriculve gıda tedariği değerlendirme misyonu katı ekonomik koşullar ture Organization (FAO)/World Food Programme (WFP) crop and
ortaya koymaktadır. Zimbabve’ nin ekonomik düşüşü hız kes- food supply assessment mission to Zimbabwe put the economic
meden devam etmektedir. Ülkenin ekonomisi yaklaşık on yıllık situation in stark terms. “Zimbabwe’s economic decline continues
bir süreçte, her yıl düşmektedir ve şimdi gerçek gayri safi yurtiçi unabated. The country’s economy has been shrinking each year
for about a decade now with the
hasıla (GDP), 1998 ve 2006 yılların
Zimbabve’ de buğday üretimi, 2009-10 yılında real gross domestic product (GDP)
arasında %42 oranında azalmıştır.
18,000 tona düşmüştür ve, ülkenin bundan on shrinking by about 42% between
Rapora göre; Hiperenflasyon 3.700
yıl once ürettiği 300.000 tonun bir kısmını, ve 1998 and 2006,” it said.
yüzdesini aşmaktadır ve hanelerin hatta ülkenin yakın zamandaki çalkantılı siyasi
satın alma gücünü ciddi bir biçimde
ve ekonomik dönemi standartlarına göre bile “Hyperinflation has surpassed the
3,700-percent and has drastically
azaltmakta, düşük ve orta gedaha düşüktür.
reduced the purchasing power of
lirli ya da savunmasız insanlar için
households, greatly limiting access
kullanılabilir gereksinimlere erişimi
Wheat production in Zimbabwe, once termed the to available supplies for low- and
büyük ölçüde kısıtlamaktadır. Buna
parelel olarak, piyasalardaki ye- region’s breadbasket, has fallen to 18,000 tonnes middle-income and vulnerable
rel dolaşımda sürekli azalan döviz in 2009-10, a fraction of the 300,000 tonnes or so people,” the report said. “In paralthe country produced a decade before and low lel, the ever-plummeting exchange
kuru, yabancı döviz kıtlığına neden
rate of the local currency in paralolmakta ve ülkenin petrol, elektrik
even by the standards of the country’s recent
lel markets has caused shortages
ve diğer yatırım mallarını ithal
tumultuous political and economic period.
of foreign currency and reduced
etme gücünü azaltmaktadır.
the country’s ability to import fuel,
Piyasa; çiftçiler için satış fiyatlarını
ve değirmenciler için alış fiyatlarını düzenleyen hükümetin GMB’ electricity and other capital goods.” The market is controlled by
si - İngiltere Genel Birliği tarafından kontrol edilmektedir. “Mısırın the government’s GMB, which sets the buying price for farmers
alım satımı, çiftçiler ve küçük tüccarlar tarafından küçük miktar- and the selling price for millers. “Maize is traded in small quantilarda ve açık piyasa fiyatlarıyla yapılmaktadır, bu fiyatların GMB ties by farmers and petty traders at open market prices, although
fiyatları olmasına ve GMB tedariği sonrası kalan stoklara bağlı those prices are guided by the GMB prices and supplies are highly
irregular depending on the residual stocks after GMB procureolan arzlar oldukça düzensizdir.
ment,” the FAO/WFP report said.
FAO/ WFP raporuna göre, yeni fiyatların açıklanıp piyasanın bu fiyata çekmesi gerektiği kısa bir dönem haricinde GMB nin tedarik The GMB’s procurement price has increased, although it has remained under the market, except for a short period when a new
fiyatları yükselmesine rağmen Pazar değerinin altında kalmıştır.
MAZ gazetesine göre, tahıl için üretici fiyatları önemli ölçüde price was announced and the market had to adjust to it, the FAO/
WFP report said.
yükselmiş olsa da enflasyonun gerisinde kalmıştır.
Gazete ayrıca üretim teşviği sağlamak için, üretici fiyatlarının bildirisinin çok geç geldiğini de belirtmektedir. GMB değirmencilere
mısırı sabit fiyattan satmaktadır. Değirmenciler öğütülmüş mısırı
ayarlanmış fiyatı ile satmak zorundadır. GMB de öğütülmüş mısırı
kentsel bölgelerde ve kırsal alanlarda ayarlanmış fiyatlarla satar.
Gerçek fiyatlar konuma göre değişir, çünkü GMB den satın alan ya
da onlara satanlardan nakliye masrafları doğmuştur.
MAZ gazetesine göre, GMB’ nin değirmenciliği kapsayan
çalışmaları gittikçe yayılacak, efektif olarak müşterileri ile haksız
bir rekabete yol açacaktır. Dernek, “GMB’ nin ulusal tahıl ambarı
olmak konusunda yoğunlaşmasnı istiyor. Bunun yerine fiyat
izlemekten hoşnut kalmayacaktır.Hükümetten fiyat kontrollerini kaldırmanın yanı sıra “piyasa kontrollerinin deregülasyonu
ile tarımsal ürünü(tahıl) yeniden canlandırmak ve ön finansman
planlarında paydaşların teşviki” istenmektedir.

According to the MAZ paper, although producer prices for grain
have moved up significantly, they have lagged behind inflation.
The paper also said the announcement of producer prices had
come too late in to provide incentives for production. The GMB
sells maize to millers at a fixed price.
The millers are then obliged to sell at its set prices for selling
milled maize (mealie meal). The GMB also sells mealie meal in urban areas and maize grain in rural areas at set prices.
Actual prices vary according to location, because the transport
costs are borne by those who buy from or sell to the GMB.
According to the MAZ paper, the current level of capacity utilization averages 15% for maize and 25% for wheat, because of the
shortage of grain.
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Aynı zamanda hükümetin, buğday teşviğinin undan fazla
olmasını, yerli sanayiyi ve istihdamı korumak için ithalat ve tahıl
kaynaklarını iyileştirerek ve değirmen sanayiinde kullanım kapasitesini geliştirmesi istenmektedir.
MAZ gazetesine göre, geçerli seviyede olan kullanım kapasitesi
tahıl kıtlığından dolayı mısır için %15 ve buğday için %25 tir.
Un ithalindeki herhangi bir olumsuz teşvik yatırım tesisinin yanı
sıra istihdam planlarını da olumsuz etkileyecektir. Bu durum yedek
kapasitesi olan, ve kullanımı ve istihdam jenerasyonunu arttırmak
için desteğe ihtiyacı olan yerel değirmen sanayisinin son bulmasına
yol açabilir. Değirmen endüstrisi bu nedenle işlenmiş ürünün aksine, arz açığını karşılamak için tahıl ithalatını teşvik eder.
Kıtlığa rağmen, Zimbabwe değirmencileri ihracat piyasasında
aktiftir. Derneğin gazetesine göre, “Geçerli tahıl tedarik sıkıntısı
nedeniyle değirmencilerin un ihracatı engellenmiştir.” Ancak, alt
bölgede bisküvi ihracatı önemlidir. Mısır unu ve buğday unu kontrol edilen ürünlerdir. Fiyatların yasallaşması ile ilgili olarak girdi
maliyetlerinin hiçbir ilişkisi yoktur. Acil fiyat değerlendirmeleri
şimdi değirmen sanayinin yakın çöküşünü önlemesi açısından
önemlidir.Piyasanın kontrol edilmesine rağmen, FAO/WFP raporuna göre açık piyasada önemli ölçüde farklılıklar mevcut.

Değirmencilik Şirketleri

MAZ’ a göre, mısır ve buğdayın işleme kapasiteleri baz alındığında,
Zimbabve’ de değirmencilik sanayi üç büyük oyuncuya bağlıdır:
National Foods Limited; Victoria Foods (Özel) Limited ve Blue Ribbon Foods Limited.

Any encouragement of importation of flour will negatively impact
on plant investment/refurbishment plans as well as employment,”
it said.
“This could well spell the demise of the local milling industry,
which has spare capacity and needs support to increase utilization and employment generation.
The industry therefore encourages importation of grain to cover
the supply deficit as opposed to processed product.”
Despite the shortages, Zimbabwe’s millers are still active in export
markets. “Due to current grain supply shortages, millers are barred
from exporting flour,” the association paper said. “However, biscuit
exports into the sub-region are significant.
Maize meal and bread flour are controlled products. Concern is
with legislated prices that bear no relation to input costs. Urgent
price reviews are now critical to avert the imminent collapse of
the milling industry.”
Although the market is controlled, open market prices vary considerably, according to the FAO/WFP report.

