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Uluslararası Tahıl Konseyi’nin (IGC) bu Haziran ayında biten ürün 
yılı için yaptığı son tahminlerine göre; durum irmiği dâhil olmak 
üzere buğday unuyla ilgili dünya ticareti %3 artış göstererek 
12,850,000 ton buğday değerine yükselecek. Küresel un ticareti 
ilk olarak 2007-2008 yılında 12 milyon tonu geçerek toplamda 
12,037,000 tona ulaşmıştı 2008-2009 yıllarındaki küresel miktar 
ise 12,480,000 tonu geçti. 

Dünya un ticaretinde son üç yılda kaydedilen yeni rekorlar, küre-
sel un ihracatlarının ürün yılından ürün yılına ufak değişiklik 
gösterdiği 20. Yüzyılın son yıllarından çarpıcı bir değişikliği 
yansıtmıştı. Özellikle etkili olan; 2008-2009 yıllarında kaydedi-
len buğday ve buğday unu toplam sevkiyatının 136 milyon 
tondan 120.2 milyona tona düşmesi beklenirken 2009-2010 
yıllarında kaydedilen un ihracatı rekoruydu. Bundan önceki re-
kor ise 1987-1988 yıllarında sevkiyatı yapılan 114 milyon ton-
du.  

Un ihracatlarında kaydedilen yeni dünya rekoru kadar etkili 
olan bir diğeri ise bu yüzyılın ilk on yılı içerisinde öne çıkan 
“yeni” ihracatçı ülkeler olmuştu. Bu bağlamda dikkatleri üz-
erine çeken Kazakistan 2006-2007 yıllarından başlamak üz-
ere dört aralıksız yıl boyunca lider un ihracatçısı sayılmıştır. 
1990lı yılların başlarında eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra ayrı bir ulus haline gelen 
Birleşik Devletler Topluluğu’nun bir üyesi olan Kazakistan IGC 
un verilerinde ilk defa 2002-2003 yıllarında 642,000 ton buğday 
atılımıyla gösterildi.  Şimdiki 2009-2010 sezonu için bu ülkenin 
3 milyon ton (yaklaşık 50 milyon cwts) buğday unu sevkiyatı 
gerçekleştireceği tahmin edilmektedir ki bu da öncede Ekim 
ayında yapılmış olan tahminden 250,000 daha fazladır.

Rekorların kaydedildiği bu yılda ikinci sırada olan ihracatçı 
ülke, bugünlerdeki sevkiyat tahminleri 2.3 milyon tonu bu-
larak dünya ticareti oranının %18.3’üne ulaşan Türkiye oldu. 
Türkiye tahminleri 2008-2009 yılı için 2,165,000 tonluk sevki-
yatla birlikte %6’lık bir artışı göstermekteydi. Bu yılın hacmi-
nin, sevkiyatların 2,469,000’i geçerek kendisinin en büyük un 
ihracatçısı olduğu 2005-2006 yıllarından beri Türkiye için en 
yükseği olması bekleniyor. Bu aynı zamanda Türkiye’nin güm-
rükleme işlemleri açısından da rekor olacak. 

According to the latest forecast of the International Grains 
Council (IGC), for the crop year ending this June, world trade 
in wheat flour, including durum semolina, will rise 3% to a new 
peak of 12,850,000 tonnes of wheat equivalent. Global flour 
trade first surpassed 12 million tonnes in 2007-08, with a total 
of 12,037,000 tonnes. The global volume reached 12,480,000 
tonnes in 2008-09. 

Three years of new records in world flour trade reflected a dra-
matic change from the final decades of the 20th century when 
global flour exports showed little variation from crop year to 
crop year. Particularly impressive was the flour export record 
was being set in 2009-10 when combined shipments of wheat 
and wheat flour were projected to drop to 120.2 million tonnes 
from the peak of 136 million established in 2008-09. The record 
prior to this was 114 million tonnes shipped in 1987-88. 

Just as impressive as the new global record in flour exporting 
was the “new” exporting countries that have arisen to promi-
nence in the first decade of this century. Standing out in this 
regard was Kazakhstan, which has ranked as the leading flour 
exporter for four straight years, beginning in 2006-07. Kazakh-
stan, a member of the Commonwealth of Independent States 
that became a separate nation with the break-up of the Former 
Soviet Union in the early 1990s, first was shown in IGC flour data 
in 2002-03 with clearances of 642,000 tonnes in wheat equiva-
lent. For the current 2009-10 season, that country was forecast 
to ship 3 million tonnes of wheat flour (nearly 50 million cwts), 
up 250,000 from the forecast previously made in October.

Ranking second as an exporter in this record-setting year was 
Turkey, with shipments currently forecast at 2.3 million tonnes, 
or 18.3% of world trade. The Turkey forecast represented an in-
crease of 6% over shipments of 2,165,000 tonnes in 2008-09. 
This year’s volume would be the largest for Turkey since 2005-
06 when its shipments reached 2,469,000, making it the larg-
est flour exporter that year. This was also the record in Turkey’s 
clearances. 
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Irak’ın devlet tarafından işletilen Mahsul Kurulu Web site-
sindews; Rusya, ABD ve Kanada’dan 400,000 metrik ton buğday 
aldığını onayladı. Dow Jones Newswires; Kurul Başkanı Hassan 
Ismael Ibrahim’den alıntı yaparak 7 Nisan tarihindeki satın alma 
işlemini bildirdi. 

Kurul Web sitesinde; Rus buğdayının 100,000 tonunun Alegrow 
SA’dan alındığı ve benzer miktardaki Rus buğdayının da Barakat 
al-Ghadaq isimli bir şirketten alındığı yazmaktaydı. Bir kısım 
150,000 tonluk Kanada buğdayı Louis Dreyfus’dan alınmıştı ve 
kalan 50,000 tonluk ABD buğdayı da Irak kökenli bir Kanadalının 
sahibi olduğu Kanadalı Orient’den alınmıştı. 

Kurul 17 farklı şirketin buğday alımı yapmak için tekliflerini 
sunduğunu söyledi fakat sadece dört şirket anlaşmaları kazandı. 
Kaybeden şirketlerin isimlerini açıklamadı. Irak bu yıl şimdiye ka-
dar toplam 1.180 milyon ton buğday aldı. Kurul’un açıklamasına  
göre; ülkenin bu yıl 3 milyon ton ve 3.5 milyon ton arasında bir 
miktarda buğday alması gerekiyor. 

Kazakistan’ın Gürcistan’da yıllık 300 bin ton kapasiteli bir tahıl 
deposu kuracağı öğrenildi.

Gürcistan Başbakanı Mikoloz Gilauri’nin Kazakistan’ı ziyareti 
sırasında alınan karara göre, Kazakistan, İran’ın Amirabad Limanı 
ile Rusya’nın ardından 3. hububat deposunu Gürcistan’da kuracak. 
Gürcistan’la ortaklaşa yapılacak tahıl deposu 100 milyon dolara 
mal olacak. 

2009 yılında 22 milyon ton tahıl hasadı yapılan Kazakistan’ın 
uluslararası pazarlara ürünlerini taşıması büyük bir sorun 
oluşturuyor. 

Tarım Bakanlığı tarafından yılda 9-10 milyon ton tahıl ihracatının 
yapılabileceği bildirilen Kazakistan, ihracat rakamlarını artırmak 
için çevre ülkelerde tahıl depoları inşaatına büyük bir önem veri-
yor.

Iraq’s state-run Grain Board confirmed its Web site that it has 
bought 400,000 metric tons of wheat from Russia, the U.S. and 
Canada. Dow Jones Newswires reported the purchase on April 
7, quoting head of the board Hassan Ismael Ibrahim. 

The board’s Web site said that 100,000 tons of Russian wheat was 
bought from Alegrow SA and similar amount of Russian wheat 
was purchased from a company called Barakat al-Ghadaq. 

Some 150,000 tons of Canadian wheat was bought from Louis 
Dreyfus and the remaining 50,000 tons of U.S. wheat were bought 
from Canadian Orient owned by a Canadian of Iraqi origin. 

The board said 17 companies submitted offers to supply the 
wheat but only four companies won the deals. It didn’t name the 
losing firms. Iraq has so far bought a total of 1.180 million tons of 
wheat this year. The country needs to buy between 3 million and 
3.5 million tons of wheat this year, according to the board. 

It is learned that, Kazakhstan will establish a grain silo with 300 
thousand tons of annual capacity in Georgia.

According to the decision that is taken during the Kazakhstan 
visit of Georgia’s Prime Minister, Mikoloz Gilauri, after Russia and 
Amirabad Port of Iran, Kazakhstan will establish its 3rd grain silo 
in Georgia. The grain silo, which will be established in cooperation 
with Georgia, will cost 100 million dollars. 

With its 22 million tons of grain harvest in 2009, Kazakhstan’s tak-
ing its products to international markets poses a big problem. 

The Ministry of Agriculture indicated that 9-10 million tons of 
annual grain export can be made in Kazakhstan and Kazakhstan 
places importance on construction of grain silos in neighboring 
countries in order to increase export figures.

Irak, bu yıl 3 milyon ton
 buğday alacak

Iraq is going to buy 3 million 
tonnes of  wheat this year
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Yurtiçi üretimde ciddi miktarlarda düşüşler görülen sert hava 
koşullarının hâkim olduğu uzun bir sürenin sonrasında; İran 
yeniden buğday ihracatçısı olarak dönüş yapıyor.  Resmi IRNA ha-
ber ajansına bildirimde bulunan bir üst düzey yetkilinin dediğine 
göre; İran üç yıl süren bir duraklama dönemi sonrasında, üç 
Arap ülkesine Mayıs ayı içerisinde 2 milyon ton buğday ihracatı 
gerçekleştirecek.  
 
Ticaret Bakanı Yardımcısı Hamid Alikhani IRNA’ya “Devlet Mayıs 
ayında,  Umman, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne 2 milyon 
ton buğday ihracatı gerçekleştirmek üzere yetki belgesini verdi” 
açıklamasında bulundu. İran 2004 yılında buğday üretiminde 
kendi kendine yeterliliğini kutladı fakat 2007-2008 yıllarındaki 
kuraklığın takip ettiği soğuk kış havası tarım mahsullerini vurdu ve 
bu durum da İran’ı tahılı yeniden ithal etmeye başlamaya zorladı. 

Aralık ayında İranlı bir gazetenin dediğine göre İslam Cumhuri-
yeti yaklaşık 1 milyar Amerikan Doları ödeyerek geçen sekiz ay 
içerisinde 4 milyon ton buğday ithal etti.  Geçtiğimiz sene yapılan 
diğer bir basın bildirisi; İran’ın 2008-2009 yıllarında 5.9 milyon 
ton buğday ithal ettiğini ve bunların %15’inin de Amerika Birleşik 
Devletleri’nden geldiğini belirtmekteydi. İran 1979’daki devrim-
inden sonra ABD buğdayı almayı durdurdu ki bu durum da ABD 
yanlısı devleti yerinden etti. 

İran, buğdayı Orta Asyalı ülkeler, Avustralya ve Arjantin’den, almayı 
tercih ediyor. Geçen senenin sonlarına doğru bir yetkilinin ilk resmi 
itirafında dediğine göre; İran’ın buğdayı aracılar vasıtasıyla Ame-
rika Birleşik Devletleri’nden ithal etmesi gibi dolaylı bir ticaret yer 
almaktaydı. İran’a zorla kabul ettirilen ABD yaptırımları arasında 
gıda ve tarım ürünleri yer alıyor. 

Kurumun bir temsilcisine atıfta bulunan ITAR-TASS bir bildi-
rimde bulundu: Japonya’nın Marubeni Anonim Şirketi 1 Nisan 
2011 tarihi itibariyle 50,000 ton Rus buğdayı almayı planlıyor. 

Temsilcinin dediğine göre Marubeni; arasında Khabarovsk merke-
zli Amurzemo’nun yer aldığı Rusya’nın Uzak Doğu’sundaki çeşitli 
şirketlerle Japonya’ya Rus tahıl ithalatları üzerine sözleşmeler 
imzalamıştır. Japonya’nın tarım sektörü kaynakları ITAR TASS 
a Marubeni’nin Rus tahıl ithalatlarını son üç yıl içerisinde yıllık 
400,000 tona yükseltmeyi planladığını bildirdi. 

Kaynakların söylediğine göre; şirketin Rusya’nın Uzak Doğusundaki 
tahıl terminallerinin yapımını ortak finanse etmesi ve projenin ilk 
aşamasına 1 milyar yen yatırması bekleniyor.  

Japan’s Marubeni Corporation plans to buy 50,000 tonnes of 
Russian wheat by April 1, 2011, ITAR-TASS reported, citing a 
representative of the corporation. 

Marubeni has concluded agreements with several companies in 
Russia’s Far East, including Khabarovsk-based Amurzerno, on Rus-
sian grain imports to Japan, the representative said. Marubeni 
plans to increase Russian grain imports to 400,000 tonnes annu-
ally over the next three years, sources in Japan’s agriculture sector 
told ITAR-TASS. 

The company is expected to co-finance construction of grain ter-
minals in Russia’s Far East and to invest 1 billion yen in the first 
stage of the project, the sources said.

Iran will resume its status as wheat exporter, following an ex-
tended period of inclement weather that saw severe declines in 
domestic production. 

Iran will export 2 million tons of wheat to three Arab countries in 
May after a halt lasting three years, the official IRNA news agency 
quoted a senior official as saying. “The government has issued 
permission to export 2 million tons of wheat in (the Iranian month 
of ) Ordibehesht (May) to Oman, Egypt and the United Arab Emir-
ates,” Deputy Commerce Minister Hamid Alikhani told IRNA. In 
2004, Iran celebrated self-sufficiency in wheat production but 
cold winter weather in 2007-08 followed by drought hit agricul-
tural output and forced it to resume importing the grain. 

An Iranian newspaper said in December the Islamic Republic im-
ported 4 million tons of wheat in the past eight months, paying 
the equivalent of around $1 billion. Another media report earlier 
last year said Iran imported 5.9 million tons of wheat in the 2008-
09 year, of which about 15 percent came from the United States. 
Iran had stopped buying US wheat after its 1979 revolution, which 
ousted the pro-US government. 

Iran prefers to buy wheat from Central Asian countries, Australia 
and Argentina. One official said late last year Iran was importing 
wheat from the United States via intermediaries, in the first official 
admission that such an indirect trade was taking place. Food and 
agricultural products are not included in US sanctions imposed 
on Iran. 

İran; üç yıllık duraklamadan sonra 
buğday ihracatına yeniden başlıyor

After a three year halt, Iran to 
                                                   resume wheat exports                       

Rus Buğdayına Japon Ortak
Japanese partners to the Russian wheat
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Suudi Arabistan’da yayımlanan Saudi Gazette’nin haberine 
göre, Suudi Arabistan yönetimi, buğday ithalatı kalite 
şartnamesini, dünyanın en büyük dördüncü tahıl ihracatçısı 
olan Avustralya’dan ithalatı mümkün kılacak şekilde değiştirdi. 
 
Eyalet Tarım ve Gıda Bakanı Terry Redman, daha düşük protein 
düzeylerine ve çavdar mahmuzu mantarı için küçük bir toleransa 
imkân veren değişikliklerin, ülkenin en büyük tahıl ihracatçısı olan 
Batı Avustralya Eyaleti’nin ürettiği buğdayın, Suudi Arabistan’ın 
Tahıl Depoları ve Un Fabrikaları Kuruluşu (Grain Silos and Flour 
Mills Organization) (GSFMO) tarafından açılacak ihalelerde yer 
alabilmesi anlamına geldiğini belirtti. Batı Avustralya buğdayının 
protein düzeyleri gerekenden düşük olduğu ve sözkonusu taneler 
zaman zaman çavdar mahmuzundan etkilendiği için, Avustralya, 
yıllık 2.5 milyon tonluk Suudi pazarına bugüne dek girememişti.   

Suudi Arabistan 2008 yılında yıllık sulu buğday üretimini 
kısıtlayacak yeni bir yeraltı suyu koruma politikası başlattığı zaman 
buğday ithalatına kapılarını açmıştı. Şimdilerde 92.5 sentin üzeri-
nde seyreden güçlü Avustralya doları ülkenin buğdayını dünya ih-
racat pazarlarında rakipsiz kılarken, 2009-2010 sezonunda ülkenin 
bir yanından öteki yanına 21.7 milyon ton ürün toplayan Avust-
ralya, buğday ihracatı siparişlerini toplamak için uğraş veriyor. 

Suudi Arabistan Avustralya buğdayı ithal edecek
Saudi Arabia to import Australian wheat

Ürdün Tarım Bakanı Said Masri, Romanya büyükelçisi Rado 
Onofrei ile birlikte, Ürdün’ün buğday, arpa ve mısır ihtiyacını 
Romanya ürünleriyle karşılamak üzere ortak bir şirket kurma 
olasılığını değerlendirdi.
 
Masri: “Şirketin genel yapısı, önümüzdeki Temmuz ayında Ürdün’ü 
ziyaret edecek olan Romanya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı ile 
istişare edilerek, her iki ülkenin özel sektör temsilcileri tarafından 
müzakere edilecektir” açıklamasında bulundu.  

Bu konuda Ürdün’ün alacağı bir kararı takiben Romanya’dan 
canlı hayvan ithal edilmesi de bugünkü görüşmelerin başlıca 
konularındandı.

The Saudi Gazette reported that Saudi Arabia has modified its 
wheat import quality specifications that will allow imports from 
Australia, the world?s fourth largest exporter of the grain.

 The changes - to allow lower protein levels and a small tolerance 
for ergot fungus - mean that wheat from Western Australia, the 
country?s top grain exporting state, can take part in tenders is-
sued by Saudi Arabia?s Grains Silos and Flour Mills Organization 
(GSFMO), state Agriculture and Food Minister Terry Redman said. 
Australia has been unable to access the 2.5 million tons a year Sau-
di market as the Western Australian grain had lower protein levels 
than required and its grain was sometimes affected by ergot. 

Saudi Arabia opened its doors to wheat imports in 2008 when it 
introduced a new groundwater conservation policy to cut annual 
irrigated wheat production. Australia, which harvested 21.7 mil-
lion tons across the country in 2009/10, is struggling to win wheat 
export orders as a strong Australia dollar, now trading above 92.5 
cents, is making the country?s grain uncompetitive on world ex-
port markets.

Minister of Agriculture Saeed Masri  discussed with Romanian 
ambassador here Rado Onofrei the possibility of establishing a 
joint company to supply Jordan with Romanian wheat, barley 
and maize. 

“ The general framework of the company will be discussed by rep-
resentatives of private sector in the two countries in consultation 
with Romanian minister of Agriculture and Rural Development, 
who will visit Jordan next July,” Masri added. 

Importing livestock from Romania, which follows a Jordanian de-
cision in this regard, also figured high in today’s talks.

Ürdün ve Romanya buğday 
üretim şirketi kuruyorlar
Jordan, Romania to establish wheat-producing company
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdür Vekili Mesut Köse, temel görevlerinin dengeyi 
sağlamak olduğu için piyasa fiyatlarını yakından gözlem-
lediklerini, gerektiğinde müdahale edecek şekilde çalışmaları 
sürdürdüklerini söyledi.

Köse, kurumun bu yıl 300 civarında merkezde buğday alımı 
yapacağını belirterek, üreticilere geçen yıl ton başına 550 TL 
ödeme yapıldığını, bu yıl da fiyatın aynı seviyelerde olmasının 
beklendiğini belirtti. Mesut Köse, TMO’nun her yıl olduğu gibi bu yıl 
da buğday piyasasını düzenleme konusunda gerekli hazırlıklarını 
yaptığını belirtti

Temel görevimiz dengeyi sağlamak
Hasat sürecine girilmesiyle hazırlıklar kapsamında oluşturulan 
politikaların kamuoyuna açıklanacağını ifade eden Köse, ‘’Şu an 
buğday rekoltesi tespit çalışmaları var. 
Temel görevimiz dengeyi sağlamak olduğu için piyasa fiyatlarını 
yakından gözlemliyoruz. Bu gözlem neticesinde gerektiğinde pi-
yasaya müdahale edecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ 
diye konuştu.

Köse, geçen yıl 300’ün üzerinde merkezde buğday alımı 
yaptıklarını hatırlatarak, bu yıl da sayıyı aynı seviyede tutacaklarını 
bildirdi.. Geçen yıl 4 milyon ton civarında buğday, 1,4 milyon ton 
arpa, 200 bin ton mısır alımı yaptıklarını ifade eden Köse, bu yılki 
alım oranlarının ise önümüzdeki süreçte netleşeceğini söyledi.

Buğday alım fiyatları
Köse, TMO’nun fiyatları belirlerken yaptığı hazırlıklarda rekolte, en-
flasyon oranları ve değer kayıplarını dikkate aldığını vurgulayarak, 
yapılan çalışmaların ciddi kaynak gerektirdiği için fiyatın hükümet 
yetkilileri ile görüşüldükten sonra netleştiğini söyledi.

Geçen yıl üreticinin eline 50 TL’si Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 
sağladığı prim desteği olmak üzere ton başına 550 TL geçtiğini 
anımsatan Köse, ‘’Bu yıl da alım fiyatlarının bu düzeylerde olacağını 
tahmin ediyoruz. Geçen yıl üreticiler fiyattan memnun kalmıştı. Bu 
yılki fiyatın da tatmin edici şekilde çıkacağını düşünüyoruz’’ dedi.

The Board Chairman of Turkish Grain Board (TGB) and Deputy 
General Manager, Mesut Köse stated that they closely observe 
the market prices since their fundamental duty is to provide 
balance, and they continue their activities in such a way to in-
tervene when necessary. 

Köse indicated that this year there would be wheat purchases 
at about 300 centers, last year they had made a payment of 550 
TL per tons to the producers, and also this year the price was ex-
pected to be at the same level. Mesut Köse stated that this year 
TGB had made all the necessary arrangements for wheat market 
regulatory like every year.

Our fundamental duty is to provide balance
Köse expressed that policies, which had been developed within 
the scope of arrangements for the beginning of the harvest pe-
riod, would be announced to public, and he said “Now there is 
wheat harvest assessment works. Since our fundamental duty is 
to provide balance, we closely observe the market prices. As a re-
sult of this observation, we continue our activities in such a way 
to intervene the market when necessary”. Köse reminded that 
last year they had done wheat purchase at over 300 centers, and 
stated that this year they would keep this rate at the same level 
as well. Köse implied that last year they had made purchases of 
about 4 million tons of wheat, 1.4 million tons of barley, 200 thou-
sand tons of corn, also told that the purchase rates of this year 
would become clearer in the forthcoming period.

Wheat purchase prices
Köse pointed out that TGB took into account the harvest rates, in-
flation rates and value losses in the arrangements they done while 
setting the price, told that since these activities needed a serious 
source, the price became clearer after they met with the govern-
ment officials. Köse reminded that last year producer had earned 
550 TL per tons and 50 TL of this had been the premium support 
of the Ministry of Agriculture, said “we predict that this year the 
purchase prices will be at the same level as well.  Last year, produc-
ers were pleased with the price. We consider that also this year, 
the price will satisfactorily increase.” 
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Tecalit SRL, özellikle makarna konusunda uzmanlaşmış, gıda 
makineleri yapan ve tesisler kuran bir firmadır. Firma fizibilite 
analizleri yapmakta, kendi makinelerini üretmekte ve anahtar 
teslim projeler yapmaktadır. Kariyerinin başından beri makar-
na sektöründe çalışmakta olan Pietro Guidolin, TECALIT SRL’yi 
1984 yılında kurmuştur. 

Tüm ticari ve teknik birikimlerini kullanarak firmayı kurmuş ancak 
bununla kalmayıp yetenekli ve uzun yıllar tecrübeli mühendis ve 
teknisyenlerden oluşan kalifiye bir ekibi de yanına almıştır. TECA-
LIT SRL, spagetti, kısa kesme,yuvarlak, prinç makarnası, kısa kesme 
ve yuvarlak makarna hatlarını birleştirerek ürettiği ve biyolojik 
makarna adını verdiği makarna gibi  birçok makarna hattının 
üretimini yapmaktadır. 

Son yıllarda araştırma & geliştirme departmanı, GLUTENSİZ 
unların işlenmesinde kullanılmak üzere BT COOKER (BT pişiricisi) 
adını verdiği bir teknoloji geliştirmiştir. Bu teknoloji ile mısır, prinç 
ve quinoa makarnaları üretilmektedir. 

Bu yeni teknoloji tam vakumlama ve düşük hızda sıkma 
sağladığından nihai ürünğn kalitesini yükseltmekte; özellikle ku-
rutma fazına dikkat gösterilerek makarnadaki besleyici maddeler-
in korunması sağlanmaktadır. 

Firma, üretim kapasitesi spagetti ve kısakesme makarna üreti-
minde  saatte 300kg dan 8000 kg a; diğer makarna çeşitlerinde ise 
200 kg dan 1000 kg a kadar olan  makinalar üretebilmektedir. 

TECALIT SRL  is a company that makes and installs machinery 
and plants for alimentary industry, with a strong focus on the 
field of pasta. It is specialized in making feasibility studies, de-
signing its own equipments and delivering “turn– key” pasta 
plants. Mr. Pietro Guidolin, the current general manager, who 
has been working in the pasta industry since the very early 
stages of his career, founded TECALIT SRL in 1984. 

He started up the Company bringing all his technical and com-
mercial experience, but also surrounding himself with a highly 
qualified staff composed by engineers and technicians that had 
been working in the field of pasta for many years as well. TECALIT 
SRL supplies lines for the production of dry pasta in the shapes of 
long pasta, short-cut pasta, nest pasta, skein pasta, pasta made 
out of rice, “bologna” pasta and biological pasta with the innova-
tive idea of combining lines for short-cut pasta and nest pasta. 
In the last years D & R Department has developed an innovative 
technology called BT COOKER for the treatment of the GLUTEN 
FREE flours for the production of corn pasta, rice pasta, quinoa 
pasta in a continuous process combined with the traditional ma-
chinery for the production of pasta. 

The new technology includes the creation of total vacuum and 
low speed extrusion to respect and improve the quality of the fi-
nal product, with a particular attention to the drying phase that 
is carefully controlled in order to respect the nutritional values of 
pasta. Our flexibility allows us to make very good machines with a 
wide range of production capacities from 300 kg/h to 8.000 kg/h 
for long-cut pasta and short-cut pasta and from 200 kg/h to 1000 
kg/h for the other shapes of pasta. 
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Karadeniz üreticilerinin zayıfladığı rekabetin sonucu olarak ih-
racat için daha iyi beklentiler olmasına rağmen güçlü bir hasat 
Avrupa’nın buğday stoklarını beş yıl içerisinde en yüksek sevi-
yeye taşıyacak. 

Avrupa’daki ABD görevlilerinin bir raporunda yazılanlara göre, 
Macar çiftçilerin mısır üretimine ve Bulgar ve Roman yetiştiricilerin 
kolza tohumu yetiştiriciliğine dönüşümünü yansıtan ekimlerdeki 
küçük azalmaya rağmen Avrupa Birliği buğday üretimi mevcut 
durumda %4.1 artışla bu yıl 144.5 milyon tona yükselme yolunda. 
 Fransız, Alman ve İngiliz ekinleri için büyüyen umutlarla birlikte iki 
yıl önce 151 milyon tona ancak yaklaşabilmişti.

Çoğu ülkede; ABD Tarım Dairesi çalışanlarının bir raporunda 
söylendiğine göre, “sonbahardaki olumlu koşulları takip eden aşırı 
kış soğukları – (doğu) ülkelerindeki iyi kar örtüsü ve AB’deki başka 
bir yerde uzun süreli soğuk koşulları- ekinlere zarar gelmemesi 
veya çok az zarar gelmesi anlamına geliyor”.  

“Geçtiğimiz haftalarda batı ve kuzey Avrupa’da kuru ve rüzgarlı 
hava koşullarının hakim olmasına rağmen iyi toprak nemi genel-
likle  iyi olarak rapor ediliyor.”

Biyoyakıt talebi
Buğdayın artan bir şekilde hayvan yemi ve biyoetanol tesisler 
tarafından işlenmek üzere kullanılması aşırı olan arzın bir kısmını 
silecek. 

2010-11 AB buğday üretimi tahminleri (yıllık değişim)
Ekilen alan: 25.58m hektar (-%1.2)
Üretim: 144.5 milyon ton (+%4.1)
İthalat: 6.5 milyon ton (+%8.3)
İhracat: 21.0 milyon ton (+%5.0)
Toplam tüketim: 168.6 milyon ton (+%3.4)
Yıl sonu stokları: 19.1 milyon ton (+%8.5)
Kaynak: USDA ekli raporu

Aslında geçen sene İngiltere’nin kuzeyinde bir biyoetanol tesisi-
nin açılmasıyla ve diğer bir tanesinin de 2011 yılı için yolda olması 
ve Benelux ülkelerinin kapasitelerini arttırmasıyla Avrupa’nın 
buğdayı sınai kullanımı “öngörülebilir gelecekte artma eğilimi ol-
maya devam eden bir beklenti”. 

A strong harvest will lift Europe’s wheat stocks to their highest 
in five years, despite better hopes for exports as output in rival 
Black Sea producers fades.

European Union wheat output currently looks on course to rise by 
4.1% to 144.5m tonnes this year, despite a small drop in sowings, 
reflecting a switch by Hungarian farmers to corn and Bulgarian 
and Romanian growers to rapeseed, a report from US officials in 
Europe said.

And it could get even closer to the 151m-tonne record set two 
years ago, given the growing hopes for French, German and UK 
crops.In most countries, “favourable conditions last fall were fol-
lowed by excellent overwinter conditions - good snow cover in 
[eastern] states and sustained cold conditions elsewhere in the EU 
- meaning little or no damage to the crop”, a report from the US 
Department of Agriculture’s European staff said.

“Although the past few weeks have seen dry and windy weather 
in western and northern Europe… good soil moisture is still re-
ported to be generally good.”

Biofuel demand
Rising use of wheat as an animal feed, and for processing by bio-
ethanol plants, will mop up some of the extra supply.

EU wheat forecasts, 2010-11 (year-on-year change)
Area harvested: 25.58m hectares (-1.2%)
Production: 144.5m tonnes (+4.1%)
Imports: 6.5m tonnes (+8.3%)
Exports: 21.0m tonnes (+5.0%)
Total consumption: 168.6m tonnes (+3.4%)
Year-end stocks: 19.1m tonnes (+8.5%)
Source: USDA attache report

Indeed, with one bioethanol plant opening in the north of Eng-
land last year, and another on stream for 2011, and with Benelux 
countries also increasing their capacity, Europe’s industrial use of 
wheat “is forecast to continue to trend upwards for the foresee-
able future”. 