Milling Companies

Based on capacity for both maize and wheat processing, the milling industry in Zimbabwe is dominated by three major players:
National Foods Limited; Victoria Foods (Private) Limited; and Blue
Ribbon Foods Limited, according to MAZ.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİler) de özellikle mısır
değirmenciliğinde aktiftir.
Buğday değirmenciliği ile ilgili önemli KOBİler; Manyame- Marondera, Rize Milling Banket and Pairnex, Walezim and Simboti
Foods, Based- Harare.
Endüstride yerli insanları kapsayan hatırı sayılır bir süreç
başlamıştır. MAZ gazetesi “ Sektör, KOBİ olan üç değirmen sahibi, yerel iş adamları ile yerlileştirmeye doğru ilerlemeye başladı”
demektedir.

GMB Yeni Mısır Fiyatını
Açıkladı

Tahıl Pazarlama Kurulu 2009/10
ton başına mısır fiyatını çiftçiler
tarafından tutarlı görünen US$325
olarak açıkladı. 1 Nisan’ ın etkisi
ile, ton başına US$265 olan geçen
sezon fiyatından US$60 bir artış
olacaktır.
Zimbabve Ticari Çiftçiler Birliği
başkanı
Wilson
Nyabonda,
“Alıcılardan son çare olarak geldiği
dikkate alındığında fiyat iyiydi.
Umarız, piyasadan olumlu bir cevap
gelir ve fiyat teklifi daha iyi olur.
Ancak, GMB kaynak bulmalıdır ki
çiftçilerin ödemelerini zamanında
yapabilecek kapasiteye sahip olsun.
Kendi projeleri için kullandıklarında,
çiftçilerimizin haftalarca ve aylarca kendi paralarını almak
için bekledikleri bir durumla
karşılaşmalarını istemiyoruz.” demektedir.

“Small and Medium Enterprise (SMEs) are also active, particularly
on maize milling,” it said. “Significant SMEs involved in wheat milling include Manyame in Marondera, Rize Milling in Banket and
Pairnex, Walezim and Simboti Foods, based in Harare.”
There has been considerable progress in including more indigenous people in the industry, a change known as indigenization.
“The sector has experienced progress towards indigenization,
with significant participation of indigenous businesspersons in
the three major milling entities as well in the SME’s,” the MAZ paper said.

On sene öncesine kadar `Afrika`nın ekmek
GMB Announces New
sepeti` olarak bilinen Zimbabve bugün,
Maize Price
başta HIV ve sıtma olmak üzere ölümcül
THE Grain Marketing Board has anbulaşıcı hastalıklar, yüzde seksenlere varan nounced the 2009/10 maize floor
işsizlik seviyesi ve nüfusun yarısından
price of US$325 per tonne, a price
fazlasının muzdarip olduğu açlık sebebi- described by farmers as viable.
With effect from April 1, there will
yle Afrika kıtasının yaşanması en zor ülbe an increase of US$60 from the
kelerinden biri haline geldi. Zimbabve`nin previous season’s price of US$265
nüfusunu besleyebilmek için 27 bin ton
per tonne.
civarında tahıl tohumuna ihtiyacı var.
Zimbabwe was known as “the bread basket
of Africa” ten years before. But today, because
of deadly infectious diseases especially HIV
and malaria, unemployment level which is
up to eighty percent of the population, and
more than a half of the population suffer from
famine, Zimbabwe became one of the most
difficult places to live, in African continent. To
feed the population of Zimbabwe, 27 thousand tonnes grain seed are needed.

Zimbabwe Commercial Farmers’
Union president Mr Wilson Nyabonda said the price was good considering that it was coming from
the buyer of last resort. “Hopefully,
the market will respond positively
and offer better prices.
However, GMB should be resourced
so that it has the capacity to pay
farmers instantly. “We do not want
to see a situation whereby farmers
spend weeks and months waiting
for their money when they should
be using it for their projects,” Mr

Nyabonda said.
Bankalar, çifçiler için finansman konusunda yapılndırılmamıştır,
bu nedenle de GMB’ nin çiftçilere zamanında ödemesi önemlidir.
Zimbabwe Çiftçiler Birliği Başkanı Paul Zakariya, ton başına
US$325 bölgede talep edilen fiyatları karşılar. Genel olarak, fiyatlar bölgesel düşük ve çoğunlukla ton başına US $ 140 tır, böylece
fiyat konusunda herhangi bir artış hareketi karşılanabilir.Yerel
üretimin ithalata karşı koruyucu olası artık zorunludur.
İthalat konusundan vazgeçmeliyiz ki yerel üretimin bir piyasası
olsun. İthalata güvenmektense yerel çiftçinin üretimini desteklemek çok daha iyidir.” demektedir.
Zakariya, konunun iyi bir fiyat vermek değil tahıl tedarik etmek olduğuna işaret ederek; “GMB tahıl satınalabilmeli. Şirket,
çiftçilerin mahsulü nakit elde etmek için oldukça ucuza satmasını
engellemek için, çiftçilere ödemelerini hızla yaparak imajını
kurtarmalıdır.” şeklinde ifade etmektedir.

He said banks did not have structured funding for farmers hence
it was important that GMB pays farmers on time.
Zimbabwe Farmers’ Union director Mr Paul Zakariya said the
US$325 per tonne was welcome considering the prices being offered in the region. “Generally, prices are lower regionally mostly
at US$140 per tonne, so any movement upwards in terms of price
is welcome.
“It is imperative that local produce is now safeguarded against imports. We should be discouraging imports so that local produce
has a market. It is better to support the local farmers to produce
than rely on imports,” he said.
Mr Zakariya pointed out that the issue was not the announcement of a good price, but the procurement of the grain. “GMB
should be able to buy the grain.
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GMB Genel Müdürü Albert Mandizha, “çiftçilik ile ilgili olanlar dahil, fiyatlar istişarelerden sonra geldi Ciddi hissedar danışmanlığı
aldık ve titiz bir şekilde üretim maliyetleri modellerini ve
Güney Afrika, Zambiya ve Malavi gibi ülkelerin FOB ücretlerini
karşılaştırarak sorguladık.
Bu fiyatların çiftçiye adil bir getiri sağlayacağını ve yerel üretimi
canlandıracağını, ve gelecekte, şu
an yaptığımızdan çok daha az ithalat
yapacağımızı sağlamasını umuyoruz. Taban fiyatlarının fiyat teklifi ya
da pazara giriş için yasaldır ve bu
fiyattan daha aza ticaret yapmak illegaldir” demektedir.
Parastatal(*)
çiftçilerden
mısır
ve buğdayın tek alıcısı idi, fakat
piyasanın serbestleştirilmesi ile artık
diğer alıcılar ile rekabet etmektedir.
(*)Kısmen veya tamamen devletin
sahip olduğu veya yönettiği kuruluş
2009 Ulusal Bütçe’ si, GMB’ ye, FOB
( gemide teslim) mısır ve buğday
tahılı ithalatına dayalı paritenin taban fiyatının döviz ile açıklamasına
vekalet vermiştir.Son sezonda, GMB
(İngiltere Genel Birliği) satıcılar
tarafından önerilen en yüksek fiyatı
265 Amerikan Doları olarak ilan etti.

The company should redeem its image by paying farmers quickly
to avoid a situation whereby farmers will rather sell it at giveaway
prices to get cash,” he said.
GMB managing director Mr Albert Mandizha said the price was
arrived at after consultations with those involved in farming.

Un ithalindeki herhangi bir olumsuz teşvik
yatırım tesisinin yanı sıra istihdam planlarını
da olumsuz etkileyecektir. Bu durum yedek
kapasitesi olan, ve kullanımı ve istihdam
jenerasyonunu arttırmak için desteğe
ihtiyacı olan yerel değirmen sanayisinin son
bulmasına yol açabilir. Değirmen endüstrisi
bu nedenle işlenmiş ürünün aksine, arz
açığını karşılamak için tahıl ithalatını teşvik
eder.
Any encouragement of importation of flour
will negatively impact on plant investment/
refurbishment plans as well as employment,”
it said. “This could well spell the demise of the
local milling industry, which has spare capacity and needs support to increase utilization
and employment generation. The industry
therefore encourages importation of grain to
cover the supply deficit as opposed to processed product.

“We had serious stakeholder consultations and rigorous interrogation of cost of production models
and comparison of free on board
prices such as South Africa, Zambia and Malawi.
“We hope that this price will give a
fair return to the farmer and stimulate local production and ensure
in future we will import much
less than we are doing at the moment,” Mr Mandizha said. He said
the floor price was the legal offer
price or market entry and trading
in any price below this was illegal.
The parastatal used to be the sole
buyer of maize and wheat from
farmers, but with the liberalisation of the market it now competes with other buyers.

GMB kolayca buğday alacak nakite sahip değildir ve çiftçilere
ödemesi uzun zaman alacaktır. Bu durum, bazılarının daha iyi bir
fiyat teklifi umarak hasatlarını bekletirken, bazı çiftçiler, mısırlarını
ton başına US$180 gibi düşük rakamlardan kabzımallara
satmaktadır. Ödemelerde yaşanan güçlüklere rağmen, GMB tahıl
teslimatlarında bir artış olduğunu kaydetti.

The 2009 National Budget gave
GMB the mandate to announce
FOB import parity-related maize
and wheat grain floor prices in foreign currency. Last season, GMB
announced a price of US$265 which was among the highest prices that were offered by buyers.
GMB did not readily have cash to buy grain and would take long
to pay farmers. This resulted in some farmers selling their maize to
middlemen offering prices as low as US$180 per tonne while others had to hold on to their crop in anticipation of better prices.

Mandizha, “Geçen senenin aynı periyoduna kıyasla mısır
teslimatında yüzde 78 ve buğday teslimatında yüzde 98 oranında
artış var.” dedi. GMB patronları, çiftçilere, 12,5 veya daha az olan
doğru nem oranına sahip tahıllarını teslime devam etmeye
çağırdı.

Despite difficulties in payment, the GMB registered an increase
in grain deliveries. “There has been an increase of 78 percent in
maize deliveries and 98 percent increase in wheat deliveries this
season as compared to the same period last year,” Mr Mandizha
said.

Büyük Tahıl Kurtları Zimbabve’ ye Saldırdı

The GMB boss urged farmers to continue delivering their grain at
Zimbabve. silolardaki ya da tahıl ambarlarındaki mısırları tah- the correct moisture content of 12,5 percent or less.
rip eden,büyük tahıl kurtlarının, bitki mazarratlısının saldırısı
atındadır. Bitki mazarratlısı üç ila 6 aylık bir zaman dilimi içerisinde Larger Grain Borer Attacks Zimbabwe
Zimbabwe is under attack from the larger grain borer, a pest that
depolanan tahılın yüzde 30’ unu tahrip edebilir.
destroys maize in silos and or granaries. The pest can destroy 30
Tarım Bakanlığında, Mekanizasyon ve Sulama Kalkınma ‘ da Bitki percent of stored grain within a period of three to six months.
Koruma Araştırma Enstitüsü Başkanı, Dr Godfrey Chikwenhere,
yapmış olduğu açıklamada, büyük tahıl kurtları saldırısının,Zvimba’ Head of Plant Protection Research Institute in the Ministry Agrida Chitomborwizi, Kadoma şehir bölgesi ve dış bölgeleri, Mhon- culture, Mechanisation and Irrigation Development, Dr Godfrey
Chikwenhere, said larger grain borer attacks had been reported
doro, Mazowe ve Bindura’ da rapor edildiğini belirtmiştir.
in Zvimba, Chitomborwizi, urban and peri-urban Kadoma, MhonKaroi’ de bitki mazarratlısı 20 ton mısır tohumunu yok ederken, doro, Mazowe and Bindura.
Murombedzi’ de 53 ton tahıl stoğu toz haline gelmiştir. Raporlar hala gelmekte ve öyle görünüyor ki bitki mazarratlısı ülkenin In Karoi, the pest destroyed 20 tonnes of maize seed, while 53
büyük bir çoğunluğuna saldırmış durumda ve bu durum gıda tonnes of stored grain were reduced to dust in Murombedzi. “Reports are still coming in and it seems the pest has attacked most
güvenliği için bir tehdittir.
parts of the country and this is a threat to food security,” he said.
Zimbabve en son böyle ciddi bir büyük tahıl kurdu saldırısını 2007’ Zimbabwe last had a serious larger grain borer attack in 2007.
de yaşamıştı.
Dr Chikwenhere’ a göre, bitki mazarratlısı ülkeye, sıkı kontrol önlemlerinden geçmeyen komşu bir ülkenin tahıl ithalatları aracılığı
ile girmiştir. Bitki mazarratlısının mısırlara yöneleceği ve ekili alana
yaklaşarak hala tarlalarda olan tahılları istila edebileceği konusunda korkular vardır.

According to Dr Chikwenhere, the pest could have been brought
into the country through importation of grain from neighbouring
countries without stringent pest control measures.
“There are fears that the pest could move to maize that is now approaching harvesting stage and may infest grain while it is still in
the fields,” he said.

Zimbabve’ de ekonomi paralizi yüzünden çiftçi In Zimbabwe, by the economic paralysis which has
kredileri kesildi
dried up farm credit.
Düşük fiyatlar ile, Güney Afrika’ nın azınlığını işgal eden bir kesimin azalan buğday üretimi, Güney Afrikalı çiftçileri caydırmıştır
ve, Zimbabve’ de ekonomi paralizi yüzünden çiftçi kredileri
kesilmiştir.

Wheat growing is being reduced to a minority occupation in
Southern Africa by low prices, which are deterring South African
farmers and, in Zimbabwe, by the economic paralysis which has
dried up farm credit.

Bir zamanlar bölgenin ekmek sepeti olarak adlandırılan Zimbabwe’ de buğday üretimi, 2009-10 yılında 18,000 tona düşmüştür
ve, ülkenin bundan on yıl once ürettiği 300.000 tonun bir kısmını,
ve hatta ülkenin yakın zamandaki çalkantılı siyasi ve ekonomik
dönemi standartlarına göre bile daha düşüktür.

Wheat production in Zimbabwe, once termed the region’s breadbasket, has fallen to 18,000 tonnes in 2009-10, a fraction of the
300,000 tonnes or so the country produced a decade before and
low even by the standards of the country’s recent tumultuous political and economic period.

ABD Tarım Bakanlığı personelinin belirttiğine göre, hiperenflasyon
karşısında, Zimbabve dolarından çok sayıda döviz kullanımını
yasallaştıran, ülkenin switch isteği ile, düşüş bir likidite sıkıntısı
ortaya çıkarttı.

The decline reflected a liquidity squeeze prompted by the country’s switch, in the face of hyperinflation, from the Zimbabwe dollar to legalising use of a number of foreign currencies, US Department of Agriculture’s staff said.

Kredi Darboğazı

Credit squeeze

USDA’nın (Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı ) Pretoria
(Güney Afrika’nın başkenti) bürosundan gelen bir rapora göre,
“Buğday üreticilerinin büyük bir bölümü üretim için finansman
sağlamakta başarı sağlayamadı.” ve çiftçilerin, ekim için gerekli
buğday tohumunun, 6.000 ton kullanılabilir kısmından sadece
küçük bir bölümünü satın aldıklarını kaydedildi.

“A large proportion of wheat famers failed to secure funding for
production,” a report from the USDA’s Pretoria bureau said, noting
that farmers bought only a small portion of the 6,000 tonnes of
seed wheat available for planting.