Exports will also rise, by 1m tonnes to 21m tonnes, helped by a 
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Geçen sene bereketli iç ekinler ve bazı tahminciler arasında Ka-
zakistan, Rusya ve Ukrayna’da olan daha zayıf ekin beklentileriyle 
karşılaşan kilit Kuzey Afrikalı ithalatçılar arasında taleple ilgili olan 
rekabet tarafından da desteklenen ihracatlar da 1 milyon ton ka-
dar artarak 21 milyon tona ulaşacak. 

“Kuzey Afrika ve Karadeniz’de üretim hacimlerindeki tahmini 
düşüşün AB’yi ihracat piyasalarındaki önemli bir oyuncu olarak 
görmesi bekleniyor ve baharda ticaretin artmasında güçsüz olan 
bir euro’nun etkisine dikkat çekiliyor.”   

“Fransa Mart’ın sonuna doğru ihracatın önemli derecede 
ilerlediğini açıkladı. Almanya da Güney Afrika’ya olan 1 milyon 
tonluk satış tahminleri de dahil olmak üzere iyi bir ihracat ilerle-
mesinin haberini veriyor.” 

Her şeye rağmen AB 2010-11’de 19.1 milyon tonluk buğday 
stoklarıyla son bulacaktır ki bu da, birçok tahmincinin envanter-
lerde bir düşüş olacağına inandıkları global bir eğilime meydan 
okuyan, beş yıl içerisinde en yüksek ulaşılan rakamdır. 

Stok miktarlarının fiyatlar üzerinde büyük bir etkisi var. 2005-2006 
yıllarında hazır Paris anlaşmalarının fiyatı hiçbir zaman ton başı 
118 EURO’nun üzerine çıkmadı. 

Arpa düşüşte
Rapor aynı zamanda, yaklaşık olarak 2.5 milyon ton azalarak 59 
milyon tona düşeceğini değerlendirirken, arpa üretimindeki 
düşüşün tahmin edilmesinde diğer yorumcuları da aksettirdi. 
“Buğday ile karşılaştırıldığında AB arpa ekininin daha büyük bir 
kısmı baharda ekilmişti, bundan dolayı da şimdiki düşük fiyat 
ve arz ve talep durumunun dikimler üzerinde olumsuz bir etkisi 
oldu,” 
“Buna ek olarak, Mart ayındaki sürekli soğuk hava da bu aynı di-
kimleri geciktirdi.”
1.4 milyon tonluk artışla 57 milyon tona ulaşan üretimiyle mısırın 
durgunluğun bir kısmını düzelteceği beklenmekte. 

revival in demand among key North African importers, which 
enjoyed bumper domestic crops last year, and expecta tions – 
among some forecasters - of weaker crops in Kazakhstan, Russia 
and Ukraine.

“The forecast fall in production volumes in North Africa and the 
Black Sea are expected to see the EU remaining a significant play-
er on export markets,” the briefing said, noting the impact of a 
weaker euro in boosting trade this spring.

“France has reported a strong pace of exports through to end-
March. Germany has also reported a good export pace including 
expectations of up to 1m tonnes of sales to South Africa.”

Nonetheless, the EU will end 2010-11 with wheat stocks of 19.1m 
tonnes, the highest for five years defying a global trend which 
many forecasters believe will see a fall in inventories Stock levels 
have a major influence on prices. In 2005-06, the price of spot Par-
is contracts never went above E118 a tonne.

Barley down
The report also echoed other commentators in forecasting a fall 
in barley production, estimating a fall of nearly 2.5m tonnes to 
59.0m tonnes.

“As compared to wheat, a larger proportion of the EU barley crop 
is spring sown, so the recent low prices and supply and demand 
situation have had a negative effect on plantings,” the briefing 
said.

“Moreover, the persistent cold weather in March has also delayed 
these same plantings.”

Corn is expected to pick up some of the slack, with production set 
to rise by 1.4m tonnes to 57.0m tonnes.
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Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya mısır üretiminin re-
kor seviye olan 800 milyon tona ulaşacağını öngörüyor.

AA muhabirinin IGC’nin hazırladığı hububat üretim ve tüketim 
tahminleri raporuna göre, geçen sezon 794 milyon ton düzeyinde 
gerçekleştiği belirtilen dünya mısır üretiminin, Temmuz 2009/
Haziran 2010 döneminde, 6 milyon ton artışla 800 milyon ton 
düzeyine çıkması bekleniyor. 

Dünya mısır üretiminin ilk kez 800 milyon tonu göreceği tahmin 
edilen raporda, uygun hava koşullarının Arjantin ve Güney Afrika 
için üretim öngörülerini artırdığı belirtiliyor. 

Geçen dönem 780 milyon ton düzeyinde olan dünya mısır 
tüketiminin ise Temmuz 2009/Haziran 2010 sezonunda, 28 milyon 
ton artışla rekor seviye 808 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. 

Konsey, mısırın etil alkol üretimi için kullanımının kuvvetli bir 
şekilde büyümeye devam ettiğini ve nişasta sanayisinden talebin 
de eski durumuna dönmekte olduğunu belirtiyor. Raporda, azalan 
harcanabilir gelirin yem talebini etkilemekte olduğu ancak mısırın 
yem olarak kullanımının bazı ülkelerde büyümeye devam ettiğine 
yer veriliyor. 

Aynı dönemlerde dünya mısır ticaretinin ise herhangi bir değişiklik 
olmadan 84 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekleniyor. 
Meksika ve Suudi Arabistan’a yüklemelerin yavaşlamasının dünya 
mısır ticareti öngörüsünü azalttığına dikkati çekiliyor. 

Üretim ve tüketim tahminlerine göre, geçen yıl rekor seviyeye 
(151 milyon ton) ulaşan küresel mısır stoklarının 142 milyon tona 
gerileyeceği tahmin ediliyor. Konsey, ABD’nin devir stoklarının, 
zayıf ihracatlar nedeniyle, son dört yılın en yüksek düzeyine 
ulaştığını belirtiyor.

International Grains Council (IGC) anticipated that world corn 
production will reach a record high figure of 800 million tons.

According to the report of AA reporter on the grain production 
and consumption estimates of IGC, world corn production rate 
is expected to increase from 794 million tons (that was achieved 
last season) to 800 million tons with a rise of 6 million tons in July 
2009/June 2010 season. 

In the report, which indicates the world corn production will hit 
800 million tons for the first time, it is stated that proper weather 
conditions strengthen the production expectations for Argentina 
and South Africa. 

World corn consumption rate, which was 780 million tons at last 
season, is expected to reach a record high of 808 million tons with 
a rise of 28 million tons in July 2009/June 2010 season. 

Council states that use of corn continues to grow strongly for the 
production of ethyl alcohol and the demand from starch indus-
try is turning into its past condition. In the report, it is indicated 
that decreasing disposable income influences the animal feed de-
mand, but in some countries, use of corn as animal feed continues 
to grow. It is expected that, in the same periods, world corn trade 
rate will reach 84 million tons without any changes.  The report 
draw attention to that slowdown in shippings to Mexica and Sau-
di Arabia decreases the world corn trade anticipation. 

According to the production and consumption estimates, it is 
predicted that global corn stocks, which reached a record high of 
151 million tons last year, will regress to 142 million tons. Council 
indicates that, because of weak exports, take over stocks of USA 
has reached to its highest level for the last four years.
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı 
Erhan Özmen, Türkiye’den Filipinler’e ihraç edilen unların kan-
serojen madde içerdiği iddialarının, “aslı olmayan bir itham” 
olduğunu belirterek, “Yapılan analizlerin hepsi temiz çıktı. Dış 
Ticaret Müsteşarlığı, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ve çeşitli 
kurumların yetkililerinden oluşan bir heyetle Filipinler’e giderek 
haklı olduğumuzu ispatlayacağız, belgeleri orada açıklayacağız” 
dedi.

Değirmencilik sektörünün sorunlarının tartışılması için Çorum’da 
düzenlenen “Değirmencilik Sektörü Buluşması”nda Özmen, 
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’e yapılan un ihracatıyla ilgili 
sorunların, “Filipinli un lobisinin işi” olduğunu söyledi. 

“Türk ununun (Ochratoksin) adlı kanserojen madde içerdiği” 
yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Özmen, “Bu, 
aslı olmayan bir itham... Filipinler’in 2009’daki un ithalatının yüzde 
60’ını Türkiye’nin yapması, bizden önce oraya ihracat yapan ül-
keleri rahatsız etti. Onlar da bize çamur attılar” diye konuştu. 

Türkiye’den ihraç edilen unların analizlerinin yapılmadan yurt 
dışına çıkarılmadığını ifade eden Özmen, iddialar üzerine 
Filipinler’e gönderilen unları yeniden analiz ettirdiklerini ve tüm 
analizlerin “temiz” çıktığını belirtti. Filipin hükümetinin de bunu 
açıkladığını bildiren Özmen, şöyle konuştu: 

“Filipinler’e gönderdiğimiz unları 25 ilden alıyoruz. Tüm illerden 
numune alıp analiz yaptırdık. Hiç birinde de (Ochratoksin) adlı 
kanserojen madde içermediğini belgeledik. 

Dış Ticaret Müsteşarlığı, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ve çeşitli 
kurumların yetkililerinden oluşan bir heyetle Filipinler’e giderek 
haklı olduğumuzu ispatlayacağız, belgeleri orada açıklayacağız.” 

Türkiye’den 92 ülkeye un ihracatı yapıldığına dikkati çeken Özmen, 
“2004’te 50 ülkeye ihracat yaparken bugün 92 ülkeye un gönderi-
yoruz. 

Bu, sektörün girişimci ruhunu, sürekli hareket halinde olmasını 
ve pazarlara uygun üretim yapmasını gösteriyor. Kısacası Türkiye 
un sanayisinin, dünyada yükselen imajını gösteriyor” şeklinde 
konuştu.

Board Chairman of Turkey Flour Industrialists Federa-
tion Erhan Özmen stated that the claim that the flour 
exported from Turkey to Philippines include carcino-
gen “is groundless” and said that “All the analysis re-
sults were clean. We will go to Philippines with a com-
mittee consisting of authorities from Undersecretariat 
of Foreign Trade, Middle Anatolia Exporters Union and 
various institutions, and prove that we are right, we 
will reveal the documents”.

At “Milling Sector Meeting” which was held at Çorum to discuss 
the problems of Milling Sector, Özmen told that “Philippine flour 
lobby has a hand in” the problems about flour export to South-
east Asia country Philippines. Özmen emphasized that the claim 
about “Turkish flour consisting a carcinogen called Ochratoksin” is 
groundless, and he told that “This is a groundless claim.. The other 
countries that did import to Philippines annoyed by the fact that 
Turkey does 60% of the flour import of Philippines in 2009. They 
threw mud at us”. 

Özmen expressed that flour exported from Turkey are not taken 
out of the country without their analyses done, also stated that 
because of the claims, the flour exported to Philippines were re-
analyzed and all the results of the analyses were ‘clean’.  After he 
told that Philippines Government also explained this, Özmen con-
tinued: 

“We take the flour that we export to Philippines from 25 provinc-
es. We took samples from all provinces and had them analyzed. 
We documented that none of the samples include carcinogen 
(Ochratoksin). 

We will go to Philippines with a committee consisting of authori-
ties from Undersecretariat of Foreign Trade, Middle Anatolia Ex-
porters Union and various institutions, and prove that we are 
right, we will reveal the documents”. Özmen, who draws attention 
that there is flour export to 92 countries from Turkey, said that 
“While we made export to 50 countries in 2004, now we deliver 
flour to 92 countries. 

This shows the sector’s entrepreneurial spirit and dynamism, and 
that its products are suitable for the markets. Briefly, it shows the 
rising image of Turkey flour industry in the world.

Filipinler’e ihraç unların kanserojen 
madde içerdiği yalanlandı

It is denied that the flour exported to 
Philippines include carcinogen
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2009-2010 sezonunda toplam küresel buğday ve un 
ihracatındaki beklentilerde bir önceki sezona oranla %11.6 
düşüş yaşanmasına rağmen, sadece buğday unu sevkiyatlarının 
art arda üçüncü yıl için yeni bir rekora imza atmaları planlan-
makta.  

Uluslar arası Tahıl Konseyi’nin (IGC) bu Haziran ayında biten ürün 
yılı için yaptığı son tahminlerine göre; durum irmiği dâhil olmak 
üzere buğday unuyla ilgili dünya ticareti %3 artış göstererek 
12,850,000 ton buğday değerine yükselecek. Küresel un ticareti 
ilk olarak 2007-2008 yılında 12 milyon tonu geçerek toplamda 
12,037,000 tona ulaştı. 2008-2009 yıllarındaki küresel miktar ise 
12,480,000 tonu geçti. 

Dünya un ticaretinde son üç yılda kaydedilen yeni rekorlar, küresel 
un ihracatlarının ürün yılından ürün yılına ufak değişiklik gösterdiği 
20. Yüzyılın son yıllarından çarpıcı bir değişikliği yansıtmıştı. Özel-
likle etkili olan; 2008-2009 yıllarında kaydedilen buğday ve buğday 
unu toplam sevkiyatının 136 milyon tondan 120.2 milyona tona 
düşmesi beklenirken 2009-2010 yıllarında kaydedilen un ihracatı 
rekoruydu. Bundan önceki rekor ise 1987-1988 yıllarında sevkiyatı 
yapılan 114 milyon tondu.  

Küresel un ihracatında kaydedilen rekor aslında 21. Yüzyılın ilk 
on yılının ortasında başlamıştı. 2005-2006 yıllarında kaydedi-
len 11,168,000 tonluk un sevkiyatı rekoru dünya ticaretinde bir 
dönüm noktası olmuştu. Un buğdayı olarak düşünülecek olursa 
206 mlyon cwts’ye eşit olan bugünkü un buğdayı ihracatı toplamı, 
1985-1986 yılında olan en son sevkiyatın iki katından daha fazlaydı.  
O yıl içerisinde un ticareti hacmi 5,861,000 tona düşmüştü. IGC; 
un ihracatı ve ithalatı derlemelerinde durum irmiğini ülkelerin 
verilerinden çıkarmaktadır. Bundan dolayı, Kurul un ihracatlarını 
2009-2010 yılı için 12.6 milyon ton olarak belirtti ve buna 250,000 
tonluk durum irmiği sevkiyatı eklenmesiyle de toplam olarak 
12,850,000 tona ulaşıldı. 2008-2009 yıllarında toplam 12,480,000 
tona ulaşmak için un ihracatları 12,230,000 ton ve durum irmiği 
ihracatı 250,000 ton idi. 

Even as prospects for global export trade in wheat and flour 
combined in the 2009-10 season pointed to a drop of 11.6% 
from the prior season, shipments of wheat flour alone were pro-
jected to set a new record for the third year in a row. 

According to the latest forecast of the International Grains Coun-
cil (IGC), for the crop year ending this June, world trade in wheat 
flour, including durum semolina, will rise 3% to a new peak of 
12,850,000 tonnes of wheat equivalent. Global flour trade first 
surpassed 12 million tonnes in 2007-08, with a total of 12,037,000 
tonnes. The global volume reached 12,480,000 tonnes in 2008-
09. 

Three years of new records in world flour trade reflected a dramat-
ic change from the final decades of the 20th century when global 
flour exports showed little variation from crop year to crop year. 
Particularly impressive was the flour export record was being set 
in 2009-10 when combined shipments of wheat and wheat flour 
were projected to drop to 120.2 million tonnes from the peak of 
136 million established in 2008-09. The record prior to this was 
114 million tonnes shipped in 1987-88. 

The record run in global flour exports actually began at the mid-
point of the first decade of the 21st century. Flour shipments 
reaching a record of 11,168,000 tonnes in 2005-06 marked a turn-
ing point in global trade. 

The current aggregate of wheat flour exports, equal to 206 mil-
lion cwts in terms of wheat flour, was more than double the re-
cent shipment low in 1985-86. In that year, the flour trade volume 
dipped to 5,861,000 tonnes. In its compilations of flour exports 
and imports, the IGC excludes durum semolina from data for in-
dividual countries. Thus, the Council placed flour exports in 2009-
10 at 12.6 million tonnes, to which 250,000 of durum semolina 
shipments are added, to arrive at the aggregate of 12,850,000. In 
2008-09, flour exports were 12,230,000 tonnes and durum semo-
lina 250,000 to produce the total of 12,480,000. 
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“Yeni” ihracatçı ülkeler
Un ihracatlarında kaydedilen yeni dünya rekoru kadar etkili olan 
bir diğeri ise bu yüzyılın ilk on yılı içerisinde öne çıkan “yeni” 
ihracatçı ülkeler olmuştu. Bu bağlamda dikkatleri üzerine çeken 
Kazakistan 2006-2007 yıllarından başlamak üzere dört aralıksız yıl 
boyunca lider un ihracatçısı sayılmıştır. 

1990’lı yılların başlarında eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra ayrı bir ulus haline gelen Birleşik 
Devletler Topluluğu’nun bir üyesi olan Kazakistan IGC un verile-
rinde ilk defa 2002-2003 yıllarında 642,000 ton buğday atılımıyla 
gösterildi.  Şimdiki 2009-
2010 sezonu için bu ülke-
nin 3 milyon ton (yaklaşık 50 
milyon cwts) buğday unu 
sevkiyatı gerçekleştireceği 
tahmin edilmektedir ki bu 
da öncede Ekim ayında 
yapılmış olan tahmin-
den 250,000 daha fazladır. 
Sevkiyatları 2008-2009 
yıllarındaki 2,733,000 den 
%10 artmış ve 2007-2008 
yıllarındaki sarfiyatları olan 
2,054,000’den %46 daha 
fazlaydı. 

Artan sevkiyatlarıyla uyum-
lu olarak Kazakistan’ın 
dünya un ticaretindeki payı 
artışa geçerek 2007-2008 
yıllarındaki %17.3 artış 
ve 2008-2009 yıllarındaki 
%22.3 artışı geçmiş ve ni-
hayet 2009-2010 yıllarında 
%23.8 artışa ulaşmıştı.  

Rekorların kaydedildiği bu yılda ikinci sırada olan ihracatçı ülke, 
bugünlerdeki sevkiyat tahminleri 2.3 milyon tonu bularak dünya 
ticareti oranının %18.3’üne ulaşan Türkiye oldu. Türkiye tahmin-
leri 2008-2009 yılı için 2,165,000 tonluk sevkiyatla birlikte %6’lık 
bir artışı göstermekteydi. 

Bu yılın hacmi, sevkiyatların 2,469,000’i geçerek kendisinin en 
büyük un ihracatçısı olduğu 2005-2006 yıllarından beri Türkiye 
için en yükseği olacaktı. Bu aynı zamanda Türkiye’nin gümrükleme 
işlemleri açısından da rekordu.  

Avrupa Birliği 2009-2010 yıllarında, önceki yılla neredeyse aynı 
olan gümrükleme işlemleriyle, un ihracatında üçüncü sıradaydı. 
IGC, AB buğday unu ihracatının 2009-2010 yılları için 1.4 mil-
yar ton olması beklentisindeydi ki bu miktar dünya ticaretinin 
%11.1’ine tekabül etmekteydi. 

AB ihracatındaki en düşük noktaya 2007-2008 yıllarında 
sevkiyatları 1,227,000 tona düşünce ulaşıldı ki bu rakam o yıldaki 
dünya ticaretinin sadece %10.4’ünü oluşturmaktaydı. 1996-1997

“New” exporting countries
Just as impressive as the new global record in flour exporting was 
the “new” exporting countries that have arisen to prominence in 
the first decade of this century. Standing out in this regard was 
Kazakhstan, which has ranked as the leading flour exporter for 
four straight years, beginning in 2006-07. 

Kazakhstan, a member of the Commonwealth of Independent 
States that became a separate nation with the break-up of the 
Former Soviet Union in the early 1990s, first was shown in IGC 
flour data in 2002-03 with clearances of 642,000 tonnes in wheat 

equivalent. For the current 
2009-10 season, that coun-
try was forecast to ship 3 
million tonnes of wheat 
flour (nearly 50 million 
cwts), up 250,000 from the 
forecast previously made in 
October. Its shipments were 
up 10% from 2,733,000 
in 2008-09 and were 46% 
more than its outgo of 
2,054,000 in 2007-08. 

In line with its rising ship-
ments, Kazakhstan’s share 
of global flour trade has 
been on an uptrend, reach-
ing 23.8% in 2009-10, 
against 22.3% in 2008-09 
and 17.3% in 2007-08. 
Ranking second as an ex-
porter in this record-setting 
year was Turkey, with ship-
ments currently forecast at 
2.3 million tonnes, or 18.3% 
of world trade. 

The Turkey forecast represented an increase of 6% over shipments 
of 2,165,000 tonnes in 2008-09. This year’s volume would be the 
largest for Turkey since 2005-06 when its shipments reached 
2,469,000, making it the largest flour exporter that year. This was 
also the record in Turkey’s clearances. 

In third place as flour exporter in 2009-10 was the European 
Union, with its clearances likely to be nearly the same as the prior 
year. The IGC projected E.U. wheat flour exports in 2009-10 at 
1.4 million tonnes of wheat equivalent, accounting for 11.1% of 
world trade. T

he low point in E.U. exporting came in 2007-08 when its ship-
ments dropped to 1,227,000 tonnes, just 10.4% of global trade 
that year. As recently as 1996-97, E.U. flour exports aggregated 
6,219,000 tonnes in wheat equivalent, which represented 56% of 
global flour shipments that season. 

The only other shipper of more than 1 million tonnes of wheat fl- 

Dünya un ticaretinde son üç yılda kaydedilen yeni 
rekorlar, küresel un ihracatlarının ürün yılından ürün 

yılına ufak değişiklik gösterdiği 20. Yüzyılın son 
yıllarından çarpıcı bir değişikliği yansıtmıştı. Özellikle 

etkili olan; 2008-2009 yıllarında kaydedilen buğday ve 
buğday unu toplam sevkiyatının 136 milyon tondan 
120.2 milyona tona düşmesi beklenirken 2009-2010 
yıllarında kaydedilen un ihracatı rekoruydu. Bundan 

önceki rekor ise 1987-1988 yıllarında sevkiyatı yapılan 
114 milyon tondu. 

Three years of new records in world flour trade reflected 
a dramatic change from the final decades of the 20th 

century when global flour exports showed little variation 
from crop year to crop year. Particularly impressive was 
the flour export record was being set in 2009-10 when 
combined shipments of wheat and wheat flour were 

projected to drop to 120.2 million tonnes from the peak 
of 136 million established in 2008-09. The record prior to 

this was 114 million tonnes shipped in 1987-88.
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yıllarında AB un ihracatları toplamı buğday eşdeğeri 6,219,000 
tona ulaşarak o sezon için dünya un sevkiyatlarının %56’sını tem-
sil etmekteydi. 

2009-2010 yıllarında 1 milyon ton buğday unundan fazla miktarın 
tek sevkiyatçısının 1.1 milyon ton ile tahminlerin üzerine çıkan 
Arjantin olması bekleniyordu. Brezilya’nın alışlarını büyük ölçüde 
arttırdığı 2007-2008 yıllarında 1,528,000 açıklandığında ve geçen 
sezondaki 1,340,000 ton ile kıyaslandı. 

Bu dört liderden sonra, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 650,000 ton’a 
çıkması beklenmekteydi ki 
bu da 2008-2009 yıllarındaki 
un toplamına eşitti. Bun-
lardan sonra Rusya ve 
Pakistan’ın her birinin 
600,000 ton ile gelmesi 
tahmin ediliyordu. Önceki 
yıl Rusya 665,000 ve Paki-
stan da 500,000 ton sevki-
yat gerçekleştirmişti. 2007-
2008 yıllarında 214,000 ton 
olarak gerçekleşen sevki-
yattan sonra sevkiyatları 
%64 artışla 350,000tona 
çıkacağı tahmin edilen

Çin ise bu ülkeleri takip 
etti.  Çin’in un ihracatları, 
özellikle Kuzey Kore’ye 
büyük miktarlarda sevki-
yat gerçekleştirmiş olduğu, 
2007-2008 yıllarında 
842,000’e ulaştı. 

Bu olay; her birinin 300,000 
ton buğday unu sevkiyatı yapması beklenen, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Ukrayna’yı ihracatçılar listesinin alt sıralarında bıraktı. 
Önceki yıl içerisinde ABD 295,000 ton ve Ukrayna da 310,000 ton 
sevkiyat gerçekleştirmişti. 20. Yüzyılın ortalarında Amerika Birleşik 
Devletleri dünyanın un ihracatında lideri konumundaydı. 

Afganistan ithalatçı konumunda hala lider
Dünya un ihracatlarının gideceği yerler gönderenlerin yapılarını 
yansıtmaktaydı. Birleşik Devletler Topluluğu Özbekistan’a giden 
1.34 milyon ve Tacikistan’a giden 650,000 ton dâhil olmak üzere 
2,550,000 ithalatın olduğunu açıkladı. Kazakistan’ın bir ihracatçı 
olarak lider konumunda olmasının Birleşik Devletler Topluluğu 
(CIS)’ndaki komşularının taleplerini yansıttığı da anlaşılır bir du-
rumdu. 

Dünya un ticaretindeki diğer bir önemli baskı da; hem Afga-
nistan hem de Irak’ın un alıcıları olarak önemiyle birlikte ortaya 
çıkan askeri çatışmaydı. Bir önceki ekin sezonundaki 1,410,000 
tondan sonra %13 artışla birlikte 2009-2010 yıllarında 1.6 milyon 
ton alım yapması tahmin edilen Afganistan dünya un ithalatçısı 
lideri olarak konumunu muhafaza etmekteydi. 

flour in 2009-10 was expected to be Argentina, with its outgo 
forecast at 1.1 million tonnes. That compared with 1,340,000 
tonnes in the past season and the high of 1,528,000 cleared in 
2007-08 when Brazil greatly increased its takings. 

After these four leaders, the United Arab Emirates was forecast 
to move 650,000 tonnes, the same flour total as in 2008-09. Fol-
lowing were Russia and Pakistan, forecast to ship 600,000 tonnes 
each. In the prior year, Russia shipped 665,000 tonnes and Paki-
stan 500,000. 

China followed these coun-
tries, with forecast ship-
ments of 350,000 tonnes, 
up 64% from 214,000 in 
2007-08. China’s flour ex-
ports reached 842,000 in 
2007-08 when it moved es-
pecially large quantities to 
North Korea. 

This left the United States 
and Ukraine at the bot-
tom of the list of exporters, 
with each forecast to ship 
300,000 tonnes of wheat 
flour. In the prior year, the 
U.S. moved 295,000 tonnes 
and the Ukraine 310,000. 
At the middle of the 20th 
century, the United States 
was the world’s leading ex-
porter of flour. 

AFGHANISTAN REMAINS 
TOP IMPORTER 

Destinations for global flour exports reflected the pattern of ship-
pers. The Commonwealth of Independent States accounted for 
imports of 2,550,000 tonnes, including 1.34 million moving to 
Uzbekistan and 650,000 to Tajikistan. It was apparent that Ka-
zakhstan’s leadership as an exporter reflected the demands of its 
neighbors in the CIS. 

Another important force in global flour trade was military con-
flict, as revealed in the importance of both Afghanistan and Iraq 
as flour buyers. 

Afghanistan retained its position as the leading global flour 
importer, projected to take 1.6 million tonnes in 2009-10, an in-
crease of 13% from 1,410,000 in the previous crop season. Ever 
since the beginning of war, Iraq has been a large buyer of flour 
on world markets. 

Its takings in 2009-10 actually were forecast to increase, reaching 
1 million tonnes, against 900,000 in 2008-09 and the recent low 
of 602,000 in 2007-08. The high mark in Iraq flour imports was 
1,490,000 tonnes in 2005-06. 

Rekorların kaydedildiği bu yılda ikinci sırada olan 
ihracatçı ülke, bugünlerdeki sevkiyat tahminleri 2.3 

milyon tonu bularak dünya ticareti oranının %18.3’üne 
ulaşan Türkiye oldu. Türkiye tahminleri 2008-2009 

yılı için 2,165,000 tonluk sevkiyatla birlikte %6’lık bir 
artışı göstermekteydi. Bu yılın hacmi, sevkiyatların 

2,469,000’i geçerek kendisinin en büyük un ihracatçısı 
olduğu 2005-2006 yıllarından beri Türkiye için en 

yükseği olacaktı. Bu aynı zamanda Türkiye’nin 
gümrükleme işlemleri açısından da rekordu.  

Ranking second as an exporter in this record-setting 
year was Turkey, with shipments currently forecast at 

2.3 million tonnes, or 18.3% of world trade. The Turkey 
forecast represented an increase of 6% over shipments of 
2,165,000 tonnes in 2008-09. This year’s volume would be 
the largest for Turkey since 2005-06 when its shipments 
reached 2,469,000, making it the largest flour exporter 

that year. This was also the record in Turkey’s clearances.
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Savaşın başladığı zamanlardan beri Irak dünya piyasalarında 
büyük bir un alıcısı olmuştur. 2009-2010 yıllarındaki alımlarının, 
2008-2009 yıllarındaki 900,000 ton alım ve en son 2007-2008 
yıllarındaki düşüş 602,000 tona karşılık 1 milyon tona ulaşarak 
artması bekleniyordu. Irak un ithalatlarındaki yükseliş 2005-2006 
yıllarında ulaşılan 1,490,000 tondu. 

Daha geleneksel ve eskiden beri süregelen un ithalatçılarını döne-
mi olarak da bilinen un ticareti önceki yıla göre küçük değişikliklere 
uğradı ve birkaç düşüş içermekteydi. Uzun süren yıllar boyunca 
dünya un ithalatçıları arasında lider konumunda olan Libya, 2008-
2009 yıllarıyla aynı şekilde 800,000 ton ithalat gerçekleştirmesi 
bekleniyordu ki bu 2007-2008 yılında gerçekleşen 1,060,000 to-
nun altındaydı. Endonezya’nın da 2009-2010 yıllarında 800,000 
ton buğday unu ithal etmesi beklenmekteydi ki bu miktar bir 
önceki yıl ve diğer önceki sezonlarla uyumluydu. 

Geniş bir coğrafi altyapısı olan Uzak Doğu Asyası’nın 2009-2010 
yıllarında buğday unu ithalatında büyük bir yükseliş kaydetmesi 
beklenmekteydi. Bölgenin alımlarının 2008-2009 yıllarındaki 
3,432,000’den %10 artış göstererek 3,780,000’e ulaşması beklen-
mekteydi. 2009-2010 yıllarında bölgede gerçekleşmesi bekle-
nen alımlar gelmiş geçmiş yılların en fazlasıydı ve 2000-2001 
yıllarındaki 1,856,000’nin iki katından daha fazlaydı. 

Tersine, Afrika kıtasına yapılan un ithalatları, bir zamanların 
ithalatçısı olan Kuzey Afrika’nın bazı kısımlarındaki yurtiçi 
değirmenciliğin ilerlemesine bağlı olarak, düşüş yolundaydı.  
2009-2010 yıllarındaki toplam Afrika ithalatlarının 2,090,000 tona 
ulaşması beklenmekteydi ki bu miktar da 2008-2009 yıllarındaki 
2,140,000 tondan %2 daha az bir miktardı. 2002-2003 yıllarında 
toplam 3,079,000 ton un ithalatı gerçekleştirmesi beklenen 
Afrika’nın 1996-1997 yıllarındaki en yüksek alım miktarı 3,994,000 
tondu.