Zimbabve Tahıl Dinamiği 2009-10 (Yıllık Değişim)
Hasat edilen alan: 10,000 hektar (%+1.1)
Üretim: 18,000 ton (%-53)
İthalat: 200,000 ton (%+14.3)
Tüketim: 238,000 ton (%-8.5)
Yıl sonu stokları: 80,000 ton (%-20)
Kaynak: USDA (Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı )

Zimbabwe wheat dynamics 2009-10 (year-on-year change)
Area harvested: 10,000 hectares (+1.1%)
Production: 18,000 tonnes (-53%)
Imports: 200,000 tonnes (+14.3%)
Consumption: 238,000 tonnes (-8.5%)
Year-end stocks: 80,000 tonnes (-20%)
Source: USDA attache report

“Finansal kurumlar, sadece - ağırlıklı olarak 30-90 gün arası - kısa
vadeli kredi sunabilirler, yüksek vadeli krediler tarımsal projeler
için uygun değildir.”

“Financial institutions could only offer short-term - predominantly
30-90 day - credit at high interest rates that was unsuitable for
agricultural projects.”

Bu arada, güç kesintisi riski, çiftçilerin sulamaya dayalı olan sağlıklı
ekinler yetiştirmesini engellemektedir.

Meanwhile, the risk of power cuts deterred farmers relying on irrigation for healthy crops.

Gerileme, Zimbabve’nin buğday mahsulünü, hem hükümetin
100,000 tonluk hedefinin hem de yurtiçi gereksinim olan 238,000
tonun altında bırakmaktadır.

The decline leaves Zimbabwe’s wheat crop below both a government target of 100,000 tonnes and domestic requirements for
238,000 tonnes.

Raporda, “Buğday ithalatının 200,000 tonluk kısmı sadece ulusal
gereksinimleri karşılamak için yapılacaktır.” şeklinde belirtilmektedir.

“Wheat imports in the region of 200,000 tonnes will have to be
made in order to meet national requirements,” the report said.
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Değirmencilik, dünyanın daha doğrusu insanlığın en eski
sanatlarından birisidir. Buğdayın kabuğunun altındaki unlu
kısmın, kabuktan ayrılarak ekmek yapılması ta ilk çağlardan beri,
nsanların önem verdikleri bir beslenme konusudur. Beyaz un elde
etmek tutkusu değirmencilik sanayinin doğmasına ve gelişmesine
neden olmuştur. Gerek eski Arkeolojik kazılardan gerekse Mısır
mezarlarından çıkan kalıntılar, insanların buğdayı çeşitli gereçlerle ufalayıp un şekline soktukları görülmektedir.

Milling is one of the oldest art of the world and also the humanity. Since ancient times, it is a nutrition subject, that people give
importance, to make bread by separating the floury part of the
wheat under its scab from the scab. Desire of getting white flour
created the birth and development of milling industry. Both the
ancient archeological excavations and remains which are get
from Egyptian tombs show that people used to crumble the
wheat with various materials to shape as flour.

Instead of the mills which were
made of stone and working
Makine sayılarının azalması,
with hands, firstly with animal
performanslarının artması sonucunda,
power then with wind and wabuğdayı ve ürünleri daha az hırpalayan buna ter power windmills water mills
karşı daha fazla ve daha ince un
were started to be used. After
that mechanical development,
dökmeyi gerçekleştiren ve çeşitli un
quality of the stones which are
cinslerinin üretimini sağlayan diagramların
used to build stone mills, stood
yapılmasına imkan vermiştir.
out. And then manufacturing of
stone for mills became an indusAs a result of reducing the number of the
try and created its own specific
Kuzey Fransa da Marne Vadimachines, increasing the performances, it is market economy. The stone of
freshwater quartz which was
sinde bulunan tatlı su quartzı taş
possible to make diagrams that batter the
found in the north of France, in
kalitesi, buğday öğütmeye en uywheat and products fewer, pours more and
Marne Valley, has the best qualgun kaliteye sahip olduklarından
fine flour, and provide to produce various
ity to grind wheat, and because
1332 yılından 1940 yılına kaspecies of flour.
of that, from the beginning of
dar başta Amerika olmak üzere
the year 1332 to the year 1940,
bütün dünyaya ihraç edilmiştir.
these stones were started to exBu taşlarla üretilen unların çok
port all over the world, especially to America. The flour which was
beyaz olaması Fransız taşlarının üstünlüğünü oluşturmuştur.
produced with these stones are so white and this feature created
İlk önceleri, buğday bir çift taşla öğütülüyordu ve bu öğütme supremacy for French stones.
First of all, wheat was grinded with a couple of stones and that
şekline basık öğütme deniyordu.1840’ lı yıllarda peşi peşine dizilen taşlarda buğday kademe, kademe öğütülmeye başlandı. Bu kind of grinding was named as flat grinding. In the year 1840,
yöntemin patenlenmiş olması nedeniyle,bu şekilde üretilen un- wheat was started to be grinded gradually with the series of consecutive blocks. This method had patent and because of this, the
lara petent unları adı verildi.
flour which was produced by using this method was named as
Taşlarla öğütmede taşların sık sık dişlenmesi gerekiyor ve bir taşın patent flour.
dişlenmesi bir iki gün sürüyordu.İ lk defa merdanelerle öğütmeyi
İsviçreli Jacob Sulzberger 1830 da gerçekleştirdi, kullandığı Stones were needed to be dressed frequently while they were
merdaneler porselenden yapılmıştı ve uzun ömürlü çalışmaya grinding and it lasted one or two days to dress stones. Grinding
with rollers was made by Jacob Sulzberger from Switzerland in
gelemiyordu.
1830, the rollers were made of porcelain and it was not possible
Aynı dönemde Amerikalı Evans isminde biri değirmenci, taştan to work with them for a long time.In same period, a miller named
Evans from USA, created a conveyor system which eliminated cartaşa,taştan eleğe çuvallarla taşımayı ortadan kaldıran konveyor sistemini geliştirdi. Yatay taşımalarda Arşimet vidasını dikey rying stone to stone and stone to sieve with sacks.
taşımalar da kovalı elevatörleri kullandı.
He used Archimedes screw in horizontal transfer and bucket elBu sistem büyük bir süratle değirmencilikte kollanılmaya başlandı. evation in vertical transfer. This system was started to use in millAynı yıllarda, Macar Mechwart Budapeşte de, çelik merdanelerle ing quickly.
bugün kullanılan vals tezgahlarının ilkini yaptı.
In same years, Hungarian Mechwart built his first steel rolling
Çelik merdanelerde öğütmenin daha iyi olduğu çok çabuk yayıldı milling machine which is still used today.
ve bir çok vals tezğahı üreticisi ortaya çıktı. Amerika’ da Alischalmers, Avrupa’ da Bühler bunların öncülerindendir. Aslında dökümcü Information of grinding with steel rollers spread quickly and lots
of rolling milling machine producer came out. Alischalmers from
olan Adolf Bühlerin yaptığı küçük valsler büyük rağbet gördü.
USA and Bühler in Europe are the leading people.
Elle çalışan taştan yapılmış
değirmenlerin yerlerini, ilk önce
hayvan gücü ile çalışan sonraları
rüzgar gücü ve su gücü ile çalışan
yel ve su değirmenleri almıştır.
Bu mekanik gelişmelerden sonra
taş degirmenlerinde kullanılan
taşların kalitesi ön plana çıkmış
ve değirmen taşı imalatı bir sanayi şeklini alarak kendine has
bir Pazar ekonomisi yaratmıştır.
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Henry Simon’un da pazarlama dehası ile Bühler ilk önce İnğiltere’de
sonra da Avrupa’da öne çıktı.
Aslında bir Alman olan Henry Simon, İngiltere’de Simon firmasını
kurdu. 1890’ lı yılların sonrasında, Henry Simon’la Adolf Bühler
beraberce, Frankfurt’ta yeni bir şirket kurdular ve bu şirket milli
bir Alman Firması olacak olan Miag’ın başlangıcı oldu. Malların
pnömatikle taşınmasını gerçekleştiren ve bunun patentini alan bu
şirket oluştu.
Sanayi devrimi ile meydana gelen değirmencilikteki bu gelişmeler,
Avrupa’nın köylerinde bulunan küçük değirmenlerin gelişen
teknolojiden yararlanarak, köylerinin sınırlarını aşmalarına yol açtı.
Binleri bulan bu yeni un fabrikaları, büyük bir rekabet piyasasının
doğmasına neden oldu. Bunun sonucu Almanya’ da değirmen
sayısı 15,000’ ne kadar çıktı.
Fransa’ da ve İngiltere’ de de aynı çoğalma ve kıyasıya rekabet
yaşanmaya başladı. 1950 ‘li yıllarda, piyasa ihtiyacının çok üstünde
olan bu değirmen sayısı ,milli ekonomilerine zarar veren boyutlara ulaştı. Bundan payını alan değirmenciler, çözüm aramaya ve
üretmeye başladılar. Bu çabanın sonucunda, değirmen sayısını
makul düzeylere indirmek için Almanya’ da, Fransa’ da ve İngiltere
‘de değişik çözümler üretildi ve uygulandı.

DEĞİRMEN MAKİNALARINDAKİ DEĞİŞİMİN
EKONOMİK ÖYKÜSÜ

Un sanayi bütün dünya da olmazsa olmaz bir sanayidir. Bunun
neticesi olarak, karlılık oranı da diğer bir çok sanayi dallarına göre
düşüktür. Ekonomik ifadeyle; kar bölü yatırım oranı düşüktür.
Amerikalıların ikinci dünya harbinden sonra, bu oranı iyileştirmek
için geliştirdikleri düşünce sistemi şöyledir:
Dört makinanın yaptığı işi iki makine ile yapacak şekilde yatırımı
azaltalım fakat, bu daha yoğun iş gören iki makine için üç makine
parası ödeyelim. Bu mantık çerçevesinde kar bölü yatırım oranının
yüzde 25 artması ön görülmektedir. Bu görüşün hakim olması sonucu 1960’lı yıllardan sonra, daha az makine sayısı ile daha yoğun
iş gören çözümler üretilmeye başlandı ve giderek hız kazanarak
günümüze gelindi.

Information of grinding with steel rollers spread quickly and lots
of rolling milling machine producer came out. Alischalmers from
USA and Bühler in Europe are the leading people. Little milling
machines were made by originally iron caster Adolf Bühler became very popular. With the brilliance in marketing of Henry Simon, Bühler became prominent first in England then Europe.
Henry Simon who is originally from Germany, established Simon
Company. After 1890s, Adolf Bühler and Henry Simon established
a new company in Frankfurt which will become Miag, a national
German company. The first company which carried products with
pneumatics is this company and registered that patent.
This changes appeared with the industrial revolution helped small
Village mills to exceed their limits o their village with the technology. Thousands of new flour factories caused a new big rivalry.
This was resulted as about 15,000 mills in Germany.
Same expanding were occurred in France and England. At 1950s,
mill numbers which is far over of the demand, reached to numbers that damage national economy.
After that, millers affected by that situation and started to look for
solutions and started to produce. With these works, different solutions were produced to reduce numbers of the mills to a reasonable degree in Germany, France and England.

The Economical Story of the Change of Milling
Machines

Flour Industry is a must for whole world. As a result of this, profit
rate is lower than other industries. With an economic expression;
profit over investments rate is low. After 2nd world war, the logical system that was improved by Americans to pick this rate up
is this: We will reduce the rate of investment by buying two machines instead of four, but pay for these 2 hardworking machines,
fee of 3 machines. Up to this logic, it is presumed that the rate of
profit over investments will increase 25%. After this philosophy
became stronger in 1960s, solutions with lower machine numbers
and high capacity machines are started to produced and come to
these days.

DEĞİRMENCİLİKTE TEKNOLOJİK VE EKONOMİK Technological And Economical Developments In
OLARAK GÜNÜMÜZDEKİ GELİŞMELER
Milling
Günümüzde,
değirmenciliğin bütün safhalarında
önemli
gelişmeler yaşanmakta ve makine performansları yükseltmektedir. Değirmen temizleme makinelerinde geniş çapta
sağlanan gelişmeler sonucu makine parklarındaki, makine
sayısı azalmaktadır. Özellikle vibrasyon tekniğinden değirmen
yapımcılarının yararlanmaları sonucu vibro motorlar daha komplike olan eksantrik tahrik sistemlerinin yerini almıştır. Çöp sasörlerinin boyutları küçülmüş, performansları artmıştır.

Today, important developments are occurring in every branches
of milling and machine performances are getting better. Machine
numbers are reducing in machine parks as a result of wide range
developments in mill cleaning machines. Especially developments
in vibration techniques in milling caused replacement of old and
complicated eccentric drive systems with vibro motors. Sifter machines become smaller but more effective. Same situation could
be observed with husker machines.

Aynı şey kabuk soyucularda da görülmektedir. Bu makinelerin
yaptıkları işi tamamlayan hava kanalları ve tararlar da yerlerini,
kendi içinde hava devri daimi yapan radyal tararlara bırakmıştır.
Bu sayede temizleme kısmındaki hava sirkülasyonu büyük çapta
azalmış ve makinelerin kapasiteleri de artmıştır.

Air channels and separators which completes the process of
this machine left its place to self air circulated radial separators.
Thereby, air circulation in cleaning section is greatly reduced and
capacities of machines are increased.

Makinelerdeki bu performans artışı, eskiden temizlemenin
en önemli makinası olan yıkama makinesine iş bırakmayarak
yıkamanın kalkmasına neden olmuştur.Bugün çok özel şartlar
dışında yıkama makinesi kullanılmamaktadır. Yıkamayı tahdından
indiren ikinci önemli bir faktör de suyun pahalıya temin edilmesi
ve yıkamadan çıkan kirli suyun çevre şartlarının dışında olmasıdır.
Tav konusu eskisine nazaran çok daha yoğun bir şekilde gündeme
gelmiştir. Bunun nedeni, üretilen unun hem homojen hem de
istikrarlı ( DEĞİŞMEYEN NİTELİKTE ) olmasına verilen önemden
kaynaklanmaktadır.
Bu amaçla çeşitli tav ( tempering ) yöntemleri geliştirilmiştir.Bunları
sırayla inceleyecek olursak, etkinlikleri konusunda izle-nim edinebiliriz. Verilen suyun buğdaya daha iyi işleyebilmesi için yoğun
tav (İntensive Dampers) vidaları geliştirilmiştir. Bunların daha da
yoğun karıştırma yapması için tirotor denilen üç karıştırıcılı tipleri
yapılmıştır. Kabuk soyarak tav verilmesini sağlayan, dik kabuk
soyucular yapılmıştır.
Wet Scouring ismi verilen bu yöntemde, habuğun dış zarı
ıslatılarak, yoğun sürtünme ile soyulduktan sonra, esas tav suyu
bundan sonra verilmektedir. Genel görüşe göre bu yöntemde tavda bekleme süresi kısalmaktadır.Tav konusunda, uygulanan diğer
bir gelişme Vibronet firmasının geliştirdiği yöntemdir. Tav suyu
yoğun bir karıştırıcı ile verildikten sonra, buğday yüksek firekanslı
bir titreşime tabi tutuluyor.
Bu titreşim esnasında, su molüküllerinin parçalanması sonucu,
suyun süratle buğdayın içine yürümesi sağlanıyor. Uygulamada
tav süresinin en az üçte biri düşmesine , yeni normal şartlarda 24
saat sürenin 8 saate inmesi sağlanıyor.
Daha teorik ve labaratuar boyutunda olan, diğer bir yöntem ise
Kansas State Üniversitesinde geliştirilen Fissuring yöntemidir.
Bu yöntemde buday, aralıkları buğday ölçülerinden biraz daha
dar olan iki vals topu arasından geçirilerek, kabuğun çatlatılması
sağlanıyor. Bu şekilde tav suyunun daha süratli olarak buğdaya
işlenmesi sağlanıyor.