Önceki dönemde 1,643,000 olan ithalata kıyasla, Yakın Doğu 
2009-2010 yıllarında gerçekleştirdiği 1.6 milyon tonluk ithalatıyla 
Irak sayesinde konumunu devam ettirmişti.  Kuzey ve Orta 
Amerika’nın beraber bu sezon, 2008-2009 yıllarındaki 722,000 
tona karşı, 760,000 ton ithalat yapması bekleniyordu. Bölgenin en 
büyük un ithalatçısı 235,000 ton ile Amerika Birleşik Devletleri’ydi, 
bunu 200,000 ton ile Küba ve180,000 ton ile Kanada takip 
etmekteydi.

Flour trade with what might be termed the more traditional and 
longstanding flour importers posted small changes from the pri-
or year, including a number of decreases. Libya, which for many 
years was the world’s leading flour importer, was forecast to ac-
count for 800,000 tonnes, the same as in 2008-09 and well below 
1,060,000 in 2007-08. 

Indonesia also was expected to import 800,000 tonnes of wheat 
flour in 2009-10, the same as last year and in line with several prior 
seasons. 

On a broad geographic basis, Far East Asia was forecast to reg-
ister the major increase in wheat flour imports in 2009-10. The 
area’s takings were projected at 3,780,000 tonnes, up 10% from 
3,432,000 in 2008-09. The region’s takings projected for 2009-10 
were its largest ever and were more than double 1,856,000 in 
2000-01. 

In contrast, flour imports into the African continent have been on 
a downward course, mainly due to expansion of domestic mill-
ing in parts of North Africa that once were substantial importers. 
Total African imports in 2009-10 were forecast to reach 2,090,000 
tonnes, off 2% from 2,140,000 in 2008-09. Africa accounted for 
flour imports totaling 3,079,000 tonnes in 2002-03, while its re-
cent peak takings were 3,944,000 in 1996-97. 

Thanks to Iraq, the Near East has maintained its position, with im-
ports of 1.6 million tonnes in 2009-10, compared with 1,643,000 
in the prior season. 

North and Central America combined were projected to import 
760,000 tonnes this season, against 722,000 in 2008-09. The re-
gion’s largest flour importer was the United States, at 235,000 
tonnes, followed by Cuba at 200,000 and Canada at 180,000. 
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Konferansta  yurt içi ve yurt dışından gelen bilim insanlarınca 
çağrılı bildiriler sunulacak. Konferans makarnalık buğday üreticile-
ri, üniversiteler, ticaret borsaları, sanayi odaları ve  T.C. Tarım ve 
Köy işleri Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TİGEM, TAGEM, 
TÜGEM, KKGM, Tarım İl Müdürlükleri gibi kamu kuruluşları ile ma-
karna  sanayicileri, bulgur sanayicileri, tohumculuk sektörü   gibi 
tüm paydaşların katılımına ve tartışmasına açık olacak. 

Makarnalık Buğday ve Mamulleri Konferansı Organizasyon Komi-
tesi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Atlı, dergimize yaptığı açıklamada şu 
bilgileri verdi.

“Tahıla dayalı sanayii Türkiye’deki gıda sektörü içinde çok önemli 
bir yere sahiptir. Hızla artan nüfusu ve tahıl ürünlerine olan talebin 
sürekli büyümesi nedeniyle ülkemizde tahıl ürünleri işleyen sa-
nayii oldukça dinamik bir görünüm sergilemektedir. Makarnanın 
ve bulgurun temel hammaddesi makarnalık buğdaydır.
Dünyada durum buğdayı (makarnalık buğday) üretimi çok sınırlı 
sayı da ülkede yetiştirilmekte olup, Türkiye Dünyada en önemli 
durum buğdayı üreten ülkelerden biridir. Makarna kalitesini et-
kileyen faktörlerin başında, irmiğin üretildiği durum buğdayının 
kalitesi gelmektedir.

Türkiye, dünya makarna üretiminde 5’nci sırada olup, üretim-
deki payı % 5,3 dür. Türkiye’nin makarna üretimi 606.620 tondur. 
Türkiye’de makarna ihracatı ilk kez 1970 yılında 13 ton ile başlamış 
ve sonraki yıllarda sürekli artış kaydedilmiştir. 2008 yılında ma-
karna sektörü 175.690 ton ihracat yapmıştır. Bu ihracatın devam 
etmesi ve sektörün ileriki yıllarda tüketicinin arzu ettiği kalitede 
mamul üretilmesi için hammadde kalitesi mutlaka artırılmalı ve 
sektörün ihtiyacına yetecek düzeyde üretilmelidir.”

Makarnalık Buğday ve Mamulleri Konferansı, 17-18 Mayıs tarihleri arasında Harran Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği, Şanlıurfa Ticaret Borsası, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından 17-18 Mayıs tarihlerinde  Şanlıurfa Harran  Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans 
Salonu-Osmanbey Yerleşkesi’nde  düzenlenecek. 

Macaroni Wheat and Products Conference will be held on 17-18 April in Şanlıurfa Harran University 
Agricultural Faculty Conference Hall – Osmanbey Campus, by Harran University Agricultural Faculty, 
Pasta Industrialists Association of Turkey, Şanlıurfa Mercantile Exchange and Şanlıurfa Chamber of 
Commerce and Industry.

In the conference, papers will be presented by the scientists in-
vited from Turkey and abroad. The conference will be open to 
participation and discussion of macaroni wheat producers, uni-
versities, mercantile exchanges, commerce chambers and public 
institutions like T.R. Ministry of Agriculture and Rural Affairs, T.R. 
Ministry of Industry and Trade, General Directorate of Agricultural 
Enterprises (TİGEM), General Directorate of Agricultural Research 
(TAGEM), General Directorate of Agricultural Production and De-
velopment (TÜGEM), General Directorate of Protection and Con-
trol (KKGM), Provincial Directorates of Agriculture, and all the 
stakeholders like pasta industrialists, cracked wheat industrialists 
and seed growing sector.  

Macaroni Wheat and Products Conference Organizing Committee 
Chairman Prof. Dr. Ayhan Atlı had given the following information 
in his explanation to our magazine:

“Grain based industry has a vital place in Turkey’s food sector. Due 
to its rapidly growing population and constant increase in the 
demand for grain products, grain products processing industry 
shows a quite dynamic aspect. Macaroni wheat is the basic raw 
material for macaroni and cracked wheat. Durum wheat (maca-
roni wheat) is produced in a limited number of countries in the 
world and Turkey is one of the most important countries that pro-
duce durum wheat in the world. The quality of durum wheat is 
one of the most important factors that influence the quality of 
macaroni.Turkey is ranked 5th in world macaroni production and 
its portion in production is 5.3 %. Macaroni production of Turkey 
is 606,620 tons. In Turkey, macaroni export started in 1970 with 
13 tons and constantly increased in the following years. Macaroni 
sector exported 175,690 tons in 2008. 
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Geleceğin buğday ıslah anlayışının  son ürün üzerinden tüketici 
taleplerini karşılama yönünde olacağını ifade eden Prof Dr. Ayhan 
Atlı; “Son yıllarda teknolojide ve tüketicinin yeni ürün arayışında 
artışlar  gözleniyor. 

Bunun yanında Avrupa Birliği sürecindeki değişimler de Türkiye’ 
de bazı düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Bu nedenle her 
sektörün ilgililerinin birlikte gelişmeleri tartışacağı ortamların 
oluşturulmasına gereksinim duyulmakta. 

Buğday üreticileri, ticaret borsaları ve TMO gibi buğday 
pazarlayıcıları, araştırma enstitüleri, tohumculuk sektörü, üniver-
siteler, sanayiciler ve ihracatçıların birbirleri ile daha fazla diyalog 
içinde olmaları gerekliği ortaya çıktı. 

Ayrıca fonksiyonel gıdalar, beslenme ve gıda güvenliği konuları da 
sektör bazında tartışılması gereken konular.” dedi.

Şanlıurfa Makarnalık Buğday Kuşağı
“Antik çağda ilk tarım bugün içinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
de  bulunduğu Bereketli Hilal’de gerçekleştirilmiştir. Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi buğdayın gen merkezi olarak bilinmektedir. 
Özellikle Şanlıurfa ve çevresi ülkemizin makarnalık buğday kuşağı 
olarak bilinmektedir. Bu bakımdan bölge makarnalık buğday 
işleyen sanayi açısından çok büyük önem taşımaktadır.” diyen Prof 
Dr. Ayhan Atlı; İki gün sürecek konferansta, bildiriler için 30 daki-
ka süre ayrılacağının ve her oturum sonunda 30 dakika tartışma 
yapılacağının bilgisini verdi. 

Quality of raw materials should be improved and raw materials 
should be produced enough to meet the need of the sector in 
order this export to continue and in order the sector to produce 
quality products that the consumers desire in the coming years.”
Prof. Dr. Ayhan Atlı stated that the wheat improvement concept 
of the future will be in the direction of satisfying consumer de-
mands on the final product and said: “In recent years, increases are 
observed in technology and the consumers’ search for new prod-
ucts. In addition, changes in the European Union process brings 
about some regulations in Turkey. Therefore, there is a need for 
developments of platforms for relevant people from each sector 
to discuss these progresses together. It appears that wheat pro-
ducers, wheat sellers such as mercantile exchanges and TGB, re-
search institutes, seed growing sector, universities, industrialists 
and exporters need to engage more in dialogue together. More-
over, functional foods, nutrition and food security are the topics 
that should be discussed on the basis of the sector.”

Şanlıurfa Macaroni Wheat Belt
“In the ancient time, the first agriculture took place in the Fertile 
Crescent which includes also Southeastern Anatolia Region to-
day. Southeastern Anatolia Region is known as the gene center 
of wheat. Especially Şanlıurfa and its surroundings are known as 
our country’s macaroni wheat belt. In this respect, the region is of 
capital importance in terms of macaroni wheat processing indus-
try.” says Prof. Dr. Ayhan Atlı and informs us that 30 minutes will be 
given for papers and 30 minutes of discussion will be made after 
each session in the two days conference. 

Agrimarket.Info reported on April 19 that Georgia would lose 
its wheat production facilities in the near future.Currently, the 
share of domestic wheat volumes in the general carry-over 
stocks of wheat totals only 8%, and the share continues de-
creasing, according to the agency. 

Agrimarket.Info reported that wheat sowing areas in Georgia 
continues to decline. Five years ago, grain growers sowed wheat 
throughout more than 200,000 hectares. Currently, wheat sow-
ings occupy only 50,000 hectares, according to the agency. The 
deficit of financial resources and agricultural technical equipment 
for grain processing has caused the situation. 

According to official data, the domestic wheat consumption totals 
20% from the general consumed grain volumes in the country, 
Agrimarket.Info reported.

Agrimarket.Info 19 Nisan’da Gürcistan’ın buğday üretimi faa-
liyetlerinde yakın bir gelecekte kayıp yaşanacağını bildirmişti. 
Bugünlerde, yurtiçi buğday miktarlarının genel nakli toplam  
buğday stoklarındaki payı sadece %8 idi ve ajansa göre bu pay 
azalmaya devam etmektedir. 

Agrimarket.Info Gürcistan’daki buğday ekim alanlarının düşmeye 
devam ettiğini bildirdi. Beş yıl önce tahıl yetiştiricileri 200,000 
hektardan fazla alanda buğday ekimi gerçekleştirmişlerdi. Ajan-
sa göre; şimdilerde buğday ekinleri sadece 50,000 hektar alana 
yayılmış durumda. Bu durumun sebebi ise; finansal kaynaklardaki 
açık ve tahıl işlemek için kullanılan teknik tarım ekipmanlarının 
yetersizliği. 

Resmi verilere göre; Agrimarket.Info yurtiçi buğday tüketiminin 
ülke genelinde tüketilen toplam tahıl miktarının %20’sine eşit 
olduğunu bildirdi. 

Gürcistan Buğday Üretimi Azaldı
Georgia to Lose Wheat Production
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2010/11 Sezonu Arz ve Talep Durumu 
Uluslar arası Hububat Konseyi, IGC, 22 Nisan 2010 tarihli son 
raporunda; 2009/10 sezonunda 1,780 milyon ton düzeyinde 
gerçekleşeceğini öngördüğü dünya hububat üretimini Temmuz 
2010/Haziran 2011 döneminde, 2009/10’dan 18 milyon ton az, 
1,762 milyon ton düzeyde gerçekleşeceğini öngörmektedir. 

Konsey; ilk belirtilerin 2010/11’de dünya hububat tüketiminin 
üretimi çok az aşabileceğini gösterdiğini, bununla birlikte, çok 
yüksek dönem başı stokları ile arzın yeterliliğini sürdüreceğini 
belirtmiştir. Dünya hububat ekim alanlarının, yüksek olasılıkla, 
2009/10 düzeylerine yakın olacağı ve eğilim verimler dikkate 
alındığında toplam hububat üretiminin %1 oranında düşebileceği 
ifade edilmiştir. 

IGC; 2009/10 sezonunda 1,746 milyon ton düzeyde gerçekleşeceğini 
öngördüğü küresel hububat tüketimini, Temmuz 2010/Haziran 
2011 sezonunda, bu sezondan 23 milyon ton yüksek, 1,769 milyon 
ton olarak öngörmektedir. Konsey; yavaşlayan nüfus artışı ve di-
yet değişiklikleri nedeniyle gıda olarak kullanımdaki yükselmenin 
nisbi olarak az olabileceği ancak yem olarak kullanımın, iyileşen 
küresel ekonomik büyüme et tüketimini teşvik ettiğinden, eski 
düzeylerine dönebileceği yorumunu yapmıştır. 

Endüstriyel kullanımdaki (çoğunlukla etil alkol için) artışın ise 
geçen seneden yavaş olmasının beklediği belirtilmiştir. 

IGC; 2009/10 sezonunda 230 milyon ton düzeyde gerçekleşeceğini 
öngördüğü küresel hububat ticaretini, Temmuz 2010/Haziran 
2011 sezonunda, geçen senenin 2 milyon ton üstünde, 232 
milyon ton olarak öngörmektedir. 

Konsey; ithalatçı ülkelerdeki artan yem talebinin 2010/11’de 
daha fazla hububat ticareti ile sonuçlanması olasılığının yüksek 
olduğunu belirtmiştir. IGC; 2009/10 sezonunda 399 milyon ton 
düzeyde gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu hubu-
bat stoklarını, Temmuz 2010/Haziran 2011 sezonu sonunda, bir yıl 
öncekinden 8 milyon ton az, 391 milyon ton olarak öngörmekte-
dir. Konsey; dünya hububat stoklarındaki azalmanın ABD ve Çin’de 
olduğunu belirtmiştir. 

2010/11 Season Supply and Demand Condition 
International Grains Council (IGC) anticipates in its last report 
on 22 April 2010 that the world grains production, which they 
foresaw to be realized at a level of 1,780 million tons in 2009/10 
season, will be realized in July 2010/June 2011 season at a level 
of 1,762 million tons, 18 million tons lower than the amount in 
2009/10 season. 

Council pointed out that first indications show that world grains 
consumption rate may slightly get over the production rate in 
2010/11, however, supply will continue to be sufficient through 
the very high opening reserves. It is expressed that world grains 
cultivation areas will be more likely closer to the levels of 2009/10 
and when the disposition efficiencies are taken into account, total 
grains production may decrease by 1%. 

IGC anticipates that the world grains production, which they 
foresaw to be realized at a level of 1,746 million tons in 2009/10 
season, will be realized in July 2010/June 2011 season at a level 
of 1,769 million tons, 23 million tons higher than the amount in 
2009/10 season. Council commented that the rise in the use as 
food may relatively be low because of the decelerated population 
growth and diet change, but since the global economic growth 
promotes meat consumption, the use as feed may turn back to 
its previous levels. It is indicated that the increase in industrial use 
(generally for ethyl alcohol) is expected to be slower than the last 
year’s. 

IGC anticipates that the global grains trade, which they foresaw 
to be realized at a level of 230 million tons in 2009/10 season, will 
be realized in July 2010/June 2011 season at a level of 232 million 
tons, 2 million tons higher than the amount in the last year. 

Council stated that it is more likely that increasing feed demand 
in importing countries will result in much more grains trade in 
2010/11. IGC anticipates that the world period end grain reserves, 
which they foresaw to be realized at a level of 399 million tons in 
2009/10 season, will be realized at the end of July 2010/June 2011 
season at a level of 391 million tons, 8 million tons lower than the 
amount in the previous year. 
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IGC, beş başlıca ihracatçı ülkenin (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Ka-
nada) 2009/10 sezonunda 141 milyon ton olarak gerçekleşeceğini 
öngördüğü dönem sonu hububat stoklarının 2010/11 dönemi 
sonunda, 2009’den 4 milyon ton düşük olarak, 137 milyon ton 
düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.

DÜNYA BUĞDAY DURUMU Nisan-2010
2010/11 Sezonu Arz ve Talep Durumu 
Uluslar arası Hububat Konseyi IGC, 22 Nisan 2010 tarihli son 
raporunda; 2009/10 sezonunda 675 milyon ton düzeyinde 
gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday üretimini Temmuz 
2010/Haziran 2011 döneminde, Mart ayından değişmeden ancak 
2009/10’dan 17 milyon ton az, 658 milyon ton miktarda öngör-
mektedir. 

Konsey; Avrupa ve BDT’nda kışlık buğdayın genel olarak iyi 
koşullarını devam ettirdiği ve baharlık buğday ekimlerinin iyi bir 
gelişme gösterdiğini belirtmiştir. ABD’de kışlık buğday alanlarının 
geçen seneden %13 oranında düştüğü ve ürünün gelişiminin iyi 
olduğu ancak alternatif ürünlerin daha yüksek karlılığı beklen-
tisinin baharlık buğday ekimlerini kısıtlayabileceği yorumu 
yapılmıştır. Hindistan’da rekoltenin, ürün sıcak stresine maruz 
kalmasına rağmen 2009’a benzer düzeyde 80 milyon ton olarak 
gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Çin’de ise kışlık buğdayın iyi koşullarını sürdürdüğü belirtilmiştir. 
Yakın Doğu Asya’da yağışların rekolte beklentilerini arttırdığı an-
cak Kuzey Afrika’da koşulların geçen seneki kadar olumlu olmadığı 
ifade edilmiştir. 

IGC, 2009/10 sezonunda 645 milyon ton düzeyinde 
gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday tüketimini Temmuz 
2010/Haziran 2011 döneminde, Mart ayından 2 milyon ton düşük 
ancak 2009/10’dan 9 milyon ton yüksek, 654 milyon ton miktarda 
öngörmektedir. Konsey; dünya buğday tüketimi öngörüsünde 
geçen aydan yaptığı azaltmanın nedeninin rekabetçi yemlerin 
yüksek miktarlarda arzı olduğunu belirtmiştir.
 

Council indicated that the decrease in world grain reserves takes 
place in USA and China. 
IGC expects that the period end grain reserves for the five major 
export countries (EU, USA, Argentina, Australia, Canada), which 
they foresaw to be realized at a level of 141 million tons in 2009/10 
season, will be realized at the end of 2010/11 season at a level of 
137 million tons, 4 million tons lower than the amount in 2009.

WORLD WHEAT CONDITION April-2010
2010/11 Season Supply and Demand Condition 
International Grains Council (IGC) anticipates in its last report on 
22 April 2010 that the world wheat production, which they fore-
saw to be realized at a level of 675 million tons in 2009/10 season, 
will be realized in July 2010/June 2011 season at a level of 658 
million tons, without a difference from the amount in March, but 
17 million tons lower than the amount in 2009/10 season. 

Council indicated that winter wheat maintains its good condi-
tions in general and cultivation of spring wheat has shown a good 
development in Europe and CIS (Commonwealth of Independent 
States). It is commented that in USA, winter wheat areas reduced 
by 13% since the last year and although the product development 
is good, higher profit expectancy of alternative products may re-
strict the cultivation of spring wheat. In India, it is expected that 
the harvest will be realized at a level of 80 million tons like the year 
2009 although the product was exposed to temperature stress.  
In China, it is stated that winter wheat maintains its good condi-
tions. In the Near East Asia, it is pointed out that the falls increased 
harvest expectations but in North Africa conditions were not as 
positive as the previous year. 

IGC anticipates that the world wheat production, which they fore-
saw to be realized at a level of 645 million tons in 2009/10 season, 
will be realized in July 2010/June 2011 season at a level of 654 
million tons, 2 million tons lower than the amount in March, but 9 
million tons higher than the amount in 2009/10 season. 
The council stated that the reason for the decrease it has done 
in world wheat consumption anticipation last month is the high 
amounts of supply of competitive feeds.
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IGC, 2009/10 sezonunda 120 milyon ton düzeyinde 
gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday ticaretinin Temmuz 
2010/Haziran 2011 döneminde, Mart ayından 1 milyon ton düşük, 
2009/10’a benzer, 120 milyon ton miktarda öngörmektedir. 

Konsey; AB’deki bol miktardaki yemlik arzın birliğin düşük/orta ka-
lite buğday ithalatını sınırlayacak iken mısır ve diğer yemler fiyat 
açısından rekabetçi olduğu takdirde Yakın Doğu Asya’ya olan yem-
lik buğday ihracatlarının düşebileceğini belirtmiştir. Brezilya’nın 
ise Arjantin’in arzlarının iyileşmesi sonrasında muhtemelen daha 
fazla ithalat yapacağı yorumu yapılmıştır. 

IGC, 2009/10 sezonunda 196 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini 
öngördüğü dünya dönem sonu buğday stoklarının Temmuz 2010/
Haziran 2011 döneminde, 2009/10 sonundan 3 milyon ton yük-
sek, son 9 yılın en yüksek düzeyi olarak 199 milyon ton düzeyinde 
gerçekleşmesini beklemektedir. 

Konsey, Çin ve Hindistan’da stokların yüksek olmasının beklendiğini 
belirtmiştir. IGC, beş başlıca ihracatçı ülkenin (AB, ABD, Arjantin, 
Avustralya, Kanada)  2009/10 sezonunda 52 milyon ton olarak 
gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu buğday stoklarının 
2010/11 dönemi sonunda, geçen sezon sonundan 2 milyon ton 
yüksek olarak 50 milyon ton miktarda gerçekleşmesini bekle-
mektedir.

IGC anticipates that the world wheat production, which they fore-
saw to be realized at a level of 120 million tons in 2009/10 season, 
will be realized in July 2010/June 2011 season at a level of 120 
million tons, 1 million tons lower than the amount in March, as the 
same amount in 2009/10 season. The council stated that the large 
amount of feed supply in USA would restrict low/medium quality 
wheat import of the union, whereas the feed wheat exports to 
the Near East Asia could decrease in the case that corn and other 
feeds are competitive in terms of price. It is commented that Brazil 
will probably make more import after the improvement of Argen-
tina’s supplies.  

IGC expects that the world period end grain reserves, which they 
foresaw to be realized at a level of 196 million tons in 2009/10 sea-
son, will be realized at the end of July 2010/June 2011 season at 
a level of 199 million tons as the highest level of the last 9 years, 3 
million tons higher than the amount at the end of 2009/10. 

The council indicated that it is expected that the reserves will be 
high in China and India. IGC expects that the period end wheat 
reserves for the five major export countries (EU, USA, Argentina, 
Australia, Canada), which they foresaw to be realized at a level of 
52 million tons in 2009/10 season, will be realized at the end of 
2010/11 season at a level of 50 million tons, 2 million tons lower 
than the end of the previous season.
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İDMA’2011, 4. Uluslararası Değirmen, Hububat, Bakliyat, Ma-
karna, Bisküvi, Yem Makineleri ve Yan Sanayileri Fuarı , 21-24 
Nisan 2011  tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde ziya-
retçilerine kapılarını açacak. Fuar hazırlığı kapsamında yurtiçi 
ve yurtdışına yönelik tanıtım ve ziyaretçi çalışmalarına devam 
ediliyor.

Parantez Uluslararası Fuarcılık tarafından 2 yılda bir İstanbul’da or-
ganize edilen İDMA’ya dünyanın birçok yerinden katılan makine 
üreticileri, en son model ürünlerini sergileme fırsatı bulacak.Fua-
rın yurdışı tanıtımı ile ilgili olarak; Asya, Afrika, Ortadoğu, Balkan-
lar 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; ka-
tılımcılarına global pazardan pay almalarını sağlayacak.

Sergilenecek Ürünler
-Un  Tesisleri ; Anahtar Teslimi / İrmik Tesisleri ; Anahtar Teslimi
-Bakliyat 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

IDMA’2011, 4th International Milling, Cereals, Pulse, Pasta, Bis-
cuit, Feed Machinery and Related Industries Exhibition will be 
organised between 21-24 April 2010 in İstanbul Expo Center. 
Advertising and promotional activities of the exhibition  are 
going on intensely.

In IDMA exhibition ,organised biannually by Parantez Internatio-
nal Fairs, hundreds of machinery producers will have the opportu-
nity 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, Bal-
canians 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 tech-
nology by visiting IDMA. IDMA will enable the participants to grap 
a share from the global market by bringing the producers and in-
vestors in to the same platform.

Product Groups;
-Flour Plants (Turnkey) / Semolina Plants (Turnkey)
-Pulse 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 

35



Uzun yıllar süren Ar-Ge  çalışmalarında ortaya çıkan HT-80-DK 
(diskli kırıcı) sayesinde artık eski natürel bulgur daha ekonomik 
üretilmektedir. Bu yeni teknoloji sayesinde bulgurun ekstra sarı 
rengi ve damaklarda bıraktığı lezzet üreticiye güven veriyor.

Kapasitenin azlığı taş revizyonunun zorluğu birim enerji 
sarfiyatının yüksekliği taş değirmenciliğinden vazgeçme sebebi 
olmuştu. HT-80-DK taş değirmeni gibi 37Kw motor gücüyle 500Kg 
yerine, tavlı kırımda 1250Kg kuru kırımda ise 1750 Kg bulgur üreti-
mi sağlamaktadır. 

Bu diskli kırıcı Karaman ve Antep diye tabir edilen sarı ve esmer 
bulgur şeklinin ikisinde de kullanılıyor ve disk ömrü yedi bin tonda 
bir revize edilerek üretime devam ediyor. 

Bu çağın bulgur çağı olacağı düşüncesiyle açılan birçok yeni te-
sisle birlikte rekabet ortamı oluşmuştur. Bu rekabet ortamında 
diskli kırıcı natürel bulgur konusunda emsallerine fark atarak elde 
ettiği başarıyla piyasada söz sahibi olmaya devam ediyor.

Thanks to the the HT-80-DK (disk crusher) which has emerged fol-
lowing many years of R&D activities , traditional natural bulgur 
is produced more economically anymore. By means of this new 
technology, the extra yellow colour of bulgur and its mouth pleas-
ing taste reassures the producers.

In regard to their new technology, the company representatives 
made the following statement to Miller/Değirmenci magazine: 
“The shortage of capacity, trouble in stone overhaul, highness of 
unit energy consumption, grinding stone not being guaranteed, 
the requirement of 50 to 100 tons of stone paving have been a 
nightmare for bulgur producers for 30 years. 

Such problems led us to a R&D project in this area and as a result 
of this R&D activity, HT-80-DK provides a bulgur yield of 1250 kg in 
wet-pulpy and of 1750 kg in dry crushing, instead of 500 kg (with 
an engine power of 37 Kw) as in the case of the stone mills. 

This disk crusher can be used in both yellow and dark bulgur, 
which are called as Karaman and Antep and it continues produc-
tion as long as disk life is revised once in every 7.000 tons. 

With the thought that this age will be “the bulgur age”, many new 
facilities have been built, so a competition environment has oc-
curred. In this competition environment,  currently the disk crush-
er has a corner on the market with the success it gained in natural 
bulgur area by outscoring all precedents.”

Bulgurun 
rengi değişiyor…
The colour of bulgur changes…

Karaman Toprakçılar Makine Sanayi, Ar-Ge 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Karaman Toprakçılar Makine Sanayi conducts R&D 
activities continuously
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Uğur Grup ve Karadeniz Un Sanayicileri Derneği tarafından 
ortaklaşa düzenlenen “Değirmencilik Sektör Buluşması” 
09–11 NİSAN 2010 tarihleri arasında Çorum Anitta Hotel’de 
gerçekleştirildi.

 Türkiye genelinde değirmencilik sektöründeki 250 kadar firmanın 
katıldığı “Değirmencilik Sektör Buluşması”nda” sektörün sorunları 
ve çözüm yılları konularında görüş alışverişi yapıldı. Toplantıya  
TSO Başkanı  Çetin BAŞARANHINCAL,yönetim kurulu üyeleri,Uğur 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur BARLIK ve Başkan Yardımcısı 
Okçul BARLIK , Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Erhan ÖZMEN, Karadeniz Un Sanayicileri Derneği 
Başkanı Mustafa Hikmet KAZANCI ve firma temsilcileri katıldı.

Yaptıkları işe teknolojiyi de katarak anahtar teslimi fabrikalar ya-
pacak hale geldiklerini kaydeden Uğur BARLIK  un sektöründe 
ikinci kuşak olduklarını belirterek, dünya pazarı halini geldiklerini 
vurguladı.

‘Milling Sector Meeting’, which was arranged jointly by Uğur 
Group and Black Sea Flour Industrialists Association, was held 
between 09-11 April 2010 at Çorum Anitta Hotel.

Milling sector problems and their solution ways were discussed 
at the ‘Milling Sector Meeting’ to which nearly 250 companies in 
the sector had attended throughout Turkey. The Chairman of CCI 
Çetin BAŞARANHINCAL, members of the Administrative Board, 
Board Chairman of Uğur Group Uğur BARLIK and Vice Chairman 
Okçul BARLIK, Board Chairman of Turkey Flour Industrialists Fed-
eration Erhan ÖZMEN, The Chairman of Black Sea Flour Industri-
alists Association Mustafa Hikmet KAZANCI, and company repre-
sentatives had attended the meeting. 

Uğur BARLIK, who stated that now they are able to establish turn-
key factories through adding technology to their work, indicated 
that they are the second generation in flour sector, and empha-
sized that they became a world market.
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Makarna tahıl ürünleri içerisinde eskiden beri bilinen ve dünya-
da en yaygın olarak tüketilen gıda ürünlerinden birisidir. Bugün 
buğdaydan yapılan sanayi ürünleri içerisinde üretim miktarı ve 
beslenmedeki önemi bakımından ekmekten sonra gelmektedir. 
Ancak son yıllarda dünyada buğdayın makarna şeklinde tüketimi, 
ekmek şeklinde tüketimine oranla artmaktadır. 

Makarnanın bu kadar yaygın olmasının nedeni, uzun süre muhafa-
za edilebilmesi, çeşitliliği, kolayca hazırlanması, lezzeti, besleyici 
ve ekonomik bir gıda maddesi olmasıdır. Dolayısıyla makarna 
ülkemizde de gelecek vaat eden gıda sanayi ürünleri arasında 
yer almaktadır. Ülkemizde önceleri ev yapımı olarak “erişte” adı 
altında tüketilen makarnanın sanayi olarak Türkiye’ ye giriş tarihi 
1922 dir ve ilk makarna tesisi İzmir Bayraklı’ da kurulmuştur. 

Bu tarihten de anlaşılacağı üzere Türkiye’ de irmik ve makarna te-
sisleri Cumhuriyet döneminin ilk kurulan gıda sanayi dallarından 
birisidir. Türkiye’ de üretim 1950’ lere kadar küçük kapasiteli te-
sislerde yapılmıştır. 1960 yılından sonra makarna fabrikası sayısı 
ve üretim kapasitesinde artışlar olmuştur. 1962 yılında 33.000 
ton/yıl olan kurulu kapasite, 1970’ li yıllarda büyük fabrikaların 
açılmasıyla 100.000 ton/yıl a, 1980 yılında 250.000 ton/yıla ve yeni 
fabrikaların kurulmasıyla birlikte diğer fabrikalarında kurulu kap-
asitelerini arttırmaları sonucu 1993 yılında 530.000 ton/yıl, 1997 
de 710.000 ton/yıl a, 2003 yılında 1.000.000 ton/yıl ve 2009 yılında 
kurulu kapasite ise 1.200.000 ton/yıl ı geçmiştir.

Makarna Üretimi ve Tüketimi
Katma değeri yüksek olan makarnayı halen Türkiye’ de 22 fabrika 
üretmektedir. Bunların büyük bir kısmı ileri teknolojiyi kullanmak-
ta olup tamamı özel sektör firmalarına aittir. 

Sektördeki mevcut üretim tesisleri coğrafi olarak ana girdi olan 
makarnalık (durum) buğdayının yetişme alanları olan Güneydoğu 
Anadolu, Orta Anadolu ve Batı Anadolu’ da yoğunlaşmaktadır. 
Orta Anadolu bölgesi en önemli üretim bölgesidir. Türkiye’ de 
mevcut üretim kapasitesinin yaklaşık % 51 i bu bölgeye aittir.

As a cereal product, macaroni is known since the old times and 
is one of the most widely consumed food products in the world. 
Today, it comes after bread in terms of amount of production 
and importance in nutrition, among industrial products made of 
wheat. 

However, in recent years, wheat consumption in the form of mac-
aroni is increasing in proportion to its consumption in the form of 
bread. The reason why macaroni is so widely consumed is that it 
can be conserved for a long period of time, has variety of types, 
can be easily prepared, and is a delicious, nutritious and economi-
cal food product. Therefore, macaroni is one of the promising 
food products in our country too. Macaroni which was consumed 
in the name of Turkish homemade ‘noodle’ entered into Turkish 
industry in 1922 and the first macaroni facility was established in 
Bayraklı, İzmir. As it is understood from this date, semolina and 
macaroni facilities are one of the firstly established food industry 
branches of Republic period in Turkey.

 In Turkey, production was made in small capacity facilities until 
1950s. Number of factories and production capacity of maca-
roni has increased after 1960.  The installed capacity which was 
33,000 tons/year in 1962, increased to; 100,000 tons/year in 1970s 
and 250,000 tons/year in 1980 with opening of big factories, and 
530,000 tons/year in 1993, 710,000 tons/year in 1997, 1,000,000 
tons/year in 2003 with the establishment of new factories and 
other factories’ increasing their installed capacities; and exceeded 
1,200,000 tons/year in 2009.

Macaroni Production and Consumption
In Turkey, still 22 factories produce macaroni which has a high 
value added. Most of them use advanced technology and all of 
them are owned by private sector companies. Current produc-
tion facilities are geographically concentrated in Southeastern 
Anatolia,Central Anatolia and Western Anatolia that are habitats 
of macaroni (durum) wheat which is the main input. Central Ana-
tolia is the most important production area. 51 % of Turkey’s cur-
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İkinci önemli üretim bölgesi, toplam üretim kapasitesinin % 35 ini 
gerçekleştiren Gaziantep ilidir. Ege Bölgesinin toplam üretimdeki 
payı ise % 5, Akdeniz bölgesinin ise % 6,5 dur. Sektörde kurulu ka-
pasitenin talepten çok fazla olması, sektör içinde aşırı rekabeti de 
beraberinde getirmiştir. Bu rekabet genelde iç piyasada fiyatların 
maliyet seviyesine inmesine yol açmaktadır. 

Türkiye’ deki tüm makarna fabrikaları üretimleri için gerekli olan 
irmiği kendileri üretmektedir. Oysa bu durum Avrupa ve ABD 
üreticilerinde fazla yaygın olmayan bir sistem olup, Türk üreticile-
rine öncelikle düşük maliyet, standardizasyon, Ar-ge ve yüksek 
kalite gibi avantajlar sağlamaktadır.

Durum buğdayının en önemli gen merkezlerinden birisi de An-
adolu’ dur. ABD, Kanada, Rusya, Arjantin, Kuzey Afrika ülkeleri, 
İtalya, Fransa ve Türkiye başlıca durum buğdayı üreticileridir.

Türkiye dünya makarna üretiminde 5.nci sırada yer almaktadır.

Türkiye’ de makarna üretimi, dış pazar olanakları ve iç tüketimin 
artmasına paralel olarak yükselme trendini sürdürmüştür. 1985 
yılında 217.000 ton olan üretim, 1990 yılında 295 bin tona, 1995 
yılında  411 bin tona,2000 yılında 373.119 tona, 2009 yılında ise 
658.423 ton a ulaşmıştır.

Kaynak - Reference : UNAFPA  2009

rent production capacity belongs to that area. Second important 
production area is Gaziantep province which realizes 35 % of the 
total production capacity. Aegean Region does 5 % and Mediter-
ranean Region does 6.5 % of total production. The fact that in-
stalled capacity in the sector is more than demand, brings about 
extreme competition in the sector. This competition generally 
causes prices to descend to the cost price levels. 

All the macaroni factories in Turkey produce the necessary semo-
lina for their production themselves. However this system is not 
widely used by producers in Europe and USA, and it provides ad-
vantages especially like low cost, standardization, R&D and high 
quality to Turkish producers.Anatolia is one of the most important 
gene centers of durum wheat in the world. USA, Canada, Russia, 
Argentina, North Africa countries, Italy, France and Turkey are ma-
jor producers of durum wheat.

Turkey is ranked 5th in world macaroni production

In Turkey, macaroni production has continued its upward trend in 
parallel with foreign market opportunities and increase of domes-
tic consumption. The production which was 217 thousand tons 
in 1985, has reached to 295 thousand tons in 1990, 411 thousand 
tons in 1995, 373,119 tons in 2000 and 658,423 tons in 2009.
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Kaliteli, besin değeri yüksek ve sağlıklı bir gıda olmasına rağmen 
makarna, ülkemizde yeterince tüketilmemektedir. Dünyada 
kişi başı makarna tüketiminde 26 kg. ile İtalya ilk sırada yer 
almaktadır. 

Türkiye’ de kişi başı makarna tüketimi 1962 yılında 1,2 iken 1978 
yılında 3,9 olup, 90 lı yılların başında 4,3 kg. ve  2000 li yılların 
başında 5,4 iken 2009 yılında 6.1 kg. a çıkmıştır. Sektörün hedefi 
kişi başına tüketimi yıllık 8 kg. a çıkarmaktır.

Türkiye’nin makarna üretimi gerek miktar, gerek kalite ve gerekse 
fiyat yönünden tüketim ihtiyacını yeterince karşılayacak düzeyde 
olduğundan, çok düşük düzeyde makarna ithalatı yapılmaktadır. 
Türkiye’de yaygın olarak üretimi yapılan çeşitlerden ziyade az ras-
tlanan çeşitler ithal edilmektedir. 

Tür olarak kurutulmuş sınıfına giren makarnalar ithal edilirken 
gümrük tarife cetvelinde “DİĞER” kısmına giren makarnalarda 
yoğunluk gözlenmektedir.

Makarna İhracatı ve İthalatı
Genel olarak ihracatçı ülke konumunda olan Türkiye’de yapılan 
makarna ithalatı daha ziyade lüks tüketime giren mallara yöne-
lik olarak yapılmakta, bu tür ürünler lüks otel ve lokantalarda 
tüketilmektedir.

Makarna ithalatında İtalya’nın dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de üstünlüğü belirgin olarak görülmektedir. İtalya, Çin ve Tay-
land dışında hiçbir ülkeden düzenli ithalat yapılmamakta olup 
yıldan yıla değişmekle beraber, bir belirgin özellik de uzak doğu 
mallarının ithalatta ön sıralarda yer almasıdır. 

Çin, Güney Kore, Tayland ve Japonya’nın ilk on ülke arasında yer 
alması, Uzakdoğu yiyecek kültürünün merak edilmesi ve özel-
likle lüks lokantalarda bu yörelerin yiyeceklerine olan talepten 
kaynaklanmaktadır.

Kaynak - Reference :  U.N.I.P. 2008

Although it is a quality, nutritious and healthy food, macaroni is 
not consumed sufficiently in our country. With its 26 kg consump-
tion, Italy takes the first place in macaroni consumption per capita 
in the world.

 In Turkey, while macaroni consumption was 1.2 kg in 1962, it be-
came 3.9 kg in 1978, and it was 4.3 kg in the early 90s and 5.4 kg in 
the early 2000s, then increased to 6.1 kg in 2009. The sector’s goal 
is to increase the annual consumption per capita to 8 kg.

Since Turkey’s macaroni production level is good enough to meet 
the consumption need in terms of amount, quality and price, 
macaroni import level is very low. Mostly, macaroni types that are 
rarely found in Turkey are imported rather than those that are pro-
duced in Turkey. 

While dried macaronis in terms of type are imported, the con-
centration is on the ‘OTHER’ type macaronis in the customs tariff 
schedule.

Macaroni Import and Export
In Turkey, which is in the position of an exporting country, macaro-
ni import is done in products that are luxury consumer goods and 
these products are consumed in luxury hotels and restaurants.

Like in the world, Italy’s superiority for macaroni import is obvi-
ously seen also in Turkey. 

Regular import is made from Italy, China and Thailand, and al-
though it changes year by year another outstanding feature is 
that Far East products take place near the top in terms of import.  

China, South Korea, Thailand and Japan’s being in the top ten 
countries results from the curiosity about Far East food culture 
and the demand on foods of these regions especially in luxury 
restaurants.
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Türkiye’ de makarna ihracatı ilk kez 1970 yılında 13 ton ile başlamış 
ve sonraki yıllarda sürekli artış kaydedilmiştir. 
 
1990’ lı yılların başında ihracat hız kazanmış, özellikle 1994 yılından 
itibaren süratle artarak 1997 yılında 136.000 tona ulaşmıştır. Tür-
kiye bu yıllardaki ihracatıyla dünya ticaretinde ihracatta İtalya’ 
dan  sonra 2.nci sırayı almıştır.

Türkiye dünya makarna ürünleri ihracatında söz sahibi ülkelerden 
birisidir. 

Ülkemizin dünya makarna ihracatından aldığı pay 1992 – 1997 
yılları arasında devamlı artarak 1996 yılında % 2,9 ve 1997 yılında 
da % 3,5 ulaşmış ve ülkemiz, 1996 ve 1997 yıllarında İtalya’ nın 
ardından en büyük 2.nci ihracatçı ülke konumuna yerleşmiştir.

Gerek A.B.D’ nin Türk makarnasına uyguladığı anti damping ve 
gerekse A.B’ nin gümrük birliği anlaşmasıyla uyguladığı değer 
kotasının yanı sıra 2000 li yılların başında dünyada yaşanan ekono-
mik krizle ihracatımız bir anda 25.000 tonlar seviyesine gerilemiş 
ve 2003 yılından itibaren tekrar yükselme trendine girerek 2004 
ve 2005 yılında gerçekleştirdiği ihracat artışı sonucu tekrar ikinci  
sıradaki yerine ulaşmıştır.

2008 yılında 116 ülkeye ihracat yapan sektörümüz, 2009 yılında 
ihracat yaptığı ülke sayısını 123 e çıkmıştır.

Sektörün 2009 yılı ihracatı bugüne kadar gerçekleştirdiği en yük-
sek miktardır. İhracatta sağlanan bu ivmeyle 2010 yılında yeni bir 
rekorla 250.000 tonluk hedefinde aşılması beklenmektedir.

In Turkey, macaroni export started in 1970 with 13 tons and con-
stantly increased in the following years. 

In early 1990s export accelerated and rapidly increasing especial-
ly since 1994 reached to 136,000 tons in 1997. With its export in 
these years, Turkey took the second place in export after Italy.

Turkey is one of the countries that have a voice in macaroni pro-
duction. 

Our country’s portion in the world macaroni export constantly 
increased between the years of 1992 and 1997 and has reached 
to 2.9 % in 1996 and 3.5 % in 1997 besides, in 1996 and 1997 our 
country became the 2nd biggest exporter country after Italy. 

Our export has suddenly regressed to the level of 25,000 tons due 
to both USA’s anti damping to Turkish macaroni and EU’s price 
quote with the customs union agreement, and also the world 
economic crisis experienced in the early 2000s, and then took an 
upward trend beginning from 2003 and our country reached its 
second place again with the export increase it realized in 2004 
and 2005.

Our sector that made export to 116 countries in 2008 increased 
this number to 123 in 2009.

The sector’s export in 2009 is the highest amount that it realized. 
With this acceleration that is obtained in export, it is expected that 
the goal of 250,000 tons will be exceeded with a new record in 
2010.
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Üç girişimci nesil boyunca dünyanın en büyük makarna fabrikaları 
için çalışan gerçek bir hanedan. Cento, Ferrara’daki merkezleriyle 
birlikte Fava; makarna yapan tesislerin tasarımı ve gelişiminde 
sabit bir marka olarak düşünülmektedir. 

Yönetim Kurulu Başkanı Enrico Fava ve İdari Müdür olan oğlu 
Luigi; şimdilerde 280 çalışanı ve dünya pazar payının üçüncü 
sırasında olan 2009 yılı satış cirosu 80 milyon Euro’ya yaklaşmış 
olan şirketi yönetmektedirler. 

Dünya çapında gerçek bir şirkettir çünkü aslına bakılırsa Fava 
makinesinin %80’ini ihraç etmektedir ve İtalyan makarna tesisle-
rinde hazırlanmış olan çok geniş bir makarna çeşitleri filosuna sa-
hiptir ve hazırlanmış olan çeşitlerin toplam sayısının %85’i Fava 
çeşitleridir. 

Her zaman yenilik ve araştırmanın doğruluğuna güvenmiş olan 
Fava ailesinin girişimle ilgili yaratıcı ruhu sayesinde bu kayıt 
değerlerine ulaşılmıştır. Şirket ISO 9001 2000 sertifikalıdır ve 
misyonu hem gelişmiş makarna üretimi çeşitlerini tasarlamak 
ve imal etmek hem de müşterilerini tam olarak memnun etmek 
adına sürekli olarak kaliteli teknik destek ve teknoloji sağlamak ve 
geliştirmek, verimli bir şekilde çalışmak, maliyetleri düşürmek ve 
şirketin genel imajını geliştirmektir.

 Ürün çeşitleri kısa kesilmiş makarna, uzun kesilmiş makarna, özel 
tepsi makarnaları ve kuskus çeşitlerinden oluşmaktadır: Makarna 
makineleri ve sanayi tesislerinde onları bir Grup Lideri yapan son 
teknolojileriyle zaman içerisinde geliştirdikleri etkili çözümlerdir. 

Fava 1995 yılında Collecchio’da yer alan baskıların imalatı ko-
nusunda uzmanlaşmış ve birlikte çalışarak dünyanın en et-
kili makinelerini imal etmiş oldukları Storci şirketinin %50’sini 
aldığında önemli bir adım daha atılmıştı. 

Birkaç cümlede ürün çeşitlerinizden bahsedebilir misiniz?
Şirketin imalat politikası kuru makarna ve kuskus için çok çeşitli 
kurutma tipleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Fava’yı diğerlerinden 
ayıran özelliği bu ana faaliyetlerde uzmanlaşmış olmalarıdır. Yeni-
lik ruhu, güvenilir hizmeti, teknik bilgi ve müşterilerinin talep-
lerine zamanında kapsamlı cevaplar sağlayabilmesi de diğer ni-
telikleridir. Dünya çapındaki makarna fabrikalarında kurulmuş ve 
çalışmakta olan çeşitlerin üretim kapasiteleri 750 kg/h’den 9000 
kg/h’e kadar değişmektedir. 

Three generations of entrepreneurs, a real dynasty working for 
the biggest world pasta factories. Fava, with its headquarters in 
Cento, Ferrara, is considered a benchmark company in the design-
ing and development of pasta-making plants.

 The Chairman, Enrico Fava, and his son, Luigi, Managing Direc-
tor, run the company which currently has 280 employees and a 
sales turnover for 2009 touching on 80 million euro, a third of the 
world’s market share. 

A really worldwide company, because Fava, as a matter of fact, 
exports 80% of its machinery and has a vast fleet of pasta lines 
installed in Italian pasta plants, 85% of the total number of lines 
installed are Fava lines. 

These record figures have been reached thanks to the Fava fam-
ily’s entrepreneurial ingenious spirit, who has always relied on in-
novation and research. The company is Iso 9001 Vision 2000 certi-
fied and its mission is to design and manufacture state-of-the-art 
pasta production lines as well as providing and improving, on a 
continuous basis, qualified technical assistance and technology in 
order to fully satisfy the Customer, operating efficiently, reducing 
costs and improving the overall image of the company. 

The production range includes short-cut pasta, long-cut pasta, 
specialty pasta on trays and couscous lines: efficient solutions 
evolving with the times with the latest technology, which makes 
them a Group Leader in the world of pasta equipment and indus-
trial plants. 

A fundamental step forward was taken in 1995 when Fava bought 
50% of the company Storci, located in Collecchio, specialized in 
manufacturing presses and with whom they have manufactured 
some of the world’s most impressive machines.

Eng. Fava, could you please describe your product range in a few 
lines?
The company’s manufacturing policy concentrates on a wide 
range of drying lines for dry pasta and couscous. It’s Fava’s spe-
cialization in this core business which distinguishes it from the 
other. Its spirit of innovation, reliable service, know-how and ca-
pability in providing timely comprehensive answers to the clients’ 
requests is another characterization. The production capacities of 
the lines range from 750 kg/h to 9000 kg/h, already installed and 
in operation in pasta factories all around the world. 
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Makinelerinizin örnek aldığı hedef hangisidir?
Dünyanın en büyük makarna üreticileri, ileri düzeydeki teknik bil-
gileri ve yüksek kalite seviyeleriyle fark edilen müşterilerimizdendir. 
Güvenilir ortak arayışında olan, makarna dünyasına girmek ko-
nusuyla ilgilenen yeni işletmeler de bu müşteriler arasındadır. 

Bugünlerde birinci sırada yer almak için eşi benzeri olmayan 
ürünler geliştirmek gereklidir: bu sonuç sadece sayısız mali 
ve insan kaynakları üzerine yatırım yapılarak elde edilebilir. 
Fava’nın bakış açısı nedir?
Fava’yı diğerlerinden ayıran başka bir önemli nokta da yenilikler 
ve Araştırma ve Geliştirme alanıdır. En başından beri üretim için 
otomatikleştirme öncüsü olmasının yanında çeşitli patentler de 
biriktirilmiştir ve şimdi Fava hem 
süreç hem de ürün gelişimine 
yönelik yeni çözümlerle ilgili 
çalışmalara büyük kaynaklar 
yatırmaya devam etmektedir. 

Fava’nın araştırması şimdilerde 
alternatif ham maddelerle ürün-
lerin geliştirilmesi, kurutma 
teknolojileri ve üretim hattının 
verimliliğini artırabilecek olan 
mekanik çözümler üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Şimdiye 
kadar elde edilen sonuçlar ise 
kayda değerdir: Fava gelmiş 
geçmiş en büyük çeşitleri imal 
eden ilk şirket olmuştur ve esnek eşi benzeri olmayan tasarımları 
sayesinde giderek değişiklikler geçiren bir sanayinin gereksinim-
lerini değerlendirmeye ve karşılamaya devam etmektedir. 

Teknolojik bakış açısından en son yenilikleriniz nelerdir?
Baskı alanındaki yeni modeller süreci kolaylaştırmayı hedefleme-
ktedir ki bu da hâlihazırda başarılı bir şekilde alan testi yapılmış 
olan, güncel ve kullanımı kolay olduğu için daha çok beğenilen, 
minimum güç tüketimi olan ve bilhassa makarna kalitesi üzerinde 
olumlu etkileri olan stabilizasyon kayışlı karıştırıcıları beraberinde 
getirecektir. 

Şirket kurutucularla ilgili olduğundan; en son spesiyalite makar-
na için iki yeni çeşidi piyasaya sürmüştür: Bunlardan bir tanesi 
önceden pişirilmiş lazanya için ve diğeri de bir çanak ve kayış 
teknolojisiyle yuvalamalar içindir ki bunlar hâlihazırda var olan 
geniş makine yelpazemizi genişletmiş ve müşterilerimizin belli 
gereksinimlerini gerçekten tam olarak karşılayabilmiştir.

Which is your machines’ reference target?
The largest worldwide pasta producers are among our clients. 
distinguished by their advanced know-how and elevated level of 
quality. New businesses interested in entering the world of pasta, 
looking for a trustworthy partner are also among our clients.

Today, in order to be the first, it is essential to develop unique 
products: this result can be achieved just by investing on nu-
merous financial and human resources. Which is Fava’s view-
point?
Another fundamental point which distinguishes Fava is innova-
tion and the field of Research and Development. From the very 
beginning, like being the pioneers of the automation for produc-

tion, several patents have been 
deposited and today Fava con-
tinues to invest huge resources 
in the study of new solutions 
oriented to improve both the 
process and the product. 

Fava’s research is currently con-
centrating on the development 
of products with alternative raw 
materials, on drying technolo-
gies and mechanical solutions 
capable of increasing the effi-
ciency of the lines. The results 
obtained so far are remarkable: 
Fava was the first company 

to manufacture the biggest lines ever and thanks to its flexible 
unique design, it continues to interpret and meet the require-
ments of an ever evolving industry.

From a technological point of view, which are your latest novel-
ties?
The new models in the press range aim at simplifying the process, 
which would accompany the already successfully field-tested sta-
bilization belt mixer, up-to-date and much appreciated for being 
so user friendly, with minimum power consumption and most of 
all for the positive effects it has on pasta quality.

As far as the dryers are concerned, the company has recently in-
troduced two new lines for specialty pasta, one for precooked 
lasagna and the other for nests with a cup and belt technology, 
broadening our already wide range of equipment, truly complete 
and capable of satisfying the specific requirements of our clients. 

Fava gelmiş geçmiş en büyük çeşitleri imal eden 
ilk şirket olmuştur ve esnek eşi benzeri olmayan 

tasarımları sayesinde giderek 
değişiklikler geçiren bir sanayinin 

gereksinimlerini değerlendirmeye ve 
karşılamaya devam etmektedir.

Fava was the first company to manufacture the 
biggest lines ever and thanks to its flexible unique 

design, it continues to interpret and meet the 
requirements of an ever evolving industry.



Diğer bir yandan da uzun makarna çeşitleri yeni geliştirilen bir 
havalandırma sistemi ve daha fazla çubuk ağırlıklarını kaldırmak 
için yeni çubuk profillerinden yararlanmışlardır. Üstelik hem 
kurutma öncesi hem de kurutma aşamalarındaki makarna 
düzgünlüğü; tam makarna işleme verimliliği sayesinde büyük 
ölçüde gelişmiştir. Bir de uzun makarna üretim hattına yeni ekle-
nen vardır, hâlihazırda birleştirilmiş 6000 kg/h’e eklenen 5000 
kg/h ITRG hattı.

Teknolojik yenilikler gerekliyken, aynı zamanda piyasanın 
‘algılanması’nın da ürün yetiştirme çalışmalarını içeren niş 
sektöründe pay elde edilmesini sağladığı doğrudur. Siz de bu 
düşüncede misiniz?
Piyasayı bilmek, her şeyden çok kaynaklandığı yeri, ürünlerin ne 
olduğunu, en çok hangisi üzerine yatırım yapıldığını anlamak 
kadar, teknolojik olarak etkili bir karşılık sağlamak adına yeni 
eğilimleri keşfetmektir.  

Örneğin kuskusu ele alalım: bu halis ve geleneksel, belli coğrafi 
alanlara özel olan yemek dünyanın diğer bölgelerinde kalitesi ve 
lezzetiyle git gide daha çok bilinen bir hale gelmektedir. Bundan 
dolayı da Fava, geniş bir araştırmanın ardından fazlasıyla yenilikçi 
üretim süreçlerini ortaya çıkarmıştır ki bunlar endüstriyel tesislerle 
olağanüstü bir şekilde kuskus üretilmesine olanak tanımaktadır. 

The long goods pasta lines on the other hand have benefitted 
from a new improved ventilation system and new stick profiles 
for bearing heavier stick weights. Moreover, thanks to the refined 
pasta treatment efficiency. pasta uniformity both in the predrying 
and drying phases has greatly improved.

The long goods pasta line range also has a newcomer, the 5000 
kg/h ITRG line, which joins the already consolidated 6000 kg/h.

While technological innovation is essential, it is true as well that 
‘sensing’ the market enables to gain shares in niche sectors fea-
turing good growth performances. Do you agree?
Knowing the market means above all understanding where it 
heads to, which are the products which to invest most on, as well 
as exploring the new trends in such a way to provide a technologi-
cally effective response. 

Let’s consider cous-cous for example: this genuine and traditional 
food, specific to certain geographic areas, is becoming more and 
more popular in other parts of the world, for its quality and taste. 
It is for this reason that Fava has introduced, after extensive re-
search, extremely innovative production processes which allow 
you to produce exceptional couscous with industrial plants.
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Üç nesil boyunca süren başarının sırrı
The secret of three generations of success

Geleneğin Otomatikleşmesi - Automization of Tradition

Fava S.p.A. şirketinin 72 yıllık sağlam başarı hikâyesi. Şimdiki 
Yönetim Kurulu başkanı Enrico Fava’nın babası ve şirketin 
bugünkü İdari Müdürü Luigi Fava’nın büyükbabası Augusto 
Fava tarafından 1937 yılında kurulmuş olan şirket büyümeyi 
sürdürmektedir. Her şey 1937 yılında, Augusto Cento’da, o 
zamanların en büyük makarna üreticilerinden biri olan, bir ma-
karna tesisi Barbieri’de bir hidrolik tesis proje tasarımcısıyken 
başlamıştır.

Başlangıçta aklını harekete geçiren basit bir sorundu: son 
yapılandırma testinden geçmeyen yepyeni bir makarna ku-
rutucusunun içindeki hidrolik tesisatın demonte edilmesi. 
Otomatikleştirilmiş ve sürekli olan bir kurutma makinesi icat 
etme fikri Augusto’nun tüm enerjisini ve boş zamanını adamış 
olduğu sorunu haline gelmişti. 

Bu da makarna fabrikası makineleri için uzmanlaşmış sanayiler 
tarafından kabul edilen çözümlere kıyasla tamamen yenilikçi 
teknik ilkeleri olan bir makinenin ortaya çıkmasını sağladı. 
(Treviso’dan Garbuio, Napoli’den Pagano, Reggio Emilia’dan 
Reggiane). İlk model Barbieri makarna tesisinde denenmişti. 
Başarılı bir şekilde çalışmaya başladığında Cento’daki aynı ma-
karna tesisi tarafından satın alınmıştı.

 Şirket şubelerine göre sadece birkaç ay içerisinde, yenilik ülke 
çapında yayılmış ve büyük makarna teknisyenleri tarafından 
çok beğenilmiştir. Bolonya’dan Bertagni ve Parma’dan Barilla 
yeni makineyi ilk satın alanlar oldu. Sonrasında Fava; birkaç 
tanesi Buitoni, Voiello ve Pantanella tarafından verilen sayısız 
siparişlerle ilgilenmek üzere daha büyük bir fabrikaya gitti. 
1939 yılının başında makarna makinesi satışı konusunda Pazar 
lideri haline gelen Braibanti, Fava’nın yakınlarda piyasaya 
sürülmüş olan yenilikçi makinesine özel ilgi gösterir. 

Fava, yaklaşık olarak ayda bir makine olacak şekilde olan, ge-
len siparişlerin hızına yetişebilmek adına fabrikasını büyütür. 
Bununla birlikte; yaklaşmakta olan Dünya Savaşıyla Fava’nın 
faaliyeti bir aksaklığa zorlanmıştı, fakat 1945 Eylül’ünde Fava 
tekrardan Braibanti ile iletişime geçmişti. 

1950 yılında Mario Fava & Sons şirketi özel bir limitet şirkete 
dönüşmüş ve ismi Essiccatoi Fava Srl olarak değişmişti ve 1963 
yılında şimdiki gibi bir anonim şirket haline gelmişti. Bugün 
Fava Spa şubeleri ve fabrika, kurucusunun ailesine ait üçüncü 
nesil kontrolünde 45,000 m2 alanı kapsamaktadır.

The company Fava S.p.A.’s story of 72 years of consolidated suc-
cess. Founded in 1937 by Augusto Fava, the current Chairman 
- Enrico Fava’s father and grandfather of the company’s current 
Managing Director - Luigi Fava, the company has continued to 
grow. It all started back in 1937, when Augusto was a project de-
signer of hydraulic plants at the Barbieri pasta plant in Cento, one 
of the biggest pasta producers at that time. 

In the beginning it was a simple problem that triggered his mind, 
with the disassembly of hydraulic plant inside a brand new pasta 
dryer which did not pass the final commissioning test. The idea of 
inventing an automated and continuous drying machine became 
Augusto’s challenge to which he dedicated all his energy and free 
time. 

This gave birth to a machine with completely innovative technical 
principles, compared to the solutions adopted by the specialized 
industries for pasta factory equipment (Garbuio from Treviso, Pa-
gano from Naples, Reggiane from Reggio Emilia). The first model 
was tested in the Barbieri pasta plant. Once it began to operate 
successfully, it was purchased by the same pasta plant in Cento.

In just over a couple of months, according to the company’s of-
fices, the novelty was launched on a nationwide basis and was 
hugely appreciated by major pasta technicians. Bertagni from Bo-
logna and Barilla from Parma were the first to purchase the new 
machine. Fava then moved to a bigger factory to deal with the 
numerous orders placed by, to name a few, Buitoni, Voiello and 
Pantanella. 