This increase of performance of the machines, eliminated washing
machine which was the most important part of cleaning section
in past. Today, except for very special conditions, washing machines are not used anymore. Another reason and an important
factor which eliminated washing section, is providing water with
expensive costs and produced dirty water after washing which is
not healthy for environment.
About tempering, it became more important compared to past.
The reason of this is caused by the importance of homogenous
and stability (in non-change quality) features of produced flour.
For this purpose, different tempering methods have been developed. We can give a pre-view of their effectiveness, if we look into
these. The Intensive Dampers were developed for better penetration of the water given to wheat. To have more intensive penetration, a type of machine with 3 mixers which is called Tirotor was
produced.
Vertical husking machines were developed to provide tempering with husking shells. With this method which is called as Wet
Scouring, shell is got wet and husked with high friction and after
that the tempering water is given. In general opinion, this process
shortens the tempering period. Another development is a method which is invented by Vibronet.
High frequency vibration is applied to wheat and after that tempering water is given with a intensive mixer. In this process, water
is able to go into wheat with disintegration of water molecules.
This method provides to reduce one-third of the annealing time, it
means, in new normal conditions it provide the time to be 8 hours
instead of 24 hours.
Another method which is more theoretical and in lab levels is Fissuring method that is developed in Kansas State University. In this
method, wheat shell is cracked by processing it with two rollers
with distance slightly closer than a wheat size. In that way, tempering water is provided to penetrate to the wheat faster. Electronic water giving methods are used all of these methods. With
help of a computer and proper sensors water rate information
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Bu yöntemlerin hepsinde elekronik su verme yöntemleri kullanılıyor. Bir bilgisayar yardımı ve uygun sensörler
vasıtasıyla gelen buğdayın rutubeti otomatik olarak ölçülüyor
ve programlanmış olan rutubet düzeyine göre su veriliyor. Tabi
bu işlemde buğdayın geçiş miktarının sabit tutulması gerekiyor.
Çeşitli firmaların geliştirmiş oldukları cihazlar, oldukça yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır.
Buğdayın temizlenmesinde, Sortex ismi verilen gelişmiş elektronik gözlerle renk ayırımına göre çalışan cihazlarda kullanılmaktadır.
Ayrıca çöp sasörü ve kurutaş ayırıcının işlemlerini tek bir makinede
yapan COMBINAT türü makinelerde ortaya çıkmıştır.

is detected automatically and water is given in within programmed levels. Of course, wheat passing amount must be constant in this method. Machines developed by different companies
are widely used.
A machine called Sortex which is separating colors with advanced
electronic eyes, is used for cleaning of wheat. Also, COMBINAT
type machines that does both work of garbage sifters and grain
separators came up.
Another important development is abrasive stoned rotor huskers which supplies more intensive results than huskers. This were
used for rice polishing and barley husking before, although, it is
used for wheat and caused De-branning method invented. Debranning method is especially succeed on tough wheat which
was used for semolina and provided significant machine saving.

Diğer önemli bir gelişme, kabuk soyucuların işine çok daha yoğun
şekilde yapan, zımpara taşı rotorlu soyuculardır.Bunlar evvelde
pirinç parlatmada ve arpa soymada kullanılırken, buğdayda da
kullanılmaya başlanmış ve De- branning adı verilen yöntemin
gelişmesine neden olmuştur.
Elle çalışan taştan yapılmış değirmenlerin
De-branning yöntemi özelyerlerini,ilk önce hayvan gücü ile çalışan
likle irmik üretiminde kullanılan
sert yapılı durum buğdaylarda sonraları rüzgar gücü ve su gücü ile çalışan yel ve
su değirmanlari almıştır.
başarılı olmuş ve önemli derecede makine tasarrufuna imkan Bu mekanik gelişmelerden sonra taş degirmenlerinde kullanılan taşların kalitesi ön plana çıkmış
vermiştir.

ve değirmen taşı imalatı bir sanayi şeklini alarak

kendine has bir Pazar ekonomisi yaratmıştır.
Yukardaki incelemeden de
anlaşıldığı gibi, değirmenlerin
temizleme bölümünde makine
Instead of the mills which were made of stone and
sayısının azalmasını, buna karşı
working with hands, firstly with animal power then
makine performanslarının yük- with wind and water power windmills water mills were
selmesini hedefleyen bir gelişme
started to be used. After that mechanical development,
sürecinin içinde bulunmaktayız.

As it seen on the review above,
we are in a development period aiming to use less machine
numbers in cleaning section of
mills, on the other hand, use
machineries with higher performance.

Developments of Grinding:

Similarly, the aim of less number
of machines while having more
performance could be seen in
the mill section, too. The first development of milling machine
quality of the stones which are used to build stone
was using pneumatic piston in
mills, stood out. And then manufacturing of stone for horizontal position instead of
ÖĞÜTMEDEKİ
mills became an industry and created its own specific spring pressured diagonal posiGELİŞMELER
market economy.
tion for balls. This change tripled
Aynışekilde, performans artımına
the capacity of the milling makarşın makine azalması ( küçülchines and effectiveness of grinding.
mesi ) temayülü değirmen bölümünde de görülmektedir. Ögütmeyi gerçekleştiren vals tezgahlarında ilk gelişme, vals toplarının
In following years, double layered milling machines came up. Beyay baskılı diagonal konumdan, pnömatik piston baskılı, yatay
kanuma geçmeleri ile olmuştur.Bu değişim vals tezgahının kapa- sides halving the area that double layered milling machines were
occupied, moving the materials to the two layers of milling masitesini ve ögütme etkinligi üç misli arttırmıştır.
chines with one pneumatic conveyor is possible instead of one
Bunu takip eden yıllarda çift katlı valsler orataya çıkmıştır. Çift pneumatic conveyor for each milling machine.
katlı valsler,kapladıkları alanı eskisine nazaran yarıya indirmiş
olmalarının yanında, evvelden her vals için birpnomatik hattı That provided an important saving rate on pneumatics. Also it
kullanırken, üst üste çalışan 2 valsin malını bir pnomatik hattı ile was possible to have almost the same saving on sieves, 2 sieve
taşımak mümkün olmuştur. Bu şekilde pnomatikte önemli bir cells are used for two milling machines in single layered milling
tasarruf sağlammıştır. Eleklerde de benzeri bir tasarruf mümkün machines, on the other hand 1 sieve cell is enough for 2 milling
olmuş, tek katlı valslerde iki vals için 2 elek gözü kullanılırken, çift layers in double layered milling machines.
katlı valslerde bir elek gözü kullanılmaktadır.
Double layered milling machines, provides significant savings
Çift katlı valsler, pnömatik ve eleklerde sagladığı tasarruf- for mill building area with the savings of pneumatic conveyors
la, değirmen binasında da önemli tasarrufa imkan vermiş ve and sieves. On the other hand, grinding performance is increased
değirmen binası haçminin küçültülmesine yol açmıştır. Bunun similarly. For example, 288 tonnes/24hours grinding successfully
yani sıra öğütme performansları da aynı şekilde artmıştır. Örnek completed with 7 double layered milling machines which are
1meters.
vermek gerekirse, yedi adet bir metrelik çift katlı vals tezgahı ile
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288 ton/24 h kapasitede öğütme problemsiz gerçekleşmiştir. Bu
yöntemde spesifik vals uzunluğu 9,7 cm/ton/24h olmuştur. Tek
katlı valslerle aynı tonaj ve neticenin alınması için 17 adet 1 metrelik vals gerekecektir. Valslerdeki bu gelişmeye karşın, eleklerde de
gelişmeler olmuştur.Tabi en eski ve radikal gelişme 1960 ‘lı yıllarda,
seki yığma kasalı ve raylı fırça temizlemeli eleklerin yerini, kare
eleklerin almasıdır.Temizlemenin tapoten denilen serbest hareketli
temizleyicilerle yapılması, kare elegin gerçekleştirilmesine imkan
vermiştir.
Genelde kullanılan kare eleklerde, elek kasalarının ebatları 64 cm
x64 cm dir. Son on yıl içerisinde jumbo diye adlandırılan 73 cm x
73 cm kasa ebatları elekten de yapılmaya başlamıştır.
Jumbo türü eleklerde, 300 ton/24h kapasiteli bir değirmen iki adet
8 gözlü kare elekte çalışmış ve güzel netice alınmıştır. 64 cm x 64
cm kasalı eleklerde 10 gözlü modeller yapılmaktadır. 73 cm x 73
cm kasalı elekler en fazla 8 gözlü olarak yapılmaktadır.
Eleklerde başka bir gelişmede, bir gözde kullanılan kasa sayılarının
artmış olmasıdır. Yeni tip temizleyicilerle, bir elek gözüne 34
kasanın konması mümkün olmaktadır.
Değirmendeki bu gelişmelere ilaveten valslere yardımcı kırıcılarda
da geişmeler olmuştur. İmpact Detacher diye adlandırılan bu
makinelerde konik pim kullanılması suretiyle, neredeyse bir valsin
öğütmesine denk performans elde edilmiştir. Bu kırıcıların diagram
da özel yerlere konması ile gerek kapasite, gerek kül bakımından
üstün neticeler alınmıştır.
Makinelerdeki bu gelişmeler değirmen binasına da yansımıştır.
Gerek kat sayılarında gerekse bina alanına önemli tasarruflar
sağianmıştır. Bunun sonucunda daha küçük hacimli binalar ortaya
çıkmıştır.
Eskiden kocaman bir değirmen binasının yanında küçük bir
buğday silosu ve un deposu görünürken, bütün bu gelişmeler
neticesinde ortaya büyük bir buğday silosu ile gene büyük bir un
silosunun arasında küçük bir değirmen binası artaya çıkmaktadır.
Değirmen binasının hacmindeki tasarruf hava giriş ve çıkışlarının
kontrol altına alınmasına yol açmıştır.