At the beginning of 1939, Braibanti, market leader in selling pasta 
equipment, shows a particular interest in Fava’s newly innovative 
equipment. Fava expands its factory even further to meet the rate 
of incoming orders, approx. one machine per month. Howvere 
with the Workd War underway, Fava’s activity was forced to a halt, 
but in September 1945, Fava was back in contact with Braibanti 
again.

In 1950, the company Mario Fava & Sons was transformed into 
a private limited company Essiccatoi Fava Srl and in 1963, it was 
transformed into a joint-stock company as it still is today. Today, 
Fava Spa’s headquarters and factory covers 45,000 m2 with the 
founder’s family’s third generation at the helm.
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Makarna ürünlerinin ilk defa İtalya’da 13. yüzyılda yapılmalarına 
karşın, verimli imalat ekipmanları ve yüksek kaliteli terkip mad-
deleri ancak 20. yüzyıldan sonra ortaya çıktı. Endüstri devrim-
inden önce, makarna ürünlerinin çoğu küçük dükkânlarda elle 
yapılıyordu. Günümüzde, makarna ürünleri çoğunlukla yoğurma 
ve ekstrüzyonun tek bir işlemde yapıldığı burgu ekstrüzyon  ilkesi-
yle çalışan sürekli, yüksek kapasiteli ekstrüdürlerle imal edilmek-
tedir. Makarna imalatı kuru makarna, erişte ve spagetti üretimini 
içermektedir.

Üretimde İşlemler
Makarna ürünleri öğütülmüş buğdayın, suyun, yumurtaların ( 
yumurtalı erişte veya yumurtalı spagetti için) ve bazen isteğe 
bağlı olarak başka terkip maddeleri karıştırılarak üretir. Bu terkip 
maddeleri genellikle makarnanın biçimini belirleyen çeşitli kalıp 
kokmalarının takıldığı bir sürekli, yüksek kapasiteli burgu ekstrü-
dere eklenir. Daha sonra makarna kurutulur ve  piyasaya sürülmek 
üzere ambalajlanır.

Hammaddeler 
Makarna ürünleri öğütülmüş buğday ve bazen yumurta ve /veya 
isteğe bağlı terkip maddeleri içerirler. Makarna imalatçıları, ma-
karna üretiminde genellikle öğütülmüş durum buğdayı (irmik, 
durum tanecikleri ve durum unu) kullanırlar; fakat farina ve nor-
mal buğday unu kullanıldığı da olur. Makarna imalatçılarının çoğu, 
bir örnek boyutta ince taneciklerden oluşan ve en yüksek kalitede 
makarna üreten irmiği tercih ederler. 

Despite the fact that the macaroni products are made in Italy for 
the first time since 13th century, efficient manufacturing equip-
ment and high-quality compound materials emerged in late 20th 
century. Before the industrial revolution, many of macaroni prod-
ucts were made by hand in small shops. Today, macaroni mixing 
and extrusion products are often done in a single screw extrusion 
process working with the principle of continuous, high-capacity 
extruders. Manufactures of macaroni include dry macaroni, spa-
ghetti and noodles.

Production Processes
Macaroni products are made with ground wheat, water, eggs (egg 
noodles or spaghetti with eggs) and sometimes as an optional 
composition are mixed with other ingredients. These materials 
are processed in a variety of molds inserted with a high capac-
ity extrusion screw which in turn will determine the shape of the 
pasta. Then dried macaronis are packed to be released into the 
market.

Raw materials 
Macaroni products contain milled wheat and sometimes eggs and 
/ or other optional items depending on the desire. Manufacturer 
of macaroni use usually in the production durum wheat (semo-
lina, durum in grain and durum in flour), but the farina and normal 
wheat flour may also be used. Most manufacturers of macaroni 
prefer, a sample size consisting of fine particles of semolina which 
produce the highest quality macaroni. Pure water should be used 
in macaroni production, drinking water 



Makarna üretimde kullanılan su saf olmalı, aroma içerme-
meli ve içmeye uygun olmalıdır. Artıca makarna pastörizasyon 
sıcaklarının altında üretildiğinden, düşük bakteri sayısına sahip su 
kullanılmalıdır. 

Yumurtalı erişte ve yumurtalı spagetti yapmak veya makarnanın 
besleyicilik kalitesini ve zenginliğini arttırmak için makarna-
ya yumurta (taze yumurta, dondurulmuş yumurta, kuru yu-
murta, yumurta sarısı veya kurutulmuş katı yumurta )eklenir. 
Aromasını arttırmak amacıyla pastaya tuz, sap kereviz, sarımsak 
ve defneyaprakları gibi az miktarda isteğe bağlı terkip maddeleri 
de eklenebilir. Pişirme süresini kısaltmak, için disodyum fos-
fat kullanılabilir. Sakız glüten, gliserin monostearat ve yumurta 
beyazı gibi başka terkip maddeleri de kullanılabilir. Bütün isteğe 
bağlı takrip maddeleri ambalajın üzerindeki etikette açık şekilde 
belirtilmelidir.

Buğdayın Öğütülmesi
Durum buğdayı merdane değirmenler kullanılarak öğütülüp ir-
mik, durum taneciği veya durum unu haline getirilir. Minimum 
un üretimiyle tanecikli orta boyutlu ürün hazırlama amacıyla 
gerçekleştirilen irmik öğütme kendine özgü ayrı bir işlemdir. 
Buğday öğütüldükten sonra su, yumurta ve gider isteğe bağlı 
terkip maddeleriyle karıştırılır.

Karıştırma
Karıştırma işleminde, yaklaşıl olarak yüzde 31’lik nem içeriğine 
sahip hamur elde etmek amacıyla bir karıştırma teknesinde 
öğütülmüş buğdaya su katılır. Yumurta ve isteğe bağlı terkip mad-
deleri de eklenebilir. Günümüzde, makarna preslerinde ekstrüzyon 
işleminden önce makarnadaki hava kabarcıklarını gidermek için 
bir vakum bölümü mevcuttur. Eğer ektrüzyon öncesinde hava 
alınmazsa, makarnanın içinde hava kabarcıkları oluşacak ve me-
kanik direnci ortadan kaldırıp mamul ürüne beyaz ve tebeşirimsi 
bir görünüm kazandıracaktır.

Ektrüzyon İşlemi
Hamur karıştırıldıktan sonra ekstrüdere aktarılır. Ekstrüder bur-
gusu hamurun lokmadan geçmeye zorlamakla kalmaz, aynı za-
manda hamuru yoğurarak homojen bir kütle haline getirir, üretim 
oranını kontrol eder ve mamul ürünün genel kalitesini etkiler. 

Ekstrüzyon burgularının yapısı ve boyutu ekipman imalatçılarına 
göre değişmesine karşın, modern preslerin çoğunda bütün 
uzunluğu boyunca bir örnek aralığa sahip keskin kenarlı buğdaylar 
bulunur. Burgu bir oluklu ekstrüzyon namlusuna bağlanır; 
böylece hamur ileri doğru hareket eder ve burgu ile namlunun 
içi arasındaki friksiyon azalır. Ekstrüzyon namlularında ekstrüzyon 
işlemi sırasında ortaya çıkan ısıyı dağıtmaya yönelik olarak bir su 
soğutma gömleği mevcuttur. Soğutma gömleği aynı zamanda bir 
sabit ekstrüzyon sıcaklığının muhafaza edilmesine yardımcı olur; 
bu sıcaklık yaklaşık olarak 510 C (124 OF) olmalıdır. 
Eğer hamur çok sıcaksa (74 oC’nin üzerinde ),makarna bozulur.
Hamurun ekstrüderden aynı akış hızında geçmesi de önemlidir. 
Hamurun kalıp kokmasından geçerkenki akış hızında meydana 
gelecek değişiklik makarnanın farklı hızlarda çıkartılmasına neden 
olacaktır. 

without flavor. Besides, as the macaroni is produced under pas-
teurization temperatures, water should be used with low bacteria 
counts. 

To make noodles with eggs and spaghetti with egg or to improve 
nutritional quality and richness of the macaroni will be added 
eggs (fresh eggs, frozen eggs, dried egg, egg yolk or dried egg 
solids). To improve flavor to the pasta,salt, celery, garlic and a 
small amount of optional compound materials like bay leaves can 
also be added. To shorten the cooking time, disodium phosphate 
could be used. Other composition materials such as gum gluten, 
egg white, glycerol and monostearat can also be used. All optional 
composition materials should be clearly stated on the packaging 
label.

Grinding of wheat
Durum wheat semolina is ground using a roller mill, the durum 
is turned into flour, durum grain, or durum flour. Production of 
minimum flour and grinding of semolina in order to produce 
medium-sized granular product is a separate process on its own. 
After grinding wheat it is mixed up with water, eggs, and optional 
compound materials 

Mixing
In the mixing process, in order to obtain a dough with 31% per-
cent of moisture content in order to have the dough in a mixing 
recipient flour will be mixed with water. Egg and the other op-
tional composition ingredients may be added. Today in the maca-
roni presses, there is vacuum section to remove the air bubbles in 
the macaroni before the extrusion process. Before the extrusion 
if the air is not taken, macaroni to create bubbles and eliminate 
mechanical resistance to the finished products will look white and 
chalky.

Extrusion process
After mixing the dough it is passed to the extruder.  Screw extrud-
er not only force the dough to pass but does also by kneading the 
dough into a homogeneous mass, controls the production rate 
and influences the overall quality of manufactured products. 

Although the structure and the size of screw extrusion vary ac-
cording to equipment manufacturers, the majority of modern 
presses have sharp edges wheat all along the length of a sampling 
interval. Slotted screw is bind to the extrusion barrel, so the dough 
moves forward and the friction in between the twist and the inter-
nal barrel is reduced. A water cooling jacket is available in order to 
diffuse the heat at extrusion barrel during the extrusion process. 
Cooling jacket also helps to maintain a constant extrusion tem-
perature, this temperature should be approximately 51o C (124o 
F) . If dough is too warm (over 74o C), macaroni is disrupted.

Passing of dough in the extruder through the same flow rate is 
also important. Flow rate changes of the dough passing through 
form mold will cause the macaroni to get out with different veloci-
ties. Products which don’t have same size should be discarded or 
re-processed and this increases the unit price of the product. The 
insides surface of the form mold affects the appearance of the
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Aynı boyutta olmayan ürünlerin ıskartaya çıkartılması veya yeniden 
işlenmesi gerekir ve bu durum ürünün birim fiyatını arttırır. Kalıp 
lokmasını iç yüzeyi de ürünün görünümünde etkiler.

Yakın zamanlara kadar, lokmaların çoğu bronzdan yapıldı; 
bronz, göreceli olarak yumuşaktı ve tamir veya periyodik olarak 
değiştirilmesi gerekiyordu Son zamanlarda, kalıp lokmalarının ek-
strüzyon yüzeyine lokmaların ömrünü azaltmak ve makarnanın 
ömrünü kalitesini arttırmak amacıyla telefon ara parçalar takılarak 
lokmalar geliştirdi

Kurutma
Kurutma, makarna üretim işlerinde kontrol edilmesi en güç ve kri-
tik adımdır. Kurutma işleminin amacı, maraknanın nem içeriğini 
yüzde 31den yüzde 12ye düşürerek mamul ürününün sert 
olmasını, biçimini kurumasını ve bozulmadan saklana bilmesini 
sağlamaktadır. 

Makarna kurutma işlemlerinde, makarnanın birbirine yapışmasını 
engellemek için ekstrüzyondan hemen sonra bir ön kurutucu 
kullanılır. Ön kurutma makaranın dış yüzeyini sertleştirirken, içini 
yumuşak ve plastik tutar. Daha sonra, üredeki nemin büyük bölü-
münü çıkarmak için bir son kurgucu kullanılır. 

Kurutma sıcaklığı ve göreceli nem artırımları kurutmada önemli 
faktörlerdir. Makarnanın dış yüzeyi iç yüzeyinden daha hızlı 
kuruduğu için, makarnanın yüzeyinden içe doğru nem kademeleri 
oluşur eğer makarna çok hızlı kurutulursa çatlayarak ve ürün kötü 
bir görünüme ve çok düşük bir mekanik dirence sahip olacaktır 
kurutma işlemi sırasında veya ürnün kurutucudan çıkmasından 
sonraki birkaç hafta içinde çatlama meydana gelebilir. 

Eğer makarna çok yavaş kurutulursa, kurutma süresince bozulma 
eğilimi gösterir ve küflenir. Bu nedenle kurutma döngüsünün 
her ürün tipinin gerektirdiği koşullara uygun şekilde ayarlanması 
önemlidir. Eğer kurutma döngüsü başarılıysa, makarna sıkı Fakat 
aynı zamanda ambalajlama öncesinde önemli derecede bükülebi-
lecek kadar esnek olacaktır.

product. Until recently, most of the bite was made of bronze, 
bronze was relatively soft and had to be repaired or replaced pe-
riodically. 

Recently, to reduce the life of the bites at the surface of the extru-
sion and to improve the quality and endurance of the macaroni 
Teflon middle parts are inserted in order to develop bites.

Drying
In macaroni manufacturing business, drying is the most difficult 
and critical step to control. The purpose of the drying process is 
to reduce the content of the moisture from 31 percent to 12 per-
cent enabling the product to be hard, dry and in intact storage 
format. 

During the drying process of macaroni to prevent it from sticking 
together immediately after extrusion a pre-dryer is used. Pre dry-
ing is hardening the outer surface of the macaroni at the same 
time inside of it stay soft and plastic. 

Then, to remove most of the moisture in the product an end cut-
ter is used. Increasing drying temperature and relative humidity 
are important factors in drying. 

As the exterior surface of the macaroni dry faster than the inner 
surface there will be moisture levels from outside through the in-
side. 

If macaroni dry quickly will crack and the products will have a 
bad look and a very low mechanical resistance. During the drying 
process or after getting out of the drying process in the next few 
weeks cracking may occur. 

If macaroni dried too much slowly, during the process of drying 
tend to suffer degradation and mildew. Therefore, it is important 
that the drying cycle for each type of product should be adjusted 
in accordance with its own conditions. Drying cycle, if success-
ful, macaroni will be tight at the same time be flexible enough to 
bend before the packing.
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Ambalajlama
Ambalajlama ürünün pislenmesini engeller, makarnayı sevkıyat 
ve depolama sırasında kurur ve ürünün hoş görünmesini sağlar. 
Erişte için ana ambalaj malzemesi selofan torbadır ve ürünün 
nemden korunmasını sağlar ve otomatik ambalaj makinelerinde 
kullanılır, fakat market raflarında istiflenmesi zordur. 

İmalatçıların çoğu makineyi ambalajlamak için torba yerine kutu 
kullanırlar; çünkü kutuların istiflenmesi kolaydır ve nazik makarna 
ürünleri için iyi koruma sağlar ve torbalara göre okunması daha 
kolay şekilde reklam yapılması olanağı sağlar.

Emisyonlar ve Kontroller
Makarna imalatında, çeşitli kaynaklardan hava emisyonları or-
taya çıkabilir parçacık maddesi (PM) emisyonları genellikle katı 
maddelerin muamelesinden ve karıştırılmasından kaynaklıdır.
Makarna imalatı söz konusu olduğunda, ham terkip maddeleri 
karıştırıldığından buğday öğütme işlemi sırasında ve muhtemelen 
ambalajlama sırasında PM emisyonları meydana gelir buğdayın 
öğütülmesizle ilgili sürüm kaynakları tahılın alınanını, ön tem-
izlemeden muameleden geçirilmesini, temizleme, öğütme ve 
döke olarak yükleme işlemlerini içerir. Terkip maddelerinin 
karştrılmasından veya makarna üretimi için ambalajlamadan 
kaynaklanan PM emisyonlarına ilişkin herhangi bir veri mevcut 
değildir.

Uçucu organik bileşen (VOC) emisyonları makarna üretiminin he-
men hemen her aşamasında potansiyel olarak meydana gelebilir 
fakat genellikle makarnanın ekstrüzyonun veya kurutulması gibi 
ısıl işlem aşamalarıyla bağlantılıdır. Makarnanın ekstrüsyonu 
veya kurutulması sırasında ortaya çıkan ısıdan kaynaklanan VOC 
emisyonlarına ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Çalışma benzerlikleri nedeniyle, tahıl danelerinin öğütülmesinde 
ve işleme tesislerinde kullanılan emisyon kontrol yöntem-
leri tahıl tanesi asansötdekilere benzer. Tahıl danesi muamele 
işlemlerinden (örn. Boşaltma, bacaklar, temizleyiciler, vs) ve ayrıca 
diğer işlemlerinden kaynaklanan emisyonları kontrol etmek için 
genellikle siklonlar veya kumaş filtreler kullanılır. Kumaş filtreler 
un fabrikalarında yaygın şekilde kullanılır. 

Buna karşın, öğütme işlemlerindeki bazı çalışmalar bu cihazların 
kullanımı için uygun olmadıklarından alternatiflere gerek duyulur. 
Örneğin, dışarı gaz akışının yüksek nem içeriğine sahip olduğu du-
rumlarda ıslak gaz süpürücüleri kullanılır.

Packaging
Packaging of the product will prevent foul, macaroni will look 
dry and pretty during shipping and storage of the product. Cel-
lophane bags for noodles are the main packaging materials and 
provide protection from moisture to the product and for this pur-
pose automatic packaging machines are used. But it is difficult to 
stacking at supermarket shelves. Most of the manufacturers use 
boxes instead of bags because the boxes are easy stacking and 
provide good protection for fragile items and boxes are easily 
used for commercial advertising.

Emissions and Controls
Air emissions can occur during macaroni production, from vari-
ous sources, air emissions can occur, matter particulate matter 
(MP) emissions are generally generated from treatment and mix-
ing of solids. Concerning the macaroni production as the crude 
compound ingredients are mixed up, during wheat milling opera-
tions and possibly during packaging the MP emissions occurs. The 
emissions related to the wheat milling are originated from pro-
cesses such as collect of wheat; pre-cleaning, cleaning, grinding, 
and loading in bulk. There is no available data concerning the MP 
emissions which come from blending of composition materials, or 
PM emissions resulting from packaging of macaronis. 

Volatile organic compounds (VOC) emissions could occur almost 
at every stage of macaroni production  but usually it is related to 
stage of thermal treatment such as drying extrusion. There is avail-
able data related to the VOC emissions that come out because of 
heat originated from extrusion or drying process. 

Because of working similarities, grinding of grains and grain pro-
cessing plant emission control methods used in similar grain. Ce-
real grain treatment processes (exeple, unloading, legs, cleaners, 
etc.) and also to control emissions resulting from other actions 
generally silicones or fabric filter is used. Fabric filters are widely 
used in flour mills. 

However related to the grinding process, some studies of this de-
vice show that it is not suitable and the use of alternatives pro-
cesses is required. For example, when the gases that flow out have 
high moisture content wet gas scavenging should be used. 

Kaynak / Resource
Bilimsel Yönleriyle Makarna 
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yayını , Ankara, 2007.







Selva Makarna’nın kuruluşundan bugüne gelişim sürecinden, 
büyüme hızından bahseder misiniz?
Selva 1988 yılında bir grup idealist iş adamının bir araya gelerek 
kurduğu bir şirkettir. 1998 yılına kadar un üretmiş ve satmıştır. 
1998’de kalite ve lezzet yaklaşımını makarnaya da aktarmıştır. 
Selva kurulduğu ilk günden itibaren hep aynı kalitede, hep 
aynı lezzette ve hep aynı estetik yapıda ürünleriyle bilinmiş ve 
sevilmiştir.

Biz, Selva Gıda olarak, kuruluşumuzdan itibaren kurumsallaşmaya 
çok önem verdik. İçinde bulunduğumuz holding yapısı ve 
şeffaflık ilkemiz bunu kolaylaştırdı. İlk günden itibaren kalite, 
gıda güvenliği gibi ürünle ilgili değerleri hep üst düzeyde tuttuk. 
Hatta ihracatçı kimliğimiz 
nedeniyle üretim alanımız 
bir ilaç fabrikası hassasiyet-
inde tasarlandı ve işletildi. 
Diğer bir ayak olan pazar-
lama alanında da sürekli 
ilerlemeler kaydettik. 

Bugün ülkemizin en büyük 
makarna ihracatçısıyız. Ül-
kemizin pazar payı itibari-
yle üç büyük makarna 
markasından biriyiz. İlk 
günden itibaren sektörü 
dönüştürecek yenilikler 
yaptık. İlk kez sektörü-
müzde sade makarna 
pişirme önerisine göre 
kategorize edildi. 3 dk.’da pişen Şipşak Makarna raflarda. Bun-
dan sonra her altı ayda bir sektörümüzde yapılmamış bir yeniliği 
tüketicilerimizin beğenisine de sunmak istiyoruz. Tedarikçileri-
miz, iş ortaklarımızla ilişkilerimiz hep üst düzeydedir.

Yaptığımız periyodik araştırmalarda sosyal paydaşlarımızın 
gözündeki durumumuzu sürekli sorguluyoruz ve kendi-
mizi yeniden konumluyoruz. Finansal anlamda çok güçlü bir 
yapılanmamız var. Son dönemde sosyal sorumluluk anlamında 
önemli atılımlar yapıyoruz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren; 
çevreye “0” atık ilkesini baştan beri ilke edinen üretim tesislerimiz 
yakın zamanda çevre ödülüne layık görülmüştür.  

İnsan sağlığı açısından çok önemli olan, koruyucu ve katkı 
maddesi içermeyen %100 Doğal ürünler üretiyoruz ve üret-
meyi sürdüreceğiz. Bunlar toplamda bizim saygınlığımızı ve 
güvenilirliğimizi artıran unsurlar. Ayrıca, son dönemde yaptığımız 
düzenli iletişim faaliyetleri de tüketiciler gözünde bilinirlik ve 
saygınlığımıza önemli katkılar yaptı.

Selva’nın Türkiye pazarındaki yerini değerlendirir misiniz?
Türkiye’de makarna pazarında 3. büyük marka olan ve 113 ülkeye 
ihracat gerçekleştirmiş bir şirkettir Selva, emtialaşmış yapıdaki 
Türk makarna sektöründe farklılaşan ilk markadır. Türkiye’de ve 
Dünya’da bir ilki gerçekleştirerek, sade makarnayı pişirme önerile-
rine göre kategorize etmiş ve makarnanın tarifini değiştirmiştir. 

Will you please tell us about the development process and the 
growth rate of Selva Makarna from its establishment until to-
day?
Selva was established in 1988 by a group of idealistic business-
men. The company produced and sold flour until 1998. In 1998, 
Selva carried its quality and taste approach into macaroni. Selva 
is known with and liked for its products which maintain the same 
quality, the same flavour and the same aesthetic form ever since 
it was founded. 

We, as Selva Food Industry, have paid special attention to institu-
tionalisation from day one. Our holding company structure and 
our transparency principle made this easier. Product properties 

such as quality and food se-
curity have been our prior-
ity beginning from the first 
day. 

Further, because of our ex-
porter identity, our produc-
tion area has been designed 
and managed so sensitively 
as if it were a pharmaceuti-
cal plant. We also showed 
continuous improvement 
in marketing which is an-
other base. Today, we are 
the country’s top macaroni 
exporter. In terms of market 
share, we are one of the top 
3 macaroni brand. 

Beginning from the first day, we have made innovations to trans-
form the sector. First time in our sector, plain macaroni was cat-
egorized according to cooking suggestions. Instant macaroni 
which can be cooked in 3 minutes are on the market shelves. 
From now on, we intend to present an innovation, a first in the 
sector, to our consumers’ taste once in every six months. 

Our relations with our suppliers and partners are always in the 
top level. With our periodic researches we query our position 
from our social stakeholders’ point of view and we reposition 
ourselves in accordance with the consequences. We have a very 
strong financial structure. 

Recently we have produced an important breakthrough in terms 
of social responsibility. Our production facilities, which adopted 
“Zero waste into the environment” as a principle from the day of 
our establishment, have been granted the environment award 
recently. 

We produce 100% natural products containing no preservatives 
or additives, which is very important for human health, and we 
will keep on doing so. In total, all these factors confirm our pres-
tige and reliability. Moreover, the regular communication activi-
ties that we have performed in the last period have contributed 
a lot to our market popularity and prestige, from our consumers’ 
point of view.

Kurulduğumuz ilk günden itibaren; çevreye “0” atık 
ilkesini baştan beri ilke edinen üretim tesislerimiz 

yakın zamanda çevre ödülüne layık görülmüştür.  İnsan 
sağlığı açısından çok önemli olan, koruyucu ve katkı 

maddesi içermeyen %100 doğal ürünler üretiyoruz ve 
üretmeyi sürdüreceğiz.

Our production facilities, which adopted “Zero waste 
into the environment” as a principle from the day of 
our establishment, have been granted the environ-

ment award recently. We produce 100% natural prod-
ucts containing no preservatives or additives, which is 

very important for human health, and we will 
keep on doing so.
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Ziyafet Sofrası, Salata Keyfi, Çorba Sefası serilerinin yanı sıra, ge-
leneksel mantı ve eriştelerimizin olduğu Anadolu Lezzetleri Serisi 
ve son olarak da 3 dakikada pişen Şipşak Makarna serisi ile birçok 
yeniliğe imza atmıştır. 

Bu innovatif çalışmalarla hem sektöre yeni bir soluk getirmiş, sek-
törün önünü açmış hem de makarnayı itibarsız, yabancı ve yavan 
algısından Türk damak tadına uygun bir ana yemek haline ge-
tirme noktasında önemli mesafeler katetmiştir. Yani yenilikçilik ve 
dönüştürücülük bizim temel özelliğimizdir.

Dünya pazarındaki yeriniz nedir? Hangi ülkelere ne ölçüde ih-
racat yapıyorsunuz?
Selva Gıda 193 dünya ülkesinden 113’üne makarnasını 
tattırmanın gururunu yaşamaktadır. Halen 70 ülkeye makarna 
satışını sürdürmekte olan Selva, Avrupa Birliğinin verdiği kotaların 
yükselmesi ile birlikte başta Almanya olmak üzere birçok balkan 
ülkesine makarnasını ihraç etmektedir. Ayrıca Afrika ve Uzak 
Doğu’da yoğun pazarlarımız arasındadır. Bunların yanında Yavru 
Vatan Kıbrıs’ta Pazar lideriyiz.

Makarna üretim teknolojinizden ve kullandığınız durum 
buğdayından bahseder misiniz?
Selva makarnanın üretiminde tamamen Anadolu Amber durum 
buğdayı irmiği, kurutmasında ise yüksek yüksek ısı teknolojisi 
kullanılmaktadır. 

Ayrıca makarna hamuru irmiğe saf su katılarak yapılmaktadır. 
Üretim ortamı ise klima teknolojisi ile her mevsim aynı ısı ve nem 
koşullarına getirilmektedir. Hammadde kalitesi ve ileri teknoloji 
kullanımı sonucunda, pişirme sırasında makarna diri bir yapıda 
kalmakta, yapışma ve parçalanma olmamaktadır. Bu Selva 
makarnanın kalite, lezzet ve estetik felsefesinin bir sonucudur.

Ülkemizde makarna tüketimi ne durumda ve tüketici eğilimleri 
neler?
Türkiye’ de kişi başına makarna tüketimi ne yazık ki sadece 6 kg. 
Buna karşın yılda 110 kg ekmek, 8 kg pirinç ve 12 kg bulgur tüketi-
liyor. Türkiye’ de toplam 30 a yakın makarna üreticisi olduğunu 
düşündüğünüzde, yıllık kişi başına tüketim bir hayli düşük kalıyor. 
Yaptığımız araştırmalar sonucunda bunun en büyük sebebinin 
makarnanın sofralarımızda itibarsız bir yemek olduğunu tespit 
ettik. 

İnsanlar makarnayı ana yemek olarak değil hızlı, pratik bir yardımcı 
olarak görüyor. Makarna tüketiminde sos kültürü olmadığından 
ve makarnayı sade, salçalı, yoğurtlu ya da peynirli tüketmeye 
alışık olmalarından dolayı da, İtalya’ daki kişi başı tüketilen miktar 
olan 28 kg a göre ülkemizdeki gramaj bir hayli düşük kalıyor. Tabi 
tüm bunları göz önünde bulundurursak baştan beri bu düşük 
oranı yükseltebilmek için çalıştığımızı bir kez daha yinelemek is-
tiyorum. 

Tüketicinin düşündüğü gibi itibarsız ve pratik bir yemek algısını 
ortadan kaldırmak ve tüketimi çeşitlendirmek için çalışmalarımız 
sürüyor. Son iki yıldır süren iletişim çalışmalarının sonuçlarına 
baktığımızda sonuçların değiştiğini görebiliyoruz.

Will you please evaluate the position of Selva in Turkey mar-
ket?
Selva is a company that has been the biggest third in Turkish 
macaroni market and has exported to 113 countries, and it is the 
first brand to differentiate in the hackneyed Turkish macaroni 
sector. As a first both in Turkey and in the world, it has catego-
rized plain macaroni according to cooking suggestions and it has 
changed the recipe of macaroni. It has performed many innova-
tions such as “Ziyafet Sofrası”, “Salata Keyfi”, “Çorba Sefası” serials 
in addition to “Anadolu Lezzetleri” including traditional mantı 
(Turkish type ravioli) and noodle and finally the Şipşak Makarna 
(Instant Macaroni) which is cooked in just 3 minutes. With these 
innovative activities, the company has given a new impulse to the 
sector, cleared the way for the sector and it has also covered a 
considerable distance in turn the image of macaroni from a dis-
reputable, foreign and tasteless food into a main dish suitable to 
Turkish taste. That is, innovativeness and transforming is our ba-
sic character.

What is your position in the world market? Which countries do 
you export and to what extent? 
Selva Food is proud of having made 113 countries out of 193 
countries in the world taste its macaroni. Currently, Selva sells 
macaroni to 70 countries and with the increase in quotas by the 
European Union, it began to export its macaroni to many Balkan 
countries and particularly to Germany. In addition, Africa and Far 
East are among our intensive markets. Moreover, we are the mar-
ket leader in Cyprus.

Will you please tell us about your macaroni production tech-
nology and the durum wheat that you use in production? 
In the production of Selva macaroni, 100% Anatolian amber du-
rum wheat semolina is used and during the drying process, high 
temperature technology is employed.  Furthermore, the macaro-
ni dough is prepared by adding pure water to semolina. And the 
production atmosphere is maintained at the same temperature 
and humidity conditions by means of air conditioning technol-
ogy in every season.  As a result of high raw material quality and 
advanced technology employment, macaroni remains live dur-
ing cooking, so neither adhesion nor cracking occurs. This is a 
consequence of quality, taste and aesthetic philosophy of Selva 
macaroni. 

What is your position in the world market? Which countries do 
you export and to what extent? 
Selva Food is proud of having made 113 countries out of 193 
countries in the world taste its macaroni. Currently, Selva sells 
macaroni to 70 countries and with the increase in quotas by the 
European Union, it began to export its macaroni to many Balkan 
countries and particularly to Germany. In addition, Africa and Far 
East are among our intensive markets. Moreover, we are the mar-
ket leader in Cyprus.

What is the situation of macaroni consumption in our country 
and what are the consumer tendencies? 
Average annual macaroni consumption per person is unfortu-
nately only 6 kg. in Turkey. 
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Makarnanın itibarını artırdık

Son yıllarda makarnanın itibarını artırmak ve ana yemek olarak 
algılanması için çalışmalarda bulundunuz. Bu konuyla ilgili 
bilgi verir misiniz?
Geçtiğimiz 5-6 yıldır makarnanın ülkemizde itibarlı bir ana ye-
mek olması adına birçok araştırma yaptırdık. Böylece, yenilenme 
sürecimizde yere sağlam basabildik. Ülkemiz insanının ve değişik 
millet ve kültürlerdeki insanların makarna tüketim alışkanlıklarını 
araştırdık. Selva’nın önerilerine kadar ülkemiz tüketicisi makarnayı 
büyük oranda içine bir şey katmadan ya yavan yiyordu; ya da salça, 
peynir, kıyma, yoğurt ve tereyağını kullanarak çeşitlendiriyordu. 
Veya halkımızın çok küçük 
bir kesimi İtalyan soslarıyla, 
yabancı tatlarla tüketi-
yordu. Halkın geniş bir 
kısmı yavan ya da garni-
tür mesafesinde soslarla 
makarnayı tükettiğinden 
çeşitlendiremiyor,lezzet-
lendiremiyor  ve makarna 
bir türlü  istenen miktar-
larda tüketilemiyordu. Bu 
verileri göz önünde bulun-
durarak yeni önerilerde bu-
lunduk, söylediklerimiz ma-
karnaya itibar kazandırma 
adına ve makarnanın sof-
ralarda ana yemeğin yerine 
geçmesi için çok önemliydi. 
Son iki yıldır gerçekleştirilen iletişimçalışmalarına ve araştırma 
sonuçlarına baktığımızda, Türkiye’de bilindik makarna tüketimine 
yeni alışkanlıklar getirdiğimizi ve makarnanın sofralarda daha fa-
zla itibar kazandığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

 On the other hand, 110 kg of bread, 8 kg of rice and 12 kg of bul-
gur is consumed annually. Considering that totally there are al-
most 30 macaroni producers in Turkey, the annual consumption 
per person is quite low. As a result of our researches we found out 
that the main reason of this fact is macaroni’s being a disrepu-
table meal. People consider macaroni as a fast and practical side 
meal, not as a main dish. And because of lack of sauce culture 
in macaroni consumption and and as Turkish people are used to 
consuming macaroni plain, with tomato paste or with yoghurt 
or cheese, the average annual consumption per person is much 
lower here, compared to Italy where 28 kg is consumed annually 
per person. I would like to repeat that taking all those factors into 
account, of course we struggled to increase this low rate from the 

very beginning. Our studies 
continue in order to abolish 
the image of macaroni as 
a disreputable and practi-
cal meal  and to diversify 
the consumption. Having a  
quick look at the results of 
our communication activi-
ties in the last two years, we 
can see that the results have 
substantially changed.

We increased the 
prestige of maca-
roni 

In the recent years you 
have conducted studies to 

increase the prestige of macaroni and to make people perceive 
it as a main dish. Will you please inform us?  
For the last 5-6 years, we have conducted many researches so that 
macaroni can be  a reputable main dish in our country.

Ülkemizin pazar payı itibariyle 3 
büyük makarna markasından 

biriyiz. İlk günden itibaren sektörü 
dönüştürecek yenilikler yaptık.

In terms of market share, we are one of 
the top 3 macaroni brands. Beginning 

from the first day, we have made 
innovations to transform the sector



Japonya pazarı titiz, nitelikli ve beklentisi 
yüksek

Japonya pazarı ile ilgili çalışmalarınız olduğunu biliyoruz, bu 
konudan söz eder misiniz?
Türkiye’den Japonya’ya en fazla makarna ihracatını biz 
gerçekleştiriyoruz. Tahmin edersiniz, bölgede makarna tüketimi 
çok düşük, kişi başına yılda 2-3 kilogram… Bu rakam, İtalya’da 
28, Türkiye’de 6 kilogram. Japonya, ağırlıklı olarak pirinç tüketen 
bir kültürel yapıya sahip. Ancak bunun yanında, makarnaya 
benzeyen noodle tüketimi de var. Bu nedenle orada pazarın 
açılabileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, bu ülkeye ihracat 
yapmak bize önemli bir know-how yaratıyor… Pazar çok titiz, ni-
telikli ve beklentisi yüksek. Bu özellikleri ile ürün aldıkları marka-
lara da yeni bir boyut katıyorlar. Biz Japonya’ya 8 yıldır makarna 
ihracatı yapıyoruz.

Konunun kalite kısmını bir tarafa koyalım, bize ‘Sizi tanıyoruz, 
kalitenizi biliyoruz, bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Ancak gelin 
hizmet şartlarını konuşalım” diyebiliyorlar. Paketlerdeki yazı pun-
tosundan, grafik dengesine, kolinin biçimine kadar, tüketiciyi 
ilgilendirmeyen konularda dahi şartlar yaratabiliyorlar.Aslında 
tüm bunları onlar “hizmet bütünlüğü” olarak görüyor. Tabii büt-
ün bunları oluşturduğunuz zaman da sizden vazgeçmeleri kolay 
olmuyor. Bizi de çok teste tabi tuttular. Kalite standartlarından 
kullandığımız buğdaya, çalıştığımız çiftçilere kadar testlerden 
geçtik. Özetle, ‘Bu makarna kaliteli’ diyerek ticarete başlamıyorlar. 

2010 yılı için projeleriniz neler?
2009 bizim için markalaşma yılıydı. Sonrasında yeni ürünler 
çıkaracağımızı söylemiştik. Bu yılbaşında “şipşak makarna” yı 
çıkardık. Türkiye pazarı için farklı bir ürün. Bunun yanında mantıya 
yeni bir form getirdik. Kayseri mantısını peynirli ve ıspanaklı üret-
tik. Bunlar inovatif ürünler oldu. Makarna tüketimi için yapılacak 
daha çok şey var…  Örneğin burgu makarna ve şehriye çeşitleri 
üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Kulaklı şehriye, kare şehriye, 
midye şehriye gibi yeni çeşitleri geliştirdik. Bunları, kendi ta-
birimizle “çorba sefasına” kattık.  Yaptığımız araştırmalara göre, 
kulaklı şehriyeyi özellikle çocuklar çok sevdi. Görüş bildirilen pek 
çok aile ‘Biz çocuğumuza çorba içiremiyorduk, ama şimdi yemeye 
başladı”  diyor.  Şimdi de kristal kesme diye bir şekil çıkardık. Türki-
ye’ de olmayan bir çeşitti. Şu anda, gelecek 3 yıl boyunca piyasaya 
sürebileceğimiz çeşitlerimiz hazır, diyebiliriz.

Therefore we were able to get our feet on the ground during our 
renovation process. We investigated macaroni consumption hab-
its of the people of our country and of other people from vari-
ous countries and cultures. Before the suggestions of Selva, Turk-
ish consumers used to eat macaroni either with tomato paste, 
cheese, ground meat, yoghurt and butter or plain and tasteless as 
in case of the majority. And a very small percentage of our people 
used to consume it with foreign flavors such as Italian sauces. As 
most of the people used to eat macaroni without sauce or with 
garnish type of sauces, they couldn’t diversify and give flavour to 
it, so macaroni could never be consumed at desired levels. Taking 
these facts into account, we made new suggestions and what we 
said were very important for the purpose of making macaroni

prestigious and substituting it for the main dish. Having a look 
at the communication activities and the results of researches 
conducted in the last two years, we can frankly say that we have 
brought new habits to the usual consumption of macaroni in Tur-
key and therefore macaroni got more prestigious on our dining 
tables.

Japanese market is prissy, qualified and 
has high expectations

Japanese market is prissy, qualified and has high expectations
We know that you have been studying the Japanese market, 
will you please tell us about it? 
 We are the top macaroni exporter to Japan from Turkey. As you 
might guess, macaroni consumption is very low in the region, as 
low as 2-3 kg per person in a year. It is 28 kg in Italy and 6 kg in Tur-
key. Japan has a cultural structure that leads mainly to rice con-
sumption. However, in addition to this, there exists consumption 
of noodle which resembles macaroni. Therefore, we think that 
the market can broaden there. Nevertheless, exporting to this 
country requires a considerable know-how… The market is quite 
prissy, qualified and has high expectations. With such properties 
they contribute a  new dimension to the brands that they buy 
from. We have been exporting macaroni to Japan for 8 years.

Apart from the quality issues, they may say “We know you and 
your quality and we have no problem with it. However, let’s dis-
cuss the service conditions.” They may lay down conditions even 
on unrelated services such as type size on the package, graphic 
stability, shape of the box, etc. although consumers have nothing 
to do with such issues. In fact, they consider all of these to be “ser-
vice integrity”. Certainly, once you provide all these conditions, 
it is not easy for them to abandon you. They also gave us several 
tests. We had tests on issues such as quality standards, the wheat 
that we use, the farmers that we work with, etc. Briefly, they don’t 
start business just because the macaroni is of high quality. 

What are your projects for 2010?
2009 was the year of brandization for us. Then, we have said that 
we would introduce new products to the market. Last Christmas 
we introduced “şipşak makarna” (instant macaroni). It is an un-
usual product for the Turkish market. On the other hand, we gave 
a new form to mantı (Turkish ravioli). We produced Kayseri mantı 
with cheese and spinach. 
These have been innovative products. There are still so many 
things to be done in order to increase macaroni consumption…  
For example, our studies continue on spiral macaroni and vermi-
celli types. We have developed new types such as kulaklı şehriye 
(eared vermicelli), kare şehriye (square vermicelli), midye şehriye 
(mussel vermicelli). And we have added those into our “soup joy”. 
According to the results of our research, especially children liked 
the “kulaklı şehriye” (eared vermicelli). Many families say: “We 
were unable to make our child eat soup before, but she started to 
eat now.” And recently we introduced a form named crystal cut. 
It was a type that did not exist in Turkey before. At the moment, 
we are able to say that we have enough types to introduce to the 
market for the next 3 years.
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Sektörün içindeki insanlar, hiç bıkıp usanmadan hammadde kali-
tesinin hem kuru hem taze makarna kalitesi için temel olduğunu 
ve en iyi üretim teknolojisinin hammadde mükemmelliğini mamul 
üründe korumayı ve artırmayı mümkün kılan teknoloji olduğunu 
tekrarlayıp dururlar.

Bu genel nitelikteki görüşe karşı çıkılması mümkün değildir, buna 
karşın “kalitenin” nekadar soyut görünürse görünsün, hammad-
delerle veya mamul ürünle ilgili olarak, bir veya birden fazla spesi-
fik özellikler içeren bir kavram olduğunu da belirtmemiz gerekir.

Makarnadan söz ettiğimizde, “hammadde”, çok sayıda başka 
terkip maddesi eklense de, kesinlikle durum buğdayı irmiğini 
belirtmektedir. Örneğin, taze makarna için yumuşak buğday unu 
kullanılırken, spesyalite kuru makarna yaparken hamura genel-
likle başka karekteristik terkip maddeleri katılır.

Bu nedenle, durum buğdayı irmiğinin kalitesini, ondan yapılan 
makarnanın kalitesi için temeldir; bu kalite kavramsal düzlemde, 
onun organoleptik ve besleyicilik özelliklerine veya daha öznel 
düzlemde ise tüketicinin dikkat ettiği özelliklerine karşılık gelir. 

İtalyan pazarı (sadece İtalyan pazarı değil) sözkonusu olduğunda, 
makarna kalitesi rengiyle, görünümüyle ve her şeyden önce pişme 
özellikleriyle ölçülür.u kaliteleri daha iyi anlamak için, bunların 
karşıtlarını düşünmeniz yerinde olacaktır:  gri ve / veya donuk 
renk, hoş olmayan görünüm (anormal beyaz veya koyu noktalar, 

People in this sector repeat without being never tired that raw 
material quality for both dry and fresh macaroni quality is the ba-
sis for that and the best production technology is to protect the 
raw material perfection on the finished product and to enhance 
technology that will enable this.

It is not possible to oppose to the comments of general nature, we 
need to mention that the concept of “quality” how abstract may 
appear, related to the raw materials or finished products contain 
more than one specific properties. 

When we talk about pasta, “raw material”, means numerous other 
composition materials, certainly refers to durum wheat semolina.

For example, soft wheat flour is used for fresh pasta, for dried pas-
ta specialties the dough is usually blended by other characteristic 
composition substances.

Therefore, the quality of the durum wheat semolina is the qual-
ity of the pasta made out of it. This quality conceptually means 
it’s organoleptic and nutritional properties, or more subjectively 
of the characteristics that correspond to clients attention. Italian 
market (not just the Italian market) is concerned, with the color of 
the pasta quality, appearance, and above all is measured with the 
cooking characteristics. 

To better understand this quality it will be wise to think to its op-
posites: the gray and / or dull color, unpleasant appearance 



biçimde kusurlar, gevşeklik veya kıvam yoksunluğu, vs,) ve her 
şeyden önce yüzey ve genel yapışkanlığı. Yenmeye hazır pişirilmiş 
makarnanın ana özelliğini belirmek üzere evrensen sözcük 
dağarcığına girmiş olan “Al dente” ifadesi (iyi pişirmesine karşın 
ısırma diriliği) konuyla ilgili üst düzeyde herhangi bir bilimsel 
yazıya göre daha açık ve kapsamlı bir ifadedir.

Bu yazıda, irmik ile makarna arasındaki ilişkiyi, özellikle yapışkanlık 
konusu bağlamında ele alacak ve bunu yaparken hem kullanılan 
hammadde hem de üretim teknolojisi bakımından bu kusurun 
ana özelliklerini analiz edeceğiz. Her zaman olduğu gibi genel 
olarak kullanılan ifadelerden ve terimlerden yararlanırken, be-
lirtilen kavramlardaki hatalardan veya eksikliklerden kaçınmaya 
çalışacağız. Bu yazıda belirtilen teknik özelliklere ilişkin daha 
kapsamlı bilgi için, lütfen Professional Pasta dergisinde yayınlanmış 
olan metinlere ve bu yazıya eklenmiş olan kaynaklara bakınız 
www.professionalpasta.org

DURUM BUĞDAYININ ÖĞÜTÜLMESİ
Durum buğdayının temel özelliği, herkesin bildiği üzere camsı 
yapıya sahip olan karyops, yani çekirdek yapısından oluşur, durum 
buğdayı karyopsunun değirmende ezilmesi çeşitli boyutlarda kes-
kin kenarla parçalar yaratır.

Durum buğdayı irmiğine ilişkin granülometrik tablolar, normalde 
im olarak ifade edilen minimum ve maksimum boyut sınırları 
içinde tespit edilebilen homojen boyutlara sahip parçacıkları 
belirten irmiğin yüzde bileşimine ilişkin göstergelerden ibarettir.
İrmiğin granül metrik özellikleri normalde üç düzeye göre ifade 
edilir: kaba öğütülmüş, orta öğütülmüş ve ince öğütülmüş irmik. 
Bu irmik kalitelerine ilişkin gronilometrik yüzdeler www.profes-
sionalpasta.org internet sitesinde gösterilmektedir.

Endüstriyel makarna yapımında geçerli olan eğitim orta ve orta/
ince öğütülmüş irmiğin kullanılmasıdır. Bunun ana nedeni, küçük-
öğütülmüş irmiğin daha yüksek hidrasyon hızına (<220 u) sahip 
olması ve bunun sonucunda yoğurma süresinin kısalması ve 
dolaylı olarak yetersiz hidratlanmış irmik parçacıklarının makar-
nada yarattığı beyaz noktalarının azalmasıdır. Durum buğdayının 
çok düşük irmik granülometrik düzelerine kadar öğütülmesi, 
yumuşak buğday öğütme işlemi sonucunda elde edilen una ben-
zeyen son derece küçük parçacıklar (un) yaratır. İnce öğütülmüş ir-
mikte, önemli düzeyde “un” (>%4) bulunabilir; bu, pişme sırasında 
özelliklerini koruyan ve makul olmayan şekilde yapışkanlı hale 
gelmeyen gerçek kaliteli makarna için hiç kuşkusuz optimum 
değildir.

İnce öğütülmüş irmiğin daha hızlı hidrasyon avantajının karşısında 
üretimle ilgili potansiyel risk de vardır: öğütme sırasında buğday 
nişastalarının zarar görmesi; bir başka deyişle, oluştukları polisa-
karit zincirlerinin (amilos ve amilopektin) kopmasıdır.

Her irmiğin depolanması sırasında hemde makarna üretimi 
sırasında, hamurun hazırlanması ve kalıplanması işlemiyle 
başlamak üzere bir dizi karmaşık kimyasal ve biyokimyasal 
reaksiyonları kaçınılmaz şekilde tetikleyen geri dönüşü olmayan 
bir bozulma söz konusu olur.

appearance (abnormal white or dark spots, format flaws, loose-
ness or consistency deprivation, etc.), and first of all surface and 
general stickiness. For ready to eat cooked pasta universally  the 
expression “Al dente” specify the main feature (good cook, al-
though biting vitality), which is a more open and inclusive  expres-
sion than any relevant upper levels scientific paper.
 
In this paper, the relationship between semolina and pasta, es-
pecially in the context of sticky issues, and in so doing, the raw 
material used to treat both in terms of production technology; we 
will analyze the main features of these defects. As always, used 
mainly when using expressions and terms specified in the con-
cept we will try to avoid errors or omissions. In this article for more 
comprehensive information regarding the specifications, please 
see texts published in the journal Professional Pastry and the re-
sources attached to this article.
www.professionalpasta.org

MILLING OF DURUM WHEAT 
The basic characteristic of durum wheat, as everyone knows, is 
the caryopses which has glassy structure, which consists of the 
core structure, the caryopses of durum wheat in crushing mill will 
create parts with sharp edges in various sizes.

Granulometric tables related to durum wheat semolina, normally 
expressed as a bookmark in the minimum and maximum size limit 
that can be identified with homogeneous particle size indicating 
that the percentage composition of the leading indicator is com-
posed of semolina.

Metric properties of semolina granules are normally expressed as 
three levels: coarse ground, medium and finely ground semolina.

Regarding the quality of semolina, granulomertic percentages are 
shown in the following web site: www.professionalpasta.org 

The valid teaching in the production of industrial macaroni is the 
use of of medium and medium/fine ground semolina. The main 
reason for this, small-ground grits has got higher hydration rate 
(<220 u) and the result is the shortening of dough time and in-
directly decrease of white points in macaroni because of low hy-
drated semolina particles. Milling of the durum wheat until very 
low level of granulometric semolina create a kind flour with ex-
tremely small particles (flour) obtained by soft wheat milling pro-
cess. Fine-ground semolina could contain the significant levels of 
“flour” ( 4%), this is certainly not optimal for a no sticky good qual-
ity macaroni. 

Fine ground semolina production in the face of faster hydration 
benefits, there are potential risks related to: damaging of wheat 
starch during the grinding process, in other words, breaking of 
polysaccharide (amyls and amyl pectin) chains. 

During storage of semolina and during the production of  maca-
roni starting from the dough preparation and molding process a 
series of complex chemical and biochemical reactions inevitably 
trigger a deterioration without return.
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İRMİK KALİTESİNİ OLUŞTURAN ÖĞELER
Kaliteyle ilgili dört temel öğe söz konusudur: homojen granül-
ometri, genel yüksek protein içeriği, düşük kül içeriği ve renk. Bu 
dört temel öğe yabancı maddelerin bulunması, düşük bakteriyel 
yük ve böcek öldürücü ve zehirleyici bileşenlerin (aflatoksinler) 
bulunmaması gibi başka faktörlerde eklenebilir.

Özellikle makarna yapışkanlığı bakımından ham madde kalitesi-
nin bir ek özelliğinin de dikkate alınması gerekir: yapı taşı nişasta 
zincirlerini bölen enzimlerin indirgenmiş aktivitesi. Bu aktivite, 
makarna yapışkanlığından doğrudan veya dolaylı olarak sorum-
lu olan bileşiklerin oluşmasına neden olur. Amilaz enzimlerin 
aktivitesi, durum buğdayının öğütülmesi sırasında nişastaların 
fiziksel olarak bozulmasıyla ve ayrıca irmikte bulunan mikrobik 
pislenme düzeyi ve onun depolama ve nem koşulları ile yakından 
bağıntılıdır.

Doğal olarak, amilaz aktivitesi karyopsta mevcuttur, fakat bu-
nunla ilgili enzimler büyük ölçüde karyopsun kendisinin yüzey 
tabakalarında (aleuronik tabakalar) ve unu bozacak şekilde yağ 
bakımından çok zengin olan ve atılan tohumda bulunur. 

Karyopsun orta kısmından elde edilen irmik bir orta/büyük granül-
ometriye (>400 u) ve sonuç olarak düşük düzeyde fiziksel nişasta 
hasarına sahiptir. Amilaz aktivitesi de çok düşüktür. 

Buna dayanılarak, bu tip irmiğin makarna yapışkanlık bakımından 
ideal hammadde olacağı varsayılır, fakat ekstraksiyon düzeyi 
ekonomik yaşarlığı olmayacak kadar düşüktür (yaklaşık %50–55). 
Bu nedenle, rekolteyi artırmak amacıyla, öğütme diyakramıda 
irmiği çekirdeğin daha periferal bölgelerinden çıkarmalı ve 
buğday minerallerinin özellikle tegumental bölgelerde yoğun 
olması nedeniyle irmiğin kendisindeki kül varlığını sınırlandırmaya 
yönelik bir geçerli telafi düzeyi aranır.

Bu yaklaşık olarak %70lik bir ekstraksiyon randımanı sağlarken, 
amilaz aktivitesinde artış görülür. Bu nedenle, genellikle olduğu 
üzere, eğer irmik granülometrik değerlerini azaltmak amacıyla 
yeniden öğütülürse, ortaya çıkan ve kaçınılmaz fiziksel nişasta 
hasarı makarna yapışkanlığı sorunu açısından kalitede daha da 
ödün verilmesine yol açar.

İRMİK PROTEİNİ İÇERİĞİ
İrmikte bulunan proteinler makarna pişme kalitesinde çok önemli 
bir rol oynarlar; bunun nedenleri aşağıda açıklanmaktadır.Makar-
na pişerken iki görüngü gerçekleşir: proteinlerin denatürasyonu 
ve nişastaların jelatinleşmesi. Pişirmeden kaynaklanan ısı nedeni-
yle nişasta granülleri su emer ve şişerler ve böylece hacim olarak 
büyür ve makaranın protein yapısıyla çevrelenmiş olarak granül-
lerin kendileri arasındaki boşlukları doldururlar. 

Aynı ısıl etki nedeniyle proteinler pıhtılaşarak protein yapısını 
güçlendirir ve nişasta parçacıklarının artan hacmine (ve ağırlığına) 
karşı daha iyi dayanım sağlarlar. Bu iki olgu (protein denatüra-
syonu ve nişasta jelâtinleşmesi) bu nedenle bir birlerini dengele-
yen kuvvetlerdir, fakat nihai sonuç makarnada yapısal dengenin 
oluşmasıdır. 

ITEMS THAT FORM THE QUALITY OF THE SEMOLINA 
Quality is about the four basic elements: homogeneous granu-
lomety, generally high protein content, low ash content and color. 
To this four basic elements can be added different factors such as 
the existence of foreign substances, lower bacterial loads lack of 
pesticides and toxic compounds (aflatoxins).

In terms of quality of raw materials, especially the pasta sticking 
an additional feature must be taken into account: the reduced ac-
tivity of enzymes that divides the building block of starch chains. 
This activity, directly or indirectly is responsible for the stickiness 
of pasta which causes the formation of compounds. Amylase en-
zyme activity, physical degradation of the starch of durum wheat 
during the milling as well as grits in microbial degradation of the 
level of grime and it is closely associated with storage and mois-
ture conditions

Naturally, the amylase activity is available in caryopses, but related 
enzymes exist largely at the surface layers of caryopses (aleuronic 
layers), and in the dropped oil rich seeds which have the property 
of corrupt the flour. 

Semolina obtained from the central part of caryopses has a me-
dium / large grading (> 400 u) and as a result has a low level of 
physical damage to starch. Amylase activity is very low. 

Based on this, this type of semolina pasta in terms of viscosity is 
assumed to be the ideal raw material, but the level of extraction 
is low enough not to have economic viability (approximately 50-
55%).Therefore, to increase the yield for the purpose of milling 
diagram semolina should extracted from more peripheral regions 
of seeds because of the concentration of the wheat minerals, es-
pecially at the tegumental regions should look for a compensa-
tion level in order to limit their ashes in semolina.

This give approximately 70l% of extraction facility, there will be an 
increase in amylase activity. Therefore, as is often, if semolina is re-
grounded in order to reduce the granulometric values, the result-
ing and inevitable physical problems in terms of sticky spaghetti 
starch damage will compromise further more the quality. 

SEMOLINA PROTEIN CONTENT
Proteins that contain semolina play an important role in the qual-
ity of macaroni cooking, the reasons are outlined below.

While cooking pasta, two phenomena occur: the denaturation 
of protein and gelatin recovery of starch. Due to heat caused by 
cooking starch granules absorb water and swell, and thus grow in 
volume and is surrounded by protein structure of macaroni, the 
granular forms fill the spaces between them. Because the thermal 
effects proteins will clot and strengthen the structure of proteins 
and gain increasing resistance against volume gaining starch par-
ticle (and weight) to provide better resistance. 

These two cases (denaturation of proteins and starch gelatin re-
covery), thus are balancing forces, but the end result is that the 
macaroni will gain structural balance..
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Doğal olarak, eğer protein yapısı nişasta parçacıklarının şişmesine 
dayanamayacak kadar zayıfsa veya eğer bu şişme nişastanın 
hasar görmesi ve bunun sonucunda su emme eğiliminin aşırı 
veya anormal hale gelmesi nedeni ile protein pıhtılaşması hızıyla 
karşılaştırıldığında çok yüksekse bu denge bozulacaktır. Bu du-
rumda, nişasta parçacıkları, kısa pişirme sürelerinde bile erken-
den içeri çökebilecek ve böylece oluştukları polisakaritleri serbest 
bırakacak, onları dağıtacak ve yapışkanlığa neden olacaklardır. 
Protein yapısının kalitesi bu olguyu dengeleye bilir ve dolayısıyla 
hasarı sınırlandırır. 

Bu, irmikteki en önemli ve genel bileşik olan glütenin kalitesiyle 
belirlenen bir koşuldur. Esnek glütene sahip bir protein yapısı ve 
makarna pişirme sırasında pıhtılaştığında, irmikten elde edilen 
makarna yapışkanlığını sınırlandırır ve fiziksel stres ve/veya yük-
sek emil az aktivitesi nedeniyle yüksek nişasta hazarı düzeyleri söz 
konusu olur.

Benzeri bir durumla, makarnanın uzun süre pişirilmesi (fazla 
pişirilmesi) sırasında karşılaşılır; çünkü bu aynı zamanda nişastanın 
aşırı şişmesine, jelâtinleşmiş parçacıkların içeri göçmesine ve 
nişasta bileşenlerinin dağılımına neden olarak protein yapısı ne 
kadar güçlü olursa olsun protein yapısı tarafından sağlanan direnci 
bastırmalarına neden olur.

YOĞURMA AŞAMASINDA ORTAYA ÇIKAN 
YAPIŞKANLIK
Anormal bozulmuş nişasta düzeylerine ve yüksek emilaz enzim 
aktivesine sahip irmik yoğurma aşamasından itibaren sorunlar 
yaratabilir. Bunların en önemlileri arasında şunlar yer almaktadır:

1) Bozulmuş siterülitleri kısmen glüten oluşumu için kullanılan 
protein komponentinden, fakat her şeyden önce, çok daha düşük 
su emme kat sayısına sahip olduklarından (eğer hamur “soğuk” 
çalışmasına neredeyse yok denilenilebilecek düzeyde) uygun 
şekilde hidratlaşmayan tam siferilülitlerden çıkartmak suretiyle 
hızlı bir şekilde büyük miktarda su emerler (kendi ağırlıklarının 200 
katına kadar). Bu ise hamurda, glüten formasyonundan degenel 
hamur kütlesinin dağılımında, esnekliğinde ve yapışkanlığında 
homojenlikten yoksunluk yaratır;

Naturally, if the protein structure of the starch particles are too 
weak against swelling of starch damage and consequently the 
water absorption tendency become excessive or abnormal due to 
protein coagulation rate compared with the much higher this bal-
ance will deteriorate.

 In this case, starch particles, the short cooking time, even early in 
the course of collapse, and thus they could be released polysac-
charides will cause them to distribute and viscosity. The quality of 
protein structure and thus knows this fact to balance the damage 
limit. This is the most important and semolina is generally a com-
pound in a condition defined by the quality of gluten. 

A protein structure with elastic gluten if clots during cooking of 
macaroni will limit sticking of the pasta and due physical stress 
and / or high amylase activity create high starch damage levels.

Such a situation occurs because of long time cooking (over cook-
ing) at the same time the starch swells excessively, gelatinous 
particles collapses toward inside and the protein structure that 
causes dispersion of the components of the starch, how powerful 
it might be  will provoke the suppression of the resistance pro-
vided by its protein structure.   

VISCOSITY ARISING FROM KNEADING STAGE
Semolina with abnormal levels of damaged starch and with high 
amylase enzyme activity could cause problems starting from the 
kneading stage. Among the most important of these include:

1) Impaired spherulites absorbs water with huge quantities (200 
times their volume) extracting in an adequate manner from non 
hydrating complete spherulites  as they have very low coefficient 
of suction  This is in dough, provoke gluten formation in the dis-
tribution of the mass of dough, creates a lack of homogeneity in 
elasticity and viscosity;



2) İrmiğine su katılası ve aynı zamanda hamur kütlesine yeniden 
karıştırma eylemi hemen amilaz enzimlerinin hidrolütik aktivi-
tesine yol açar. Özünde, nişasta kendisini oluşturan parçalardan 
kısmen ayrılır; serbest bıraktığı şekerler paralelolarak hamur ka-
litesinin bozulmasına ve hata oluşum sonrasında ürünün kend-
isine zarar verir. Yoğurma aşamasının uzunluğunun da çok önemli 
olduğunu bu noktada belirtmemiz gerekir.Eğer çok uzunsa (>15 
dakika), hasar gören nişasta miktarı kaçınılmaz olarak önemli 
ölçüde artacaktır; çünkü irmiğe fiziksel olarak (öğütme) verilen 
zarara ek olarak, kimyasal ve biyo kimyasal olarak yaratılan hasar 
(amilaz enzimlerinin yarattı nişasta hidrolizi) söz konusudur;

3)Hamurdaki şekerlerin konsantrasyonundaki artış sonraki üretim 
aşamalarında başka kimyasal reaksiyonlara yol açan koşulları 
yaratır; budurum, özellikle makarna kurutulursa ve kurutma eğrisi 
spesifik ürün durumuna uygun değilse gerçekleşir. Taze ürünün 
uygun olmayan higro-termik işlemiyle (pastörizasyon)sarı ping-
mentlerin oksitlenmesi ve makarna parlaklığının kaybolması gibi 
başka bir takım sonuçlarda ortaya çıkabilir.