In this method, specific milling length is 9,7 cm/tonnes/24h. 17
single layered milling machines with 1 meter length are required
to have same results and tones.
Despite these developments of Valsler, some progress has also
been in sieves. Of course, the oldest and the most radical improvement is that, in 1960s square sieves are started to be used cleaning part called tapeten allowed to get square sieves.
Generally the dimensions of the sieve boxes which are used for
square sieves, are 64 cm x64 cm. In the last ten years, a sieve called
jumbo has started to be produced in 73 cm x 73 cm.
For the sieves in jumbo type, a mill with a capacity of 300 tonnes
/ 24hour is worked with 8-cell square sieve, and good results are
achieved. Sieves with boxes in 64 cm x 64 cm is produced with 10
cells. Sieves with boxes in 73 cm x 73 cm is just produced with 8
cells.
Another innovation about sieves is the increase of the number of
the boxes. In the new types of cleaners, it is possible to have 34
boxes in one sieve cell. In addition to these developments in mill,
there have been some developments in breakers which help milling machines.
On these machines called Impact Detacher, by using a conical pin,
almost equal to a grinding performance of the roller mill was obtained. By leaving this breakers into special places, great results
are achieved in capacity and in terms of ash.
These improvements in machinery was also reflected to the mill
building. Significant savings have been provided in both the number of floors and the area of the building. As a result of this, smaller-volume buildings revealed. Before that, a small wheat silos and
a flour store seemed next to a huge mill building.
After those innovations, there are again large wheat silos and between large wheat silos a small mill building reveals. The saving of
the volume of mill building let the control of air input and output
of air. No windows are made in buildings where checking the air is
in this way, instead of it, lighting is provided in another ways.

Bu şekilde hava kontolü sağlanan binalarda pencere
yapılmamakta, aydınlatma başka yollardan sağlanmaktadır.
Havanın kontrol altına alınabilmesi, aynı zamanda iklimlendirmeye imkan vermektedir. Yüz ton gün kapasiteli bir un fabrikasında,
yalnız pnomatik sistemin dışarı attığı hava miktarı dakikada 150
metre küptür.Devamlı olarak bu havanın dışarı atılması, üretilen
unun kalitesinde ve randımanında
istikrarsızlıklara neden olmaktadır.

Air can be controlled, and also it allows some sort of climate. In
a flour factory that with capacity of a hundred tons per day, the
amount of air that is ejected by an echo of the pneumatic system,
is 150 cubic meters per minute.

The air that is permanently taken out, causes instability in the efficiency and the quality of produced
flour. All these innovations are reMakine sayılarının azalması,
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take control of his facility. PLC (Prosonucu değirmencinin tesisini kongrammable Logical Control) has an
trol altına alması sağlanmıştır.Tesisin az sayıda adamla, kolaylıkla kontrol altına alınmasında, PLC enormous contribution to control the facility easily and with less
(Programmable Logical Contol) sistemlerinin de büyük katkısı men.
olmuştır.
Now, it became one of the indispensables of millings to operate
Tesisi sabit bir noktadan bir televizyon ekranına bakarak çalıştırmak and control the facility by looking at a television screen from a
ve kontrol altına almak artık değirmenciliğin vazgeçilmezleri fixed point.
arasına girmiştir.

69

Bir zamanlar dünyanın iki süper gücünden biri olarak kabul
edilen Hititlere başkentlik yapmış olan Çorum’daki Hattuşa,
görkemli bir geçmişe tanıklık ediyor.

Hattuşa (a province in Çorum)the capital city of Hittite Empire
which is one of the two biggest powers of the world in ancient
times,witnesses a spectacular past.

Çorum kenti genellikle, Hattuşa, Yazılıkaya ve Alacahöyük Hitit
yerleşimlerini gezmek için bir üs olarak kullanılır. Bazı turistler
Boğazkale’de, bazılarıysa Çorum merkezdeki yıldızlı otellerde
kalmayı tercih ederler.

Çorum is the starting point of the travelers to go to
Hattuşa,Yazılıkaya and Alacahöyük Hitit settlements. Some prefer to stay in Boğazkale and some prefer to stay in central Çorum
hotels

Çorum, Karadeniz Bölgesi’nin
İç Anadolu’ya açılan kapısıdır. 5
bin yıllık geçmişe sahip bu kentin adı, uzun yıllardır leblebiyle
özdeşleşmiştir. Çorum denince
akla, artık burada adeta bir sanayi kolu haline dönüşmüş olan
leblebicilik gelir. Gerçekten de,
kent merkezindeki tek bir caddede dolaşmak, leblebi gibi
sıradan, alışılmış ancak sindirim
hastalıklarına oldukça iyi gelen bu
gıdanın, Çorumlular tarafından
ne kadar farklı şekillerde sunularak, cazip kılındığını görmeye
yeter.

Hattuşa Anadolu’nun kalbinde, UNESCO
tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alınmış
ülkemizdeki 9 değerden biridir.
Bir zamanlar dünyanın iki süper gücünden biri
olarak kabul edilen Hititlere başkentlik yapmış
olan Hattuşa, görkemli bir geçmişe tanıklık
ediyor.
Hattuşa is one of the 9 places in our country which
are in UNESCO’s World Cultural Heritage list
Hattuşa, the capital city of Hittite Empire which
is one of the two biggest powers of the world in
ancient times, witnesses a spectacular past.

Kent meydanında, Çorum’un
simgesi, Saat Kulesi hemen dikkat çeker. 1894 yılında, Çorum
Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından yaptırılan, 27
metre yükseklikteki kuleye, 81 basamaklı, döner bir merdivenle
çıkılıyor.
Çanı çok kuvvetli olan, sarı renkli kesme taş kulenin üzerinde
kitabesi var. Kentin en büyük camisi olan Ulu Cami, bir Selçuklu
eseri. Ahşap çatılı, iki katlı, cumbalı, tipik Çorum evlerini görmek
için, Çepni, Karakeçili, Devane gibi eski mahallelerde dolaşmak
gerekiyor.

Çorum is the gate of Blaksea region to Mid Anatolia region. The
name of this city of 5000 years
past is associated with roasted
chickpeas.
Chick peas production is one of
the main industiries in the city.
It is so surprising to see how
many types of this digestive
snack one can see while just
walking down on an ordinary
street.
In the city center, you can see
the symbol of the city, the big
clock tower. It was built by Hasan
Paşa in 1894 and has a height of
27 meters. It is climbed through
a 81 steps rounded stairway.

The biggest mosque of the city,Ulu Cami, was built during Seljuks.
You can also see the traditional double flat Çorum houses in old
neighborhoods like Çepni, Karakeçili, Devane.