4)Nişasta hidrolizinin serbest bıraktığı bileşik (maltoz,gilikoz, vs.) 
makarnanın yüzey tabakalarına doğru hareket etme eğili gösterir 
ve makarnayı tamir edilemez şekilde yapışkanlı hale getirir. Bunların 
konsantrasyonu (ve dolayısıyla makarnanın yapışkanlığı) ne kadar 
fazlaysa, yukarıda belirtilen durum okadar fazla belirginleşi. Ürün 
havalandılırsa ve yüzeyi kısmen kurutulursa bile makarna yüzeyi-
nin yapışkanlığı en azından potansiyel olarak varlığını korur. 

Şekerler, ürün yüzeyinde en az miktarda su (buhar yoğunlaşması, 
higro-termik işlem, pişirme) bulunsa bile her defasında koloidal 
çözeltileri yeniden yaratma eylemi gösterirler. Bu noktada, an-
cak yoğurma aşamasında amilaz akitivitesinin olmamasının ma-
karna yapışkanlığını her hangi bir biçimde engellemeye yönelik 
optimum koşulu oluşturdu açıktır. Bu olasılığın sadece kurumsal 
olmasına karşın, bunun dışındaki tek altarnatif bufazliyeti mümkün 
olduğunda düşük tutmaktır. Bunuyapmak için, öncelikle irmikteki 
amilaz aktivitesi düzeyini saptamak ve bunun hamur hazırlanma 
sırasında önemli ölçüde artacağını hesaba katmak önemlidir. 
İkinci olarak, hamur hazırlama işlemini doğru gerçekleştirilmesi 
ve irmik hidrasyonuna, hamur sıcaklığında ve hazırlama sırasında 
harcanan genel zamana dikkat etmek önemli olacaktır.

2) Semolina mixed up with water and blending the dough mass 
again will create immediately hydrolytic activity of amylase en-
zymes. In essence the starch will separate from particles that com-
pose itself and the sugar released will deteriorate the quality of 
the dough and even after the production process will damage the 
product itself. The length of the kneading stage is crucial that we 
need to specify at this point. If too long (> 15 minutes), damaged 
starch content inevitably greatly will increase because beside the 
physical damage suffered by semolina  (milling), will add up as 
well as chemical and bio-chemically damage (amylase enzyme 
has created the starch hydrolysis);

3) The increase in the concentration of sugar in the dough for the 
next production phase will create conditions that lead to other 
chemical reactions; this situation is true especially for dried pasta 
and if the drying curve is not specific to the products. Inappropri-
ate hygro-thermal processing of fresh products (pasteurization)  
will result in yellow pigments oxidation and loss of brightness of 
the macaroni and other results consequences may arise. 

4) The compound released of starch hydrolysis (maltose, glucose, 
etc..) tend to move toward the surface layer of macaroni and pasta 
will be sticky at a level that can not be corrected anymore . Their 
concentration (and thus sticking of the pasta) is how much more, 
so the above situation becomes more apparent. The product is air 
and surface stickiness of the surface of the partially dried pasta, 
even as at least potentially, protects assets. 

Sugar, products in the least amount of surface water (steam con-
densation, higro-thermal processing, cooking), it even recreates 
the action each time the colloidal solutions are shown. At this 
point, but the lack of amylase activity in the process of kneading 
the pasta in any form to prevent sticking to the optimum condi-
tion is the pose. Although this possibility only enterprise, except 
that the only alternative is to keep this low activity when possible. 
To do so, primarily to determine the level of amylase activity in 
semolina and the dough will rise substantially during the prepara-
tion is important to take into account. Second, the process of pre-
paring the dough and semolina hydration towards achieving, and 
to prepare the dough temperature during the entire time spent 
will be important to pay attention to.



MAKARNA YAPŞKANLIĞINI SINIRLANDIRMAYA 
YÖNELİK ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ VE STRATEJİLERİ
Makarna yapışkanlığını hammadde özellikleriyle yakından 
bağınltılı olduğunu saptadığımıza göre, açıklanan etkileri 
sınırlandırmak için hangi teknolojik çözümlerin uygulanması 
gerektiğini incelememiz gerekiyor. Bu sorun, her şeyden önce, 
makarnanın kurutulmasıyla ve özelliklede işleme sıcaklığıyla ilgili 
teknolojik çözümlerle ilgilidir. 
Kuru makarna söz konusu olduğunda, en iyi sonuçların yüksek ku-
rutma sıcaklıkları (850C), ince öğütülmüş irmiğin kullanılmasına 
ve yüksek düzeylerde nişasta bozulmasına tatmin edici yanıtlar 
verecek en uygun sıcaklığın kullanılmasıyla elde edilir. Bu tip irmik 
için, kalite bakımından nihayi sonuç (yapışkanlığın olmamamsı 
veya düşük yapışkanlık düzeyleri) doğrudan doğruya genel pro-
tein içeriği ile, yani glütenin oluşturan protein içerinin genel 
miktarıyla ilgilidir. Aslında, yüksek protein düzeyi yüksek sıcaklıkta 
kurutma teknolojisi için en önemli özelliğidir. Diğer yandan düşük 
sıcaklıkta (600C) kurutma için glüten kalitesi daha önemlidir; Bu  
yüzden, yüksek düzeyde nişasta hasarına sahip ince öğütülmüş ir-
mik kesinlikle tavsiye edilmez. Yukarıda açıklanan irmik tipini taze 
makarna üretiminde kullanmak için (sadece açılmış olarak veya 
doldurulmuş olarak) yapışkanlık sorunu aşağıdakiler gibi spesifik 
ürün özelliklerine bağlı başka faktorleri de içerir: 

1)Yüksek ve sabit makarna nem düzeyi; genel olarak enzim ak-
tivitesine ilişkin optimum koşul ve özel olarak özellikle yüksek 
düzeyde serbest suyla (AW) amilaz aktivitesi;

2)Mikrobik kararsızlık;

3)Amilaz akitivitesinden serbest kalan bileşikler ile hem makarna 
açma hemde doldurma ile ilgili çeşitli ürün permosyonlarından 
kaynaklanan çeşitli kaynağa ve yapıya sahip bileşikler arasında 
potansiyel kimyasal ve biyo kimyasal etkileşim;

4)Protein yapısı ve hamur nişastası bakımından mikrobik stabili-
zasyon işlemlerinin (pastorizasyon) etkileri. Taze makarna üreti-
minde, bütün makrna temel ve terkip maddesidir ve bu katılımı 
sadece makarnanın orgolettik besinselyanları ile ilgili değildir. 
Yumurta aynı zamanda önemli bir teknolojik rol oynar; Özel-
liklede irmiğe kattığı protein itibarıyla; bu katkı makarnanın 
protein yapının dayanımını ve esnekliğini geliştirir ve daha önce 
değindiğimiz gibi ürünün yüzey yapışkanlığının dengelenmesine 
yardımcı olur. Yumurtanın hamur hazırlamaya yönelik protein 
(velipit) katkısını bırakırsak, geriye öncelikli olarakfiziksel ve biyo 
kimyasal nişasta hasarısorunu kalır. Özel ihtiyaçlarına paralel 
olarak, özellikle değer amaç açılmış makarnanın yapışkanlığıyla 
kesinlikle bağdaşmayan gerçek makarna kalitesi elde etmekse en 
mantıklı çözüm, üretimin akıllıca yapılacak seçimidir. Taze makar-
na üretiminde, yapışkanlık sadece soğutma aşamasındaki ürünle 
ilgili değil, aynı zamanda ve bazen bi okadar önemli olarak üretim 
süreci ile yakından ilgilidir. Buna ilişkin ana örnekler şunlardır:

1)Makarnanın kalibrasyon sırasında zarar gören veya cappellekti 
kalıplama makinelerinin kavrayıcılarına, ravioli kalıplama maki-
nelerinin damgalarına ve genel olarak kalıplama cihazlarına 
yapışma eğilimigöstermesi,

MACARONI PRODUCTION STRATEGIES AND TECH-
NOLOGIES TO LIMIT THE STICKING
We have found that the sticking of the macaroni to be closely cor-
related with material properties, technological solutions to limit 
what we need to review should be applied. This problem, first 
of all, and especially the pasta drying process is concerned with 
technological solutions related to temperature. Dry pasta is con-
cerned, the best result of the high drying temperature (850C), the 
use of fine-ground semolina and starch in a high-level decompo-
sition will give a satisfactory response is obtained by using the 
most appropriate temperature. For this type of semolina, the final 
result in terms of quality (low viscosity levels or non stickiness) di-
rectly to the overall protein content, gluten forming proteins that 
are related to the overall amount of courses. In fact, high protein 
levels in high-temperature drying technology are the most impor-
tant features. Other hand, at low temperatures (600C) for drying 
gluten quality is more important, therefore, high levels of starch 
damage with a fine-milled semolina is strongly described above 
semolina type of fresh pasta production to use (just hung down, 
or filled) as problem of stickiness, such as the following specifics 
includes other factors related to product characteristics:

1)High and constant humidity level of the pasta, the optimum 
conditions for enzyme activity in general and specifically with 
particularly high levels of free water (AW), amylase activity;

2)microbial instability;

3) amylase activity with the release of the compound and filling 
the trench with a variety of pasta products due to a variety of pro-
motional resources and structures with potential chemical and 
bio-chemical interactions between compounds;

4) Effects of microbial processes of stabilization (pasteurization)  
in terms of protein structure and dough starch. In the produc-
tion of fresh pasta, all pasta is the basis and substance composi-
tion and nutritional aspects of this participation are not related 
to only the pasta is orgolettic. Eggs are also an important role in 
technological, Especially As The protein fold into semolina, pasta, 
this contributed to the strength and flexibility of protein structure 
and enhances the stickiness of the surface of the previously men-
tioned products, such as help in balancing. 

To prepare the dough for egg protein (velipit) If a contribution 
back to the physical and bio-chemical starch damage as a prior-
ity issue remains. In parallel to their specific needs, particularly for 
absolutely incompatible with the purpose opened sticky pasta 
real quality is to obtain the most logical solution is the choice of 
production to be done wisely. In the production of fresh pasta, 
sticking with only the cooling process is not about the product at 
the same time and sometimes just as important as the production 
process is closely related. The main examples of this are:

1- The tendency of the macaroni to be damaged during the cali-
bration or stacking to cappelleti molding machine, to the stamp 
of the ravioli molding machine and general  tendency to stick to 
the molding device;
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2) Makarnananın sarsak ve konveyör bantlarına yapışması, çıkış 
noktalarında yığılma yaparak engeller veya bariyerler oluşturması 
ve hatta bazen konveyörlerin kendinin geri dönme hareketi ile 
baş aşağı olarak geri dönmeleri;

3) Ürünün yüzey yapışkanlı ürünü tek tek parçalarının girişte 
pastörize makinesine veya tartım makinelerinin titreştirme  
kanallarının dengeli dağıtılmasını güçleştirir;

4) Tek tek  parçaların biraraya 
toplanması ve ambalajların 
iç taraflarına yapışıp isten-
medik ve sorunlu birikim 
yaratmaları. Eğer irmiği 
değiştirmek istemiyorsak 
ve eğer yapışkanlık sorunu 
yukarıda açıklandığı kadar 
ciddi değilse ve bunun 
için yeterince etkili çözüm-
ler bulunabiliyorsa ne 
yapılabilir? Hamur en etkili 
çözümlerin uygulanmasına 
yönelik ana noktadır ve 
özelliği korur. 

Eğer mümkünse, bunun 
hidrotlanmasına yardımcı 
olan bir ön mikser kullanın 
veya altarnatif hamur 
nem düzeyini mümkün 
olduğunca düşük tutun 
ve kalıplama süresini aşırı uzatmayın hamur sıcaklığının doğru 
olup olmadığını konturol edin; (25-280C) iyidir, çok yumurta 
kullanılsa bile, hamurun ılık olup olmadığını dikkata alarak, kısa 
bir kalıplama süresi gerektirir ve her şeyden önce nişasta hidra-
syonu daha özenlidir ağer hamur sıcaklığı düşük kalırsa, irmiğe 
katılan suyun sıcaklığını arttırın. Hamur terkip maddelerinin do-
zunu ayarlamadan önce daima çalışma ortamındaki hava nem 
düzeylerini konturol edin ve her şeyden önce irmiğin fiili nem 
düzeyini konturol edin. 

Bozulmuş nişastalarla makarna söz konusu olduğunda, 
patörizasyon, özellikle doygunlaşmış buharın kullanılmasıyla, 
ciddi bir sorun haline gelir. Isı ve yüksek su içeriği nişastanın 
şişmesine korkunç katkıda bulunur ve hızla jelatinleşme 
gerçekleşir, sadece açık yarı saydam görünüm almakla kalmaz, 
aynı zamanda makarnanın soğutulmasından sonra meydana 
gelen sonraki gerileme olgusuna yol açar; bir çok durumdan 
ambalajlanmasından sonra makarnanın dayanımını ve dokusu-
nun bozulması muhtemel suyu serbest bırakır ve makarnayı 
bir çok noktada bir sarımsı gevşek lapa haline getirir makarna 
jelatinleşmesinden kaçınmak için, pastorize makinesinin bol mik-
tarda ısı ve nem verdiği dikkate alındığında yapılabilecek tek şey 
ürünün işlem odası içinde kalma süresini azaltmak ve aynı zaman-
da mikrobiyal varlığın yok edilmesi amacıyla işlemin süresiyle te-
siri arasında doğru dengenin araştırılmasıdır. 

2- Sticking of the macaroni to the conveyor belt, create obstacles 
or barriers by stacking or piling up at the exit points and some-
times even back to the conveyor movement with their head 
down in the back;

3- A sticky product will be difficult to distribute in a balanced 
manner at the   entrance of the pasteurization machine, weigh-
ing machines and at the vibration channels;

4-  Clustering of the indi-
vidual pieces packed to-
gether and stuck to the 
inside of the package cre-
ate unwanted situations. 
And if you do not want to 
change the semolina or 
the viscosity problem as 
described above is not se-
rious enough for that effec-
tive solution can be found 
and what can be done? The 
dough is the main point for 
implementation of most 
effective solutions. 

If possible use a pre mixer 
that will help to hydrate or 
keep the level of moisture 
of the alternative dough as 
low as possible and do not 
extend over the duration 

of dough molding, check whether the temperature is correct or 
not; 25-28oC is good enough. If eggs are used, taking account 
the warmth of the dough a short molding time requires first of all 
starch hydration more careful is if the dough temperature remains 
low, increase the temperature of the water added to semolina. 

Before adjusting the dose of composition materials of the dough 
verify always the levels of humidity in the environment and check 
the actual moisture level of the semolina. Macaroni made out of 
decomposed starches pasteurization, especially using saturated 
steam become a serious problem. 

Heat and high water content contributes to swelling of starch 
and gelatin recovery takes place rapidly, not only open to take a 
translucent appearance, but also pasta, cooled after the decline 
occurring phenomenon leads to the next. In many cases after the 
packing the breakdown of the texture and the strength provoke 
the release of water and pasta will be a yellowish loose mash at 
various points. 

To avoid the gelatin recovery of macaroni, when we think that the 
pasteurization machine give a lot of heat and moisture the only 
thing to do would be to shorten the time of stay in the process-
ing room and investigate the right balance in order to destroy 
microbial presence. 

Tek tek parçaların bir araya toplanması ve 
ambalajların iç taraflarına yapışıp istenmedik 

ve sorunlu birikim yaratmaları. Eğer irmiği 
değiştirmek istemiyorsak ve eğer yapışkanlık 

sorunu yukarıda açıklandığı kadar ciddi değilse 
ve bunun için yeterince etkili çözümler buluna-
biliyorsa ne yapılabilir? Hamur en etkili çözüm-

lerin uygulanmasına yönelik ana noktadır ve 
özelliği korur.

Clustering of the individual pieces packed to-
gether and stuck to the inside of the package 
create unwanted situations. And if you do not 

want to change the semolina or the viscos-
ity problem as described above is not serious 

enough for that effective solution can be found 
and what can be done? The dough is the main 

point for implementation of most effective solu-
tions. 

66



Pastorize makinesından çıkan makarna yüzeyini kurutmaya yöne-
lik havalandırmada gerçek bir teknolojik bilmecedir. Eğer hava 
ortam sıcaklığındaysa, makarna sadece kurutulmayacak, aynı za-
manda yeniden pislenecektir; bir başka deyişle, gerçekleştirilmiş 
olan pastorizasyonun tek etkisi organoleptik  özelliklerini tahrip 
etmesidir. 

Eğer hava sıcaksa, yani 650 Cnin üzerindeyse (ürünün yeniden 
pislenmesini engellemek için) nişasta jelatinleşmesi devam ede-
cek ve yarı saydam görüntü ve renk kaybı maksimum boyuta 
ulaşacaktır. Çözüm nedir? İrmiği düşük amilaz aktivitesine sahip 
olan ve orta veya orta-taba arası öğütülmüş bir irmikle ve her 
halükarda minimum veya düşük nişasta hasarı yüzdesine sahip bir 
irmikle değişririn. Sonuçta yüzey yapışkanlığı ortadan kalkmakla 
kalmayacak, aynı zamanda ürünün görümünde ve genel kalite-
sinde iyileşme görülecektir.

NOTLAR
(1)Amilaz enzimleri; nişasta bileşiklerinin (amiloz ve amilo-
pektin) zincirlerini parçalayan hidrolitik enzimleridir; böylece 
glikosidik düzeyde bir su molekülü eklerler. Amilopektin Enz-
imlerle karşılaştırıldığında, amiloz amiloz tarafından daha kolay 
parçalanır.

(2)Protein denatürasyonu yapısal organizasyonunu değiştiren 
bir olgudur; bu değişim özellikle fiziksel ve biyolojik özelliklerini 
etkiler. Denetürasyon bir protein kimyasal reaksiyon hidrolitik 
olgu içermez. Genel olarak, denatürasyon hidrojen bağlarının 
kopmasıyla meydana gelen ve dönüşü olmayan bir olgudur.

(3)Amilaz aktivitesi sonucunda serbest kalan şekerler genellikle 
indirgeyicidir; bu birbaşka deyişle, oksijen kaybını ve önemli mik-
tarda hidrojen kazanımını belirleyen kimyasal reaksiyonlardan so-
rumludurlar. Hamurda indirgeyici şekerlerin var olması mallar-
da reaksiyonuna yol açar ve bu reaksiyon besin değer kaybını ve 
ürün renginin değiştirilmesinden ve tuhaf ve anormal kokuların 
baş göstermesinden sorumlu olan anormal bileşiklerin oluşmasını 
belirler.

For drying the pasta machine to pasteurize the surface air is a real 
technological conundrum. If the temperature is in the air, only 
dry pasta also be dirty again, in other words, has been performed 
only effect of pasteurization is to destroy the organoleptic char-
acteristics. If the weather is hot, so 65o C above (to avoid the re-
contamination of the product), starch, gelatin will continue and 
become semi-transparent image and color loss will reach its maxi-
mum size. 

What is the solution? Semolina having amylase activity is low 
and middle or middle-ground between the base and in any case 
change with a minimum of semolina or farina with a low percent-
age starch damage. Results of the surface viscosity, but not elimi-
nated, but also an improvement in overall quality of the product 
vision and will appear.

NOTES
(1), amylase enzymes, starch compounds (Amylase and amyl pec-
tin) are hydrolytic enzymes that break down the chain, so that 
adds glucosidal level of a water molecule. Amyl pectin compared 
to enzymes crumble more easily by Amylase.

(2) Denaturation of proteins is a phenomenon that changes the 
structural organization; particularly those changes affect physi-
cal and biological properties. Denaturation case does not contain 
protein hydrolytic chemical reactions. In general, the denaturation 
caused by rupture of hydrogen bonds and it is a non return case.

(3) Sugars released as a result of amylase activity has generally a 
reducing effect, in other words it is responsible for a significant 
amount of oxygen loss and chemical reactions for determining 
the hydrogen recovery. The existence of reducing sugar in dough 
provoke Maillard reaction, and this reaction leads to loss of nu-
tritional value and color changes of the product and result in a 
strange smell because of abnormal compounds. 

Kaynak / Resource
Bilimsel Yönleriyle Makarna 
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yayını, Ankara, 2007





BUĞDAY
2009/2010 piyasa yılında Endonezya buğday ithalatının, bir önce-
ki 2008/2009 piyasa yılında gerçekleşen 5.2 MMT ithalata kıyasla, 
yüzde yedi artarak 5.56 MMT olması beklenmektedir. Çeşitli yeni 
un değirmeni makineleri ve çok uluslu gıda imalatçıları piyasaya 
girmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinden ithalatların az oranda 
düşerek 700 MMT olmasının tahmin edilmesine rağmen, bu pazar 
payının çoğunu 2010/2011 piyasa yılında yeniden kazanması 
muhtemeldir. 

MISIR
2009/2010 piyasa yılında Endonezya’daki mısır üretiminin, bir 
önceki piyasa yılında gerçekleşen 8.7 MMT’a kıyasla, yüzde 4.6 
düşerek 8.3 MMT’a ulaşması beklenmektedir. Düşen üretim 
değerleri ağırlıklı olarak dikili ve hasat edilmiş olan alanlarda-
ki düşüşlere bağlıdır. Üretimdeki azalmayla aynı doğrultuda; 
2009/2010 piyasa yılındaki mısır ithalatının, bir önceki yıl 
gerçekleşen 294 MMT’e oranla, iki katından fazla bir artış geçi-
rerek 700 MMT olması beklenmektedir.  

PİRİNÇ
2009/2010 piyasa yılının ilk dikim sezonları sırasında meydana 
gelmiş olan orta derecedeki El Nino olayına bağlı olarak başlıca 
pirinç ekim alanlarının çoğunda yaklaşık 4-6 hafta gecikmeli 
olarak gerçekleşmiş olan ekim ve hasat zamanına rağmen, En-
donezya pirinç üretimi yurtiçi taleplerini karşılamak üzere yeterli 
olacaktır. Java’daki asıl pirinç üretim alanlarında hasat hala devam 
etmektedir. Önceki Pirinç Durum Raporunda (ID1002) PSD’de 
herhangi bir değişiklik olmaz. 

BUĞDAY TÜKETİMİ
2009/2010 piyasa yılında Endonezya’da kişi başı buğday unu 
tüketimi yılda 18 kg’dır. Nispeten değişmez olan ekonomik 
koşullar bazı üst ve orta sınıf Endonezyalıya kendi rejimlerini 
değiştirme ehliyetini sağlamıştır. Her gün üç öğün pirinç içeren 
yemek yemek yerine, şimdi kahvaltıda ekmek yiyebilirler. Özellikle 
Jarabata, Surabaya, Medan ve Bandung gibi Endonezyalı büyük 
şehirlerde yüksek kalitedeki birçok fırınlar giderek artmaktadır. 
Çünkü hızlı yapılan bir paket eriştenin fiyatı pirinçten daha ucuz-
dur, nüfusun daha orta ve düşük kesimleri çabuk eriştelerden 
tüketmektedir.

WHEAT
Indonesian imports of wheat in MY 2009/10 are estimated to in-
crease by seven percent to 5.56 MMT, compared to the previous 
MY 2008/09 of 5.2 MMT.  Several new flour millers and multina-
tional food manufacturers are coming into the market. Although 
imports from the United States are estimated to slightly decline 
to 700 TMT, there is potential to regain most of this market share 
in MY 2010/11.

CORN
Indonesian production of corn in MY 2009/10 is estimated to de-
cline by 4.6 percent to 8.3 MMT compared to the previous MY of 
8.7 MMT.  The decreased production figures are mainly due to de-
creased levels in planted and harvested areas.  In line with the de-
cline in production, imports of corn in MY 2009/10 are estimated 
to more than double to 700 TMT compared to the previous year’s 
level of 294 MMT.

RİCE
Despite the delayed planting and harvesting by almost 4-6 weeks 
across most of the main rice planting areas due to the moderate 
El Nino event that occurred during the first planting seasons of 
MY2009/10, Indonesia rice production will be sufficient to meet 
domestic demand.  Harvest is currently on-going in major rice 
producing areas in Java.  Post makes no changes to the PSD in 
previous Rice Update Report (ID1002).

WHEAT CONSUMPTİON
In MY 2009/10, Indonesian per capita wheat flour consumption is 
18 kg per capita annually.  Relatively stable economic conditions 
have provided the capability to some upper and middle class of 
Indonesians to diversify their diet.  Instead of having three rice 
based meals everyday, they may now have bread for breakfast.  
Numbers of high end bakeries are continuously growing espe-
cially in Indonesian major cities such as Jakarta, Surabaya, Medan, 
and Bandung.  Because the price of a pack of instant noodles is 
cheaper than rice, more middle and lower income segments of 
the population consume instant noodles. 

69



Bundan dolayı çabuk erişte sanayisi en hızlı büyüyen sektördür 
ve Endonezya’nın genel buğday unu tüketiminin yüzde 60’ına 
katkısı vardır. Fırın ve ev gereçlerinin kullanılmasını yüzde 25 
tüketim payı takip etmektedir ve bisküvi sanayisi tüketim payının 
yüzde 15’ini kapsamaktadır. 

Bunun sonucunda, 2009/2010 piyasa yılında Endonezyalı buğday 
unu tüketiminin, önceki 2008/2009 piyasa yılında gerçekleşen 
5.35 MMT tüketime kıyasla, biraz yükselerek 5.4 MMT’a ulaşması 
beklenmektedir. 

TİCARET
Sadece dört buğday değirmenin olduğu zaman, 1998 yılında 
gerçekleşen Endonezya mali-
krizinden beri şu anda Endo-
nezya’da çalışmakta olan yılda 
7.9 MMT toplam yüklü kapa-
sitesi olan 14 buğday değirmeni 
bulunmaktadır. Bu buğday 
değirmenleri toplam yüklü 
kapasitenin yüzde 60’ında 
çalışmaktadır. Bu yıl diğer üç 
yeni buğday değirmeni, tah-
mini olarak yıllık toplam 1.5 
MMT kapasiteyle, çalışmaya 
başlayacaktır. Yeni buğday 
değirmenlerinin çoğu Java’nın 
dışarısında yer alacaktır.

Buğday unu için olan yüksek 
talep ve Endonezya’da  (diğer 
Asya ülkeleriyle kıyaslandığın-
da) satılan buğday unu fiyatı-
nın daha ucuz olması birçok 
çok uluslu buğday unu esaslı 
gıda maddesi üreticilerini 
Endonezya’da faaliyete başla-
maya teşvik etmiştir.  

2002 Kasım’da Çin Serbest Ti-
caret Antlaşması (ACFTA) . ACFTA; Endonezya’nın ithalat vergile-
rini üç kategori için üç aşamaya düşürmesi veya çıkarmasını şart 
koşmaktaydı.  1.Ocak.2004 tarihinde başlamış olan Erken Hasat 
Programı (EHP) gittikçe azalarak 2006 yılında sıfır ithalat vergisine 
düştü. Bu kategorideki tarım ürünlerinin arasında canlı hayvan-
lar, et ve et ürünleri, balık, süt ürünleri, diğer hayvanlardan alınan 
ürünler, canlı ağaçlar, sebzeler, meyveler ve fındık yer almaktadır. 

Kategori için ikinci aşama 20.Haziran.2005 tarihinde başlamış 
olan Normal Parça 1 (NT1) ve Normal Parça 2 (NT2) içerisinde yer 
alan ürünler içindir ve NT1 ürünleri için gitgide azalarak Ocak 
2010’da sıfıra düşen ithalat vergileri, NT2 için Ocak 2012’de sıfıra 
ulaşmıştır. yılında başlayacak ve 2018 yılında tam uygulanır hale 
gelecektir
ACFTA şartları altında Endonezya buğday ununu ASEAN ül-
kelerine yüzde sıfır gümrük vergisi ve Çin’e yüzde 35 ithalat için 
gümrük vergisiyle ihraç edebilmektedir. 

 Therefore, the noodle industry is the fastest growing sector and 
contributes to 60 percent of overall Indonesian wheat flour con-
sumption. 

Bakery and household use follows with 25 percent consumption 
share and biscuit industry takes the balance of 15 percent con-
sumption share. As a result, MY 2009/10 Indonesian wheat con-
sumption is estimated to slightly increase to 5.4 MMT compared 
to previous MY 2008/09 of  5.35 MMT.

TRADE
Since the Indonesian monetary crisis in 1998 when there were 

only four wheat millers, cur-
rently there are 14 wheat mill-
ers operating in Indonesia with 
a total installed capacity of 7.9 
MMT per year. Those wheat 
millers are running at 60 per-
cent of the total installed capac-
ity.  This year, another three new 
wheat millers will begin opera-
tions with an estimated annual 
capacity of 1.5 MMT.  Most of 
the new wheat millers will be 
located outside of Java.

The high demand for wheat 
flour and the cheaper price of 
wheat flour sold in Indonesia 
(when compared to other Asian 
countries) have motivated 
many multinational wheat flour 
based food manufacturers to 
start their oper ation in Indone-
sia.
 
2002.  The ACFTA required Indo-
nesia to reduce or eliminate the 
import duties in three phases 
for three categories. The Early 

Harvest Program (EHP), which began on January 1, 2004, was 
gradually reduced to zero import duties by 2006.  

Agricultural commodities in this category include live animals, 
meat and meat products, fish, milk products, other animal based 
products, live trees, vegetables, fruits, and nuts.  The second 
phase is for the category is for the commodities included in Nor-
mal Track 1 2012 for NT2 products.  The last phase is the reduc-
tion and elimination of import duties for Sensitive Track (ST) and 
Highly Sensitive Track (HST).  For products under the HST catego-
ry, the reduc tive Track For products under the HST category, the 
reduction of duties (0-20 percent) will commence in 2012 to and 
will become fully implemented in 2018.

Under ACFTA, Indonesia can export its wheat flour to ASEAN 
countries with zero percent duty and to China with 35 percent 
import duty.

Buğday unu için olan yüksek talep ve 
Endonezya’da  (diğer Asya ülkeleriyle 
kıyaslandığında) satılan buğday unu 
fiyatının daha ucuz olması birçok çok 

uluslu buğday unu esaslı gıda 
maddesi üreticilerini Endonezya’da 
faaliyete başlamaya teşvik etmiştir.  

The high demand for wheat flour and 
the cheaper price of wheat 

flour sold in  Indonesia
(when compared to other Asian 
countries) have motivated many 

multinational wheat
flour based food manufacturers to start 

their oper ation in Indonesia.
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Çin’deki buğday unu sanayisi ürünlerini Endonezya’ya yüzde 5 
oranındaki En Çok Kayrılan Ülke (MFN) vergisiyle ihraç edebil-
mektedir. Bununla beraber yurtiçi buğday değirmenleri, talep art-
maya devam ettiğinden, bu anlaşmayla kısmen ilgisizlerdir. 

Endonezyalı buğday öğütücülüğü sanayisiyle ilgili şimdiki esas 
endişe Türkiye, Sri Lanka ve Avustralya’dan gelen ithal buğday 
unudur. Çeşitli araştırmalardan sonra, Endonezya Anti Damping 
Komisyonu Türkiye’nin Endonezya’ya buğday ununu ucuz fiyata 
ihraç ettiğine dair kanıtlar bulmuştu.  

2009 Aralık ayında Endonezya Ticaret Bakanı, Endonezya Maliye 
Bakanı’na Türkiye’den alınan buğday ununa anti-damping itha-
lat vergisi uygulamasını önerdi. Bununla birlikte anti-damping 
önlemlerinin Türkiye üzerinde uygulanması tamamlanmamış bir 
şekilde kalmaktadır. 

Endonezya’daki büyüyen un sanayisine bağlı olarak; 2009/2010 pi-
yasa yılındaki Endonezya buğday ithalatının; bir önceki dönemde 
yani 2008/2009 piyasa yılındaki 5.2 MMT ithalata kıyasla yüzde 
yedi oranında artarak 5.56 MMT’a yükselmesi beklenmektedir. 

2008/2009 piyasa yılında Avustralya, Endonezya’ya coğrafik olarak 
yakın olmasından dolayı, Endonezya’ya ithal edilen buğdayın en 
büyük pazar payına sahipti (yüzde 45) ve bunu Kanada (yüzde 16) 
ve sonra da Amerika Birleşik Devletleri (yüzde 14) takip etmek-
teydi. 2008/2009 piyasa yılındaki buğday unu ithalatları için en 
büyük pazar payına sahip olan ülke Türkiye oldu (yüzde 53), bunu 
Belçika (yüzde 15), Sri Lanka (yüzde 15) ve Avustralya (yüzde 14) 
izlemekteydi.

While wheat flour industry in China can export its products to In-
donesia under the 5 percent Most Favored Nations  (MFN) duty.  
Nonetheless, the domestic wheat millers are relatively uncon-
cerned about this agreement as the demand continues to grow.

The current, primary concern from the Indonesian wheat milling 
industry is the imported wheat flour coming out of Turkey, Sri 
Lanka and Australia.  After several investigations, the Indonesian 
Anti-Dumping Commission found evidence that Turkey exports 
wheat flour to Indonesia at dumped prices.  On December 2009, 
the Indonesian Minister of Trade recommended the Indonesian 
Minister of Finance to impose anti-dumping import duties on 
wheat flour from Turkey.  However, the implementation of anti-
dumping measures on Turkey remains incomplete.

The current, primary concern from the Indonesian wheat milling 
industry is the imported wheat flour coming out of Turkey, Sri 
Lanka and Australia.  After several investigations, the Indonesian 
Anti-Dumping Commission found evidence that Turkey exports 
wheat flour to Indonesia at dumped prices.  On December 2009, 
the Indonesian Minister of Trade recommended the Indonesian 
Minister of Finance to impose anti- dumping import duties on 

wheat flour from Turkey.  However, the implementation of anti-
dumping measures on Turkey remains incomplete.
Based on the growing flour industry in Indonesia, Post estimates 
that MY 2009/10 Indonesian wheat imports will increase by seven 
percent to 5.56 MMT compared to the previous MY 2008/09 of 5.2 
MMT. 



MISIR ÜRETİMİ
1.Mart.2010 tarihinde Endonezya İstatistik Kurumu (BPS), 2010 
Cari Yılı için Endonezya mısır üretimi tahmini rakamlarını yüzde 
2.8 arttırarak 18.1 MMT’a çıkaran, üretim tahmini değerlerini pi-
yasaya sundu. BPS artışı hasat yapılan alan ve getirisinde tahmin 
edilen artışlara göre yapmıştı. 

İlk ve en büyük Endonezya mısır ekim sezonu normalde Kasım’dan 
Şubat’a kadar olmaktadır ki bu dönemde kabataslak toplam ge-
tirinin yarısı elde edilmektedir. İkinci ekim sezonu ise Mart’tan 
Haziran’a kadardır ve bu dönemde toplam getirinin yaklaşık yüzde 
35’i elde edilir. Son sezon ise Temmuz’dan Eylül’e kadardır ve to-
plam getirinin kalan %14’ü de bu sezonda elde edilmektedir. 

Endonezya devleti serbest tohum 
programını devam ettirdi. 2010 
cari yılı için Endonezya Tarım 
Bakanlığı, önceki yılda verilen 
400,000 ha’a kıyasla toplam 
300,000 ha alan için serbest kar-
ma mısır tohumu verecek. Bu-
nunla birlikte, kullanılan tohum-
lar görünüşe bakılırsa ortalama 
getiriyi 4.5 ton/hektar’a düşüren 
ticari olandan daha düşük kali-
tedeydi. Birçok Endonezyalı 
mısır yetiştiricileri hala ortalama 
getirisi 2.75 ton/hektar olan kar-
ma tohumları kullanmaktadır. 
Bu zamanda Endonezya’da 
piyasaya sürülmek üzere 
onaylanmış olan transgenik 
tohumlar yoktur. Bununla birlik-
te; biyogüvenlik değerlendirme 
sürecinden geçmiş olan RR 
mısır tohumunun gıda güvenliği 
açısından değerlendirmede 
olduğu bildirilmektedir. 

Yukarıdaki durumun verilmesi-
yle yapılan tahminler sonucun-
da Endonezya mısır üretimi-
nin 2009/2010 piyasa yılı için, 
önceki piyasa yılında meydana 
gelen 8.7 MMT’a kıyasla, yüzde 
4.6 düşerek 8.3 MMT’a ulaşması beklenmektedir. 

TÜKETİM
Endonezya gıda endüstrisi 2010 yılı için iyimserdir. Ekonomik ve 
siyasi durumun sabit kalması, kümes hayvanı hastalıklarının ci-
ddi bir salgınının olmaması ve Endonezya rupisinin ABD doları 
karşısında sabit kalması koşuluyla; yıllık toplam 14 MMT yüklü 
kapasiteyle bu sanayinin yüzde sekiz büyümesi tahmin edilme-
ktedir. Üç yeni gıda değirmenleri piyasaya gelmektedir ve Ban-
ten, Doğu Java ve Batı Java bölgelerinde yer alacaktır. Var olan 
gıda değirmenleri toplam yüklü kapasitenin yüzde 60’ında 
çalışmaktadır.

 In MY 2008/09, due to its geographical proximity to Indonesia, 
Australia held the largest market share of imported wheat to 
Indonesia (45 percent), followed with Canada (16 percent) and 
the United States (14 percent).  For MY 2008/09 wheat flour im-
ports, Turkey held the largest market share (53 percent), followed 
by Belgium (15 percent), Sri Lanka (15 percent) and Australia (14 
percent).

CORN PRODUCTİON
On March 1, 2010, Indonesian Statistics Agency (BPS) released its 
production forecast figures, which increased the CY 2010 Indo-
nesian corn production forecast estimates by 2.8 percent to 18.1 
MMT.  BPS made the increase due to the forecasted increases in
harvested areas and yield. The first and largest Indonesian corn 
planting season normally takes place from November to Febru-

ary, which accounts for roughly 
half of total yield.  

The second planting season 
takes place from March to June, 
which accounts for roughly 35 
percent of total yield. The final 
season occurs in July to Septem-
ber, accounting for the remain-
ing 14 percent of total yields. 
Recently, Post conducted field 
observation to East Java, a ma-
jor Indonesian corn production 
area, and discovered that total 
corn production area is not as 
large as during the same period 
last year.  

This may be partially due to the 
light El Nino event that evidently 
delayed the first planting season 
of both corn and rice by an aver-
age of one to two months.  The 
price of hybrid corn seed also 
increased, which may also play a 
role in farmers’ decision to plant 
less corn this year.  

Currently, prices of hybrid corn 
seed ranges from Rp. 51,000/

kg ($5,581/ton) to Rp. 55,000/kg  ($6,019/ton) compared to Rp. 
38,000/kg ($4,158/ton) to Rp. 43,000/kg ($4,706 /ton) in 2009. This 
factor combined with lower price of corn compared to the other 
food crops such as rice which price is guaranteed by government, 
and soybean have discouraged farmers from growing corn.

There is no area expansion of hybrid corn seed. During MY 
2009/10 total area grown with hybrid corn is estimated to remain 
stable at 1.2 million hectares. The Indonesian government contin-
ues it’s free seed program.  For CY 2010, the Indonesian Ministry 
of Agriculture will give free hybrid corn seed for a total area of 
300,000 ha compared to 400,000 ha in previous year.  

Sadece dört buğday değirmenin olduğu zaman, 
1998 yılında gerçekleşen Endonezya mali

krizinden beri şu anda Endonezya’da çalışmakta 
olan yılda 7.9 MMT toplam yüklü kapasitesi olan 
14 buğday değirmeni bulunmaktadır. Bu buğday 

değirmenleri toplam yüklü kapasitenin yüzde 
60’ında çalışmaktadır. Bu yıl diğer üç yeni buğday 
değirmeni, tahmini olarak yıllık toplam 1.5 MMT 

kapasiteyle, çalışmaya başlayacaktır. Yeni buğday 
değirmenlerinin çoğu Java’nın dışarısında yer 

alacaktır.

Since the Indonesian monetary crisis in 1998 when 
there were only four wheat millers,

currently there are 14 wheat millers operating in 
Indonesia with a total installed capacity

of 7.9 MMT per year.  Those wheat millers are 
running at 60 percent of the total

installed capacity.  This year, another three new 
wheat millers will begin operations with

an estimated annual capacity of 1.5 MMT.  Most of 
the new wheat millers will be

located outside of Java.
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Mısır gıda formülasyonlarının yüzde 50’sine açıklık getirmekte-
dir. Soya fasulyesi yemeği, kümes hayvanı yemekleri, et ve kemik 
yemekleri, balık yemekleri, karışımlar ve diğer gıda bileşenleriyle 
birleştirilmiştir. Kümes hayvanı sanayisi toplam tüketilen gıdanın 
yaklaşık olarak yüzde 83’ünü tüketmektedir. Su ürünleri yüzde 
11’ini tüketmektedir ve yüzde 6 da sığır ve domuz tarafından 
tüketilmektedir.

Koyulaştırılmış şekerli süt, peynir, yağ ve kırmızıbiberli sos ile 
karıştırılan kaynatılmış mısır gibi mısırdan yapılmış olan atıştırmalık 
gıdalar Endonezya’nın büyük kentlerindeki kapalı çarşılar ve 
alışveriş merkezlerinde bulunabilmektedir. Şu anda Endonezya’da 
sadece üç büyük mısır kurutma değirmeni bulunmaktadır. 2010 
yılında yeni bir ıslak mısır değirmeninin daha faaliyete geçmesi 
beklenmektedir ve toplam günlük kapasitesi 1,000 ton olacaktır. 

Yeni ıslak değirmen ihracat piyasası için mısır şurubu, çoklu dekstrin, 
mısır yağı ve mısır nişastası gibi mısırdan yapılan gıda ürünlerini 
üretecektir. Ham maddeler ithalattan kaynaklanmaktadır ve ABD 
menşeli mısır için olası bir iyi müşteri olabilir. Endonezya’da rapor 
edilen yeni, belli bir Avian Influenza salgını olmadığından; gıda 
sanayisi tarafından 2009/2010 piyasa yılındaki mısır tüketiminin, 
2008/2009 piyasa yılındaki 4.35 MMT’a kıyasla artarak 4.55 MMT 
olması beklenmektedir.  
 
TİCARET
Endonezya mısır üretimindeki düşüşle aynı doğrultuda; 2009/2010 
piyasa yılındaki Endonezya mısır ithalatlarının, 2008/2009 piyasa 
yılındaki 294 MMT’a kıyasla artarak 700 MMT olması beklen-
mektedir. 

However, the seed used are apparently of lower quality than 
the commercial one that reduced the average yield to 4.5 tons/
hectare. Most of Indonesian corn farmers still use composite seed 
with an average yield of 2.75 tons/hectare. There are no trans-
genic seed products approved for release in Indonesia at this 
time. However, it’s reported the RR corn seed, which has passed 
the bio-safety assessment process, is being assessed for its food 
safety.

Given the above situation, Post estimate that Indonesian corn 
production in MY 2009/10 will decline by 4.6 percent to 8.3 MMT 
compared to 8.7 MMT in previous MY.

CONSUMPTİON
The Indonesian feed industry is optimistic about 2010. With a total 
installed capacity of 14 MMT annually, this industry is estimated 
to grow by eight percent, provided that the economic and po-
litical situation remains stable, there are no significant outbreak 
of poultr y diseases, and the Indonesian rupiah remains stable 
against the U.S. dollar.  Three new feed millers are coming to the 
market and will be located in the provinces of Banten, East Java, 
and West Java. The existing feed millers are running at 60 percent 
of the total installed capacity.

Corn accounts for 50 percent of feed formulations. It is combined 
with soybean meal, poultr y meal, meat and bone meal, fish meal, 
premixes, and other feed ingredients. The poultr y industry con-
sumes approximately 83 percent of the total feed consumed.
Aquaculture consumes 11 percent and the balance of 6 percent is 
consumed by cattle and swine.
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Tüccarlar Mart 2010’a kadar toplam 300,000 ton mısırın 
Endonezya’ya ithal edilmesinin taahhüt edildiğini bildirmişlerdir. 
2008/2009 piyasa yılında Tayland %53’lük pazar payıyla en büyük 
mısır tedarikçisi olmaya devam etmiştir, sonrasında sırasıyla yüzde 
25, yüzde 8 ve yüzde 7’lik oranlarla Hindistan, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Brezilya gelmektedir.  Uluslar arası piyasadaki düşük 
soya fasulyesi yemeği fiyatları ve 2009 yılındaki düşük konteynır 
nakliyesi ücretleri Endonezya’ya DDGS ithalatlarını arttırmıştır. 

Dünya Ticaret Atlas’ından alınan verilere göre, 2009 cari yılında 
Endonezya’dan ithal edilmiş olan yaklaşık 145,443 ton DDGS 
önceki yılda ithal edilen 73,123 
ton’dan artış göstermiştir. İthal 
edilen DDGS’nin hemen he-
men yüzde 100’ü Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından 
sağlanmıştı. 

ABD DDGS ‘nin Endonezya’ya 
ihracatlarındaki bir artış, mısır 
üzerinde uygulanan güm-
rük vergisiyle aynı olan yüzde 
5’lik ithalat vergisi tarafından 
engellenmiştir ki bu da ABD 
DDGS ‘nin varma limanındaki 
fiyatının mısır fiyatıyla 
kıyaslandığı zaman rekabetsiz 
olmasına sebep olmuştur.   

Sezon dışı dönemde piyasada 
fazla mısır olmamasına rağmen; 
ithal edilen mısır, talepleri tam 
olarak karşıladığından mısır 
fiyatlarında belirgin artışlar 
olmadı. İthal edilen mısır fiyatı 
yerel mısır fiyatıyla rekabet ha-
lindedir. 

Şubat 2010’da Amerika Birleşik 
Devletleri’nden ithal edilen 
mısırın fiyatı;  Rp. 2,450/kg 
($268/ton) ile Rp. 2,600/kg 
($285/ton) aralığında değişen yerel mısır fiyatına kıyasla Rp. 2,450/
kg ($268/ton) ile Rp. 2,500/kg ($274/ton) aralığındadır. 

Corn based snack food, such as cup steamed corn topped with 
sweetened condensed milk, cheese, butter, or chilli sauce are 
available at malls and shopping centers throughout Indonesia’s  
major cities. Currently only three major corn dry mills are avail-
able in Indonesia.  In 2010, a new wet corn mill is expected to 

become operational and will have a total capacity of 1,000 tons 
per day.  The new wet mill will produce corn- based food products 
such as corn syrup, multidextrin, corn oil and corn starch for the
export market. It will source raw materials from imports and could 
potentially be a good customer for U.S. origin corn. 

Because there have not been any recent, significant outbreak 
of Avian Influenza reported in Indonesia, MY2009/10 corn con-
sumption by the feed industr y is estimated to increase to 4.55 
MMT compared to 4.35 MMT in MY 2008/09.

TRADE
In line with the decrease of Indonesian corn production, MY 
2009/10 Indonesian corn imports are estimated to increase to 
700 TMT compared to 294 TMT in MY 2008/09. 

Traders reported that up to March 2010 a total of 300,000 tons of 
corn has been committed to be 
imported to Indonesia. In MY 
2008/09, Thailand continued to 
be the largest supplier of corn 
to Indonesia with 53 percent 
market share, followed by India, 
the United States, and Brazil 
with 25 percent, 8 percent, and 
7 percent market share respec-
tively.

Low prices of soybean meal in 
international market and low 
freight rate for container ship-
ments in 2009 have boosted 
imports of DDGS to Indonesia.  

According to data from Global 
Trade Atlas, in CY 2009 Indo-
nesia imported approximately 
145,443 tons ofDDGS, increased 
from 73,123 tons imported in 
the previous year.  Almost 100 
percent of the imported DDGS 
was supplied by the United 
States.  

An increase in exports of U.S.  
DDGS into Indonesia is hin-
dered by the 5 percent import 
duty imposed on DDGS which 
is the same as the duty imposed 

on corn, causing the landed price of U.S. DDGS to be uncompeti-
tive when compared to the price of corn.

Even though there is not much corn in the market during the off-
season period, no significant jumps of corn prices have occurred, 
as imported corn has filled the demand. The price of imported 
corn is competitive to the local corn price. 

In February 2010, theprice of imported corn from the United 
States ranged from Rp. 2,450/kg ($268/ton) to Rp. 2,500/kg ($274/
ton) compared to local corn price that ranged from Rp. 2,450/kg 
($268/ton) to Rp. 2,600/kg ($285/ton).

2009 Aralık ayında Endonezya Ticaret 
Bakanı, Endonezya Maliye Bakanı’na 

Türkiye’den alınan buğday ununa
 anti-damping ithalat vergisi 

uygulamasını önerdi. Bununla birlikte 
anti-damping 

önlemlerinin Türkiye üzerinde 
uygulanması tamamlanmamış bir 

şekilde kalmaktadır. 

The current, primary concern from the 
Indonesian wheat milling industry is 

theimported wheat flour coming out of 
Turkey, Sri Lanka and Australia.  After 
severalinvestigations, the Indonesian 

Anti-Dumping Commission found 
evidence that Turkey exports wheat flour 

to Indonesia at dumped prices.  On 
December 2009, the Indonesian
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İstanbul’un  beslenmesi her zaman önem arz etmiş, şehri 
elinde bulunduran devletler, iaşe meselesine öncelik vermek 
mecburiyetinde kalmışlardır. Beslenmenin en önemli aracı du-
rumundaki ekmek, her dönemde hayati önemini korumuştur. 

Bizans döneminde özellikle başkent nüfusu çeşitli sebeplerle 
azaldığında, nüfusu artırıcı bir tedbir olarak halka bedava ek-
mek dağıtılmıştır. 5.yüzyılda Konstantinopolis’te, parasız ek-
mek alma hakkına sahip 4383 kişiye ekmek çıkaran devlete ait 
20 fırın vardı. Ayrıca 323 sokakta 120 fırın mevcuttu. 

Bizans döneminde un ve tahıl ticareti, Osmanlı’dan farklı 
olarak devlet tekelindeydi. İstanbul, un ve tahıl ihtiyacını 
karşılayabilecek potansiyele sahip olmadığından, zahire 
ihtiyacı daha çok Trakya’dan sağlanırdı. Trakya buğdayı bazı 
senelerde, çeşitli sebeplerle ihtiyaca yetmediğinde Mısır 
buğdayı getirilmişti. Bu sebeple Trakya ve Mısır, İstanbul için 
çok önemli iki bölge olmuştu. 

İstanbul doğumlu ünlü tarihçi Cyril Mango, Trakya’dan gelen 
buğdayın başkentin ihtiyacını karşılayamadığını, İmparator 
Konstantinos (306-337) devrinden beri, halkın Mısır’dan ge-
len buğdayla beslendiğini belirtir. İstanbul’un tahıl ihtiyacının 
karşılanması devletin güvenliği açısından büyük önem arz et-
mekteydi. 

Roma’daki gibi Panem et Circens (Ekmek ve Sirk veya Eğlence) 
olmadığından, kıtlık durumunda halkın ayaklanma riski yük-
sekti. Nitekim zahire kıtlığının yol açtığı çok sayıda isyan 
olduğu bilinir. Bunların en önemlileri 409, 410, 431, 463, 602 
yıllarındaki isyanlardır. 

Bizans’ta ekmek fiyatlarının artırılması gerektiğinde, daha 
çok gramajı düşürülürdü. Bunun dışındaki uygulamalar ba-
zen kötü sonuçlara yol açabiliyordu. 6. yüzyılda bir deprem 
sonrasında İstanbul valisinin, ekmek fiyatlarını 3 follesten 8 
follese çıkarması üzerine halk ayaklanmıştı. Devlet bu tür ihti-
malleri hesaba kattığından, buğday temini ve dağıtımına özel 
bir önem verirdi.

İstanbul’a çeşitli yerlerden gelen tahıl tartılır ve dağıtılırdı. 
Tahılın tartıldığı yere ileride Unkapanı (un terazisi) denilmesi, 
Osmanlı döneminde de aynı geleneğin devam ettiğine işarettir. 
Unkapanı’na gelen tahıl, Eparhos’un gözetiminde ambarlara 
aktarılır, buradan fırıncılara dağıtılırdı.

Nutrition of İstanbul was always important and powers governing 
the city had to prioritize the food issue. Bread which is the most 
important medium for nutrition has always sustained its vital im-
portance. 

In Byzantine period, free bread was distributed to people in order 
to increase the population when especially the population of the 
capital decreased with various reasons. In the 5th century, there 
were state owned 20 bakeries which produced bread for 4383 
people that had the privilege to get free bread in Constantinople. 
Besides, there were 120 bakeries on 323 streets. 

Different than Ottomans, flour and grain trade were under the 
state monopoly during the Byzantine period. Since İstanbul did 
not have the potential to meet its need of flour and grain, the 
grain need was satisfied mostly from Thrace. When Thracian wheat 
did not meet the need with various reasons, Egyptian wheat was 
brought. For this reason, Thrace and Egypt had become two im-
portant regions for İstanbul. 

Famous historian Cyril Mango, who was born in İstanbul, states 
that the wheat coming from Thrace did not meet the need of the 
capital and people’s nutrition was obtained from the wheat com-
ing from Egypt since the period of Emperor Constantine (306-
337). Satisfying the grain need of İstanbul was very important in 
terms of state security. In case of a famine, there was a high risk 
that people would rise in rebellion since there was not Panem 
et Circens (Bread and Circus or Entertainment) like in Rome. As 
a matter of fact, it is known that there were many rebellions that 
were originated in grain famine. Most important of them are the 
rebellions in the years of 409, 410, 431, 463 and 602. 

When the price of bread had to be increased in Byzantine, mostly 
its weight was decreased. Implementations apart from this could 
lead to bad consequences. In the 6th century, people rose in re-
bellion when the İstanbul governor increased bread prices from 
3 folles to 8 folles after an earthquake. Since the state considered 
this type of probabilities, it used to give a special importance to 
supply and delivery of wheat.

Wheat coming from various places to İstanbul was being weighed 
and delivered.  The fact that the place where grain was weighed 
was later called as Unkapanı (which means wheat scales in Turk-
ish) shows that this tradition was continued during the Ottoman 
period.



Bizans’ta fırıncılar, sıkı bir nizama bağlı olarak çalışırlardı. Özel-
likle ekmeğin kalitesi ve gramajı konusunda ciddi bir disip-
lin söz konusuydu. Ekmeğin fiyatlandırılması, daha çok tahıl 
fiyatlarında meydana gelen artışa bağlı olarak yapılırdı. 

Bizans’ta ekmeğin imal şartları, kalitesi ve fiyatı devlet 
tarafından saptanmakta, kar oranları yüzde 4-6 arasında 
değişmekteydi. Fırıncılar ürettikleri ekmekleri satamazlardı, 
dağıtımı devletin tayin ettiği görevliler yapardı. 

Bu sebeple artopolai sözcüğü ekmek yapanlar, menkipeia 
sözcüğü ise ekmek satanlar için kullanılırdı. Bizans’ta yangın 
tehlikesi nedeniyle fırınların evlerin altında vaya yakınında 
kurulması yasaktı. Fırınlar toplu olarak Constantinus forumu 
civarında yer alırdı.

Bizans’ta farklı ekmekler imal edilir, ekmek sosyal statüye 
göre tüketilirdi; mesela has buğday unundan yapılan kepeksiz 
ekmeği zenginler satın alırdı. Arpa, çavdar, buğday unundan 
imal edilen ikinci kalite yoksul ekmeği’ni halk tüketirdi.

Bizans’ta fırıncılık, büyük öneme sahip bir meslekti, öyle ki 
fırıncılar ve hayvanları, her türlü kamu hizmetinden ve angary-
adan muaf tutulmuşlardı. Bu, devletin halkın temel beslenme 
ihtiyaçlarının karşılanmasına verdiği değeri gösteren bir 
durumdu. Bizans devletinde iaşe temininde yaşanabilecek 
aksamaların önüne geçmek için her türlü tedbir zamanında 
alınmaktaydı

The grain coming to Unkapanı was transferred to silos under the 
control of Eparkhos and delivered to bakeries from here. 

Bakers worked under a strict discipline in Byzantine. There was 
a rigorous discipline especially on the quality and weight of the 
bread. Pricing of the bread was done according to the increase 
occurring in the grain prices. 

The production conditions, quality and the price of bread were 
determined by the state and the profit ranges varied between 4-6 
percent. Bakers could not sell the bread they produced, officers 
determined by the state used to make the delivery. Therefore, the 
word artopolai was used for bread producers and the word men-
kipeia was used for bread sellers. Because of the fire danger, it was 
banned to establish bakeries under or nearby the houses. Baker-
ies were collectively around the Constantinus forum.

In Byzantine, different types of bread were produced and they 
were consumed according to the social statue; for instance rich 
people used to buy the bread made of fine wheat flour. Other 
people used to consume the second quality poor bread made of 
barley, rye and wheat flour.

Bakery in Byzantine was a very important job such that bakers and 
their animals were exempted from any kind of public service and 
forced labor. This situation showed how the state appreciated the 
fulfillment of public’s basic nutrition needs. In Byzantine Empire, 
all the necessary precautions were taken in order to prevent the 
disruption that could be experienced in grain supply.



Aslında Avusturyalı mühendis William de la Barre tarafından 
tasarlanmış ve 1880 yılında tamamlanmasından sonra dünyanın 
en büyük un değirmeni olarak ilan edilmiş olan yapı yerleşimi, 
Minneopolis Değirmen Kent Müzesi, Ulusal bir Tarihi Kent Simge-
sidir. Bir Değirmenin Alevlerle Yıkanması olarak da bilinen (Wash-
burn A Mill), 1991 yılında meydana gelmiş yangın sonucunda 
neredeyse yok olmuştur 

Minneapolis Toplum Geliştirme Kurumunda çalışan Minneapo-
lis Kenti; enkazı temizledikten ve değirmenin kavrulmuş olan 
duvarlarını kuvvetlendirdikten sonra, Minnesota Tarihi Toplumu 
harabelerde bir değirmencilik müzesi ve eğitim merkezi inşa 
etme planlarını duyurdu. 

Modern bir müze inşa ederken tarihi açıdan önemli olan bu alanın 
harabelerini koruma dürtüsüyle karşı karşıya kalındı. Minneapolis 
mimari şirketi Meyer, Scherer & Rockcastle, Ltd. Başkanı Thomas 
Meyer’ bütün değirmen yapılarının tarihi bütünlüğünü modern 
öğelerle harmanlayan bir konsept geliştirdi. Müzedeki inşaat 
2001 Mart’ında başladı.

Originally designed by Austrian engineer William de la Barre and 
declared the world’s largest flour mill after its completion in 1880, 
the structure housing Mill City Museum is a National Historic 
Landmark. Known as the Washburn A Mill, it was nearly destroyed 
by fire in 1991.

After the City of Minneapolis, working through the Minneapolis 
Community Development Agency, cleaned up the rubble and 
fortified the mill’s charred walls, the Minnesota Historical Society 
announced plans to construct a milling museum and education 
center within the ruins.

Faced with the challenge of preserving the ruins of this histori-
cally significant site while building a modern museum, the Society 
turned to Thomas Meyer, principal of Minneapolis architectural 
firm Meyer, Scherer & Rockcastle, Ltd. Meyer developed a concept 
that melded the historic integrity of the mill structures with mod-
ern components. Construction on the museum began in March 
2001.

Dünyanın En Büyük Un 
Değirmeninden Şehir Müzesine
From the World’s Largest Flour Mill to the City Museum



Meyer’in tasarımı orijinal değirmenin birçok özel-
liklerini bozulmamış olarak bırakmıştır ki bunların 
içerisinde un ambarları, değirmencilik makineleri, 
motor odası, ray geçit ve bir buğday evi yer 
almaktadır. Ayrıca endüstriyel temellere de dikkat 
çekebilmek adına müzenin yapılandırılmasında 
kireç taşı, tuğla, beton ve çelik kullanmıştır.

Yeni mimari özelliklerden biri de Mississippi Neh-
rine bakan sekiz katlı cam ön cephedir.Değirmen
cilik makinelerinin gerçeğe uygun ölçeklendirilmiş 
grafiği, ziyaretçilere değirmencilik faaliyetinin ne 
kadar büyük ve ağır olduğuyla ilgili bir fikir ver-
mek üzere, cam ön cephede belirtilmiştir. 

Cephe, 1991 yangını sonucunda meydana getir-
ilmiş olan yığma kâgir duvarlarla yüzde yüz bir 
açık hava alanı olan avlu için yansıtma bir zemin 
oluşturmaktadır. Tarihi değirmenin harabeleri 
belli kazı çalışmaları aracılığıyla avluda göste-
rilmektedir. 

When possible, Meyer’s design has left intact many 
features of the original mill, including flour bins, 
milling machinery, the engine house, rail corridor 
and a wheat house. He also has used limestone, 
brick, concrete and steel within the museum to em-
phasize its industrial origins.

Among the new architectural features is an eight-
story glass facade overlooking the Mississippi River. 
True-to-scale graphics of the milling machines are 
featured on the glass façade to give visitors an idea 
of how massive the milling operation was. 

The facade forms a reflective backdrop for the  
courtyard a 100-by-100 foot outdoor area with 
weathered masonry walls, that was created by the 
1991 fire. Ruins of the historic mill are showcased 
in the courtyard through significant excavation ef-
forts.