Çorum kent merkezinin, camileri, hamamları, kalesi ve eski evleriyle karşılaştırılmayacak, muhteşem bir turistik cazibesi var; Çorum Müzesi, gerek bulunduğu tarihi bina, gerekse kazılarda Hitit
yerleşimlerinden çıkarılarak burada sergilenen buluntuların Hitit
yaşamına ışık tutması açısından, bu müze, Hattuşa- Yazılıkaya ve
Alacahöyük gezisinin tamamlanması için bir ‘olmazsa olmaz.’

However the most attractive place for the tourists in Çorum city
center is the Corum Museum. Both the building and the Hittite
remainings makes it must to visit the museum.

Çorum’un dışında da görülebilecek gezi noktaları var; bunlardan
biri, Kırkdilim mevkiinde bulunan Eymir Gölü ya da halk arasındaki
ismiyle, Gölünyazı olarak bilinen önemli bir sulak alan.

This area, which has the worlds most biologically fertile ecosystems and is under the threat of to be dried by the agriculture , is
under the protection of local government.

Yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleri olan
ve tarım amaçlı kurutmalarla tehdit altında bulunan bu sazlık ve
kamışlık alan, Valilik tarafından koruma altına alınmış. Çorum’un 27
kilometre kuzeyinde, Kapılıkaya Anıtsal Kaya Mezarı var. Komutan
İkezios’a ait, bu Helenistik dönem kaya mezarı, M.Ö. 2. yüzyıldan
kalma. Çorum’a bağlı Osmancık ilçesinde de tarihi kale, Koyunbaba türbesi ve köprüsü ile Baltacı Mehmet Paşa Çeşmesi var. 15
gözlü köprü, Kızılırmak üzerinde yaklaşık 500 yıldır, zamanın tüm
ağırlığını taşımayı sürdürüyor.

In 27 km north of Corum there is the Kapılıkaya historical rock
tomb of commander İkeizos of Heitti from 2nd century B.C.

YAZILIKAYA
Tanrılar geçidi
Burası, 19. yüzyılda birçok gezgin ve araştırmacının ilgi odağı haline gelmişti. Ancak o dönemde Hititler hakkında hemen hemen
hiçbir şey bilinmediğinden, kabartmalar yorumlanamıyordu. Çok
sonraları, Yazılıkaya’da tasvir edilenlerin, M.Ö. 13. yüzyıl tanrıları
olduğu anlaşılabildi.
Bugün artık, aynı dönemde burada inşa edilen kapı ve tapınaktan
eser yok. Turistler buraya, gün geçtikçe yıpranan, sayısı 80’e varan
kabartmaları görmeye geliyor.
Kabartmaların bulunduğu, A ve B Odası olarak adlandırılan, üstü
açık iki kült odası, yüksekliği 12 metreye varan kayalıklarla çevrili.
Hava tanrısına ait bu evde, yeni yıl ve ilkbahar kutlamalarında, tüm
tanrıların biraraya geldiğine inanılıyordu. Bugün bu kabartmaları
görebilmek için, değişik mevsim ve saatlerde, farklı ışıklarda izlemek
gerekiyor. Hepsi aynı yöne bakan kabartmalar, sanki odanın arka
duvarına doğru ilerliyorlar. Arka duvarda; en önemli iki tanrının,
Hava Tanrısı Teşup ile Güneş Tanrıçası Hepat’ın karşılaşması var.
Onlar, tanrı ve tanrıçalardan oluşan bu geçidin önderleri...

ALACAHÖYÜK
Önemli bir Hatti yerleşimi
Boğazkale’nin 25 kilometre kuzeyinde, Hattuşa’dan sonraki en
önemli Hitit yerleşimi, Alacahöyük var. M.Ö. 2. yüzyılın başlarında,
Hititler tarafından ele geçirilen Alacahöyük, aslında önemli bir
Hatti yerleşimiydi. Hattuşa’da da olduğu gibi, Hititler’in çöküşüyle
burası bir süre için, Frigler’in eline geçti. Kalıntıların çoğu Hititler’e
ait olmakla beraber, kazılarda Hatti devrine ait mezarlarda, birçok
eşya bulunmuş.

There are also places to visit out of Corum. One of them is a wetland area, Eymir lake or Gölünyazı as it called collequally.

In Osmancık province of Çorum there is the historical castle,
Koyunbaba sepulcher and bridge and Baltacı Mehmet Paşa fountain. The bridge has carried the weight of all the past history since
500 years

YAZILIKAYA
Passage of Gods
Yazılıkaya became the focus of interest of many travellers and
researchers in 19th century. However, since quite a few knewn
about the Hittite then, the reliefs could not be interpreted. Much
later, it was understood that the reliefs in Yazılıkaya stood for the
13rdcentury (B.C) gods. Today, there is no remainings of the gate
and the temple builted here. Tourists come to see the reliefs only
Two cult rooms, called A and B rooms where the reliefs are, are
surrounded by 12 meter height walls. It was believed that all gods
were assembled in this house which belons to the God of Air. In
order to see all the reliefs the house should be visited in different
times and different lightenings.
All reliefs faces the same direction and seem to be proceeding to
the back wall of the room. On the back wall, the meeting of the
two most important gods, Teşup,God of Air and Hepat, God of Sun
is illustrated. They are the leaders of this passage of gods and Goddesses

ALACAHÖYÜK
An important Hatti settlement
In 25 km north of Boğazkale there is Alacahoyuk which is the most
important Hittie settlement after Hattuşa. Alacahoyuk conquered
by Hittites in the beginning of 2nd century B.C , was and important Hatti settlement. As in Hattuşa, after the fall of Hitties ,Frigs
took over the places for a short period. Most of the remainings belong to Hitties but still many remainings from Hattis were found
during the excavations.
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Bilinçli turistin çekim merkezi
Anadolu ile özdeşleşen bir medeniyet, Hititler. Şehircilik anlayışının
en eski örneklerinden olan Hitit İmparatorluğu’nun yerleşim
bölgeleri, dünyanın dört bir yanından turist akınına uğruyor.
Her ne kadar burası görkemli, sütunlu tapınakların, mermer caddelerin, mozaik tabanlı, fresklerle bezenmiş duvarlı evlerin ülkesi
değilse de binlerce sene öncesinin akıllar durdurucu mühendislik
harikası yapıları, özellikle bilinçli turisti buraya çekiyor.

Focus of interest of concious tourist
Heittites, a civilization associated with Anadolu. The settlements
of Heitti Empire are visiterd by many tourists from all over the
world.

M.Ö. 1650- 1600 ile M.Ö. 1200 yılları arasında, Hitit İmparatorluğu
Anadolu’nun büyük bir kısmının hakimiydi. Zaman zaman sınırlarını
Suriye’nin kuzeyine kadar genişleten ve başkenti Hattuşa olan
imparatorluğun kalıntılarının yanısıra, özellikle yayıldığı geniş alan
etkileyici. Bugün Boğazkale (eski adıyla Boğazköy) olarak bilinen
kasabanın güneyine doğru uzanan bölge, Hitit İmparatorluğu’nun
merkeziydi.
Hattuşa ve Yazılıkaya’yı daha iyi gezebilmek için, Dr. Jürgen
Seeher’in yazdığı, ‘Hattuşa Rehberi’ni almakta yarar var. Kazılardan
çıkarılan buluntuların birçoğu, bugün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde ve Çorum Müzesi’nde sergileniyor.

Even though the place is surrounded by spectacular temples,
marble streets, houses decorated with fresks and mosaics; thousands years old engineering masterpieces attract the concious
tourists to the region.
Between 1650-1600 B.C and 1200 B.C, Hittite Empire was ruling
over the most of Anatolia and extended its borders to North of
Syria. The capital city was Hattuşa, and the center of the empire
was the south of Boğazkale.
We recommend the “Hattuşa Guide” written by dr. Jurgen Seeher
in order to have a better visit to Hattuşa and Yazılıkaya. Most of the
remainings found during the excavations are exhibited in Anatolian civilizations Musum and Corum Museum

