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Türkiye 2010’da mısır ve pirinç üretiminde rekor kırdı

Turkey broke a record in corn and rice production in 2010

Türkiye İstatistik Enstitüsü, 2010 yılı bitkisel üretimine ilişkin
kesin sonuçları açıkladı. Türkiye’de tarımsal üretimde geçen yıl
genel olarak düşüş yaşanırken, mısır ve çeltik üretiminde rekor
kırıldı.

Turkish Statistics Instituted (TÜİK) announced the final results
considering the herbal production in 2010. Agricultural production generally decreased in Turkey; however, a record was broken in corn and rice production.

TÜİK’in Mart ayında açıkladığı verilere göre, tarımsal üretimde
geçen yıl genelde düşüş yaşanırken, 2009’a göre, tahıl ürünlerinde yüzde 2,5 oranında azalma kaydedildi ve 2010 yılında 32,7
milyon ton tahıl üretildi.

According to the numbers announced by TÜİK, agricultural
production generally decreased in Turkey in the previous year.
A 2.5 percent decrease was recorded in cereal products when
compared to 2009 and 32 million tones cereal was produced in
2010. According to the numbers, total herbal production which
was 59 million 875 thousand tones in 2009 and it was achieved
on a level of 60 million 667 thousand tones with an increase of
1.3 percent. Cereal production, composing nearly 54 percent of
total herbal production fell from 33.5 million tones to 32 million
748,5 thousand tones with a decrease of 2.5 percent. Wheat production decreased to 19 million 660 thousand tones by decreasing 4.6 percent in the previous year, however, corn production
reached to a record level with 4 million 310 thousand tones with
an increase of 1.4 percent.

Verilere göre, 2009 yılında 59 milyon 875 bin ton olan izlenen
toplam bitkisel üretim, geçen yıl, yüzde 1,3 artış ile 60 milyon
667 bin ton düzeyinde gerçekleşti.
Toplam bitkisel üretimin yaklaşık yüzde 54’ünü oluşturan
tahılların üretimi ise yüzde 2,5 azalarak 33,5 milyon tondan 32
milyon 748,5 bin tona geriledi.
Geçen yıl buğday üretimi yüzde 4,6 azalarak 19 milyon 660 bin
tona düşerken, mısır üretimi, yüzde 1,4 artış ile 4 milyon 310 bin
ton ile rekor düzeye ulaştı.
Aynı şekilde çeltik üretimi de önceki yıla göre yüzde 14,7 artarak
750 bin tondan 860 bin tona çıktı. TÜİK, ilk tahmininde, 875 bin
ton çeltik üretim tahmininde bulunmuştu.
İlk tahmine göre daha düşük bir üretim gerçekleşmesine karşın
Türkiye, üretimi hızla artırarak, iç tüketimin önemli bölümünü
karşılama aşamasına geldi.
Geçen yıl, arpa üretimi yüzde 0,8 azalarak 7 milyon 240 bin tona
düşerken, kuru baklagil üretimi de genel olarak arttı.
Nohut üretimi yüzde 5,7 azalarak 530,6 bin tona, yeşil mercimek
üretimi yüzde 6,4 azalarak 25 bin 400 tona düşerken, kuru fasulye üretimi yüzde 17,4 artarak 212 bin 758 tona, kırmızı mercimek üretimi yüzde 53,4 artarak 422 bin tona yükseldi

Accordingly, rice production, which was 750 thousand tones,
reached to 860 thousand tones by increasing 14.7 percent when
compared to the previous year. TÜİK had predicted 875 thousand
tones production in its first prediction. Despite the fact that the
production was less than the amount in the first prediction, Turkey reached to a level to meet an important part of the domestic
consumption by increasing the production at a good clip.
Barley production decreased to 7 million 240 thousand tones by
decreasing 5.7 percent and dry legume production increased in
general in the previous year. Chickpea production decreased to
530.6 thousand tones with a decrease of 5.7 percent; green lentil
production decreased to 25 thousand 400 tones with a decrease
of 6.4 percent; white bean production reached to 212 thousand
758 tones with an increase of 17.4 percent; red lentil production
increased to 422 thousand tones with an increase of 53.4 percent.
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Güney Amerika’da yetişen bir tahıl türü olan quinoa- It is believed that quinoa, a type of grain raised in
nın dünyadaki açlık sorununa çare olabileceği düşünü- South America, may be the solution to hunger.
lüyor.
Dünya geneinde yaşanan gıda sıkıntısı ve açlık sorununa alternatif çözüm arayışları, Güney Amerika’da yetiştirilen tahıl benzeri,
tohumları yenen bir bitki olan quinoanın adının tüm dünyaya
yayılmasına neden oldu. Dünyadaki açlık sorununa çare olabileceği düşünülen quinoa, tahıl benzeri bir bitki olmasına rağmen,
aslında pancar ve ıspanak gibi sebzelerle aynı aileden geliyor ve
yaprakları da yenebiliyor.
Quinoa, Güney Amerika’da And Dağları çevresinde yaklaşık 4 bin
yıldır yetiştirilen bir bitki, ancak son dönemde dünya genelinde
yaşanan gıda sıkıntısı ve açlık sorunları alternatif çözüm arayışlarına konu olana kadar yöre halkı ve meraklıları dışında tanınmıyordu. Bugün ise quinoanın dünyayı açlıktan kurtarabilecek bir
mucize olduğuna inanılıyor.
Hem lisin hem de hem de amino asit açısından zengin olduğu
için bitkilerden elde edilen gıdalar arasında en önemli protein
kaynaklarından biri olarak görülen quiona lif, fosfor, magnezyum
ve demir açılarından da çok güçlü.
Quinoa bu özellikleriyle NASA’nın araştırmacılarının da dikkatini çekti. NASA’da görevli beslenme uzmanları quinoanın yüksek
besleyici değerine dikkat çekerek, uzun süreli uzay uçuşlarında
astronotlar için yeterli olabilecek, kapsamlı ve dengeli bir gıda
ürünü olduğunu belirtti.
Bununla birlikte bölge ülkelerinde quinoa üretimi de arttı. Başta
Bolivya olmak üzere Güney Amerika’da bulunan üreticileri çatısı
altında toplayan Quinoa Üreticileri Birliği (ANAPQUI) Direktörü
Epifanio Murana, yüksek besleyiciliğiyle bu tarım ürününün gelecekte önemli bir besin kaynağı olacağını ifade etti.

The issue of food supplies and hunger experienced in the general
of the world, has led to the search of alternatives which caused
quinoa, a grain typed plant whose seeds are edible, to spread its
name worldwide. Quinoa, which is thought to be solution to the
hunger issue in the world, though is a plant similar to grain, actually comes from the same family spinach and similar vegetables
do and whose leaves are also edible.
Quinoa is a vegetable that has been raised for approximately 4
thousand years at South America and the Andes Mountains. However, in the recent terms, it was not known by anyone except for
those locally set there and those interested in it until alternatives
were researched to remove the issue of hunger. As for now, it is
thought to be the miracle that may save the world from hunger.
Quinoa, which is among the most important vegetables with high
values of lysine and amino acids obtained from vegetables as well
as rich in protein, it is also very rich in means of fiber, phosphor,
magnesium and iron.
Quinoa also drew the attention of NASA researchers with such
features. The authorities at NASA states that quinoa has high nutritious values that may be sufficient to astronauts that take long
flights in space and that quinoa is a food supply with great balance and scope.
Together with such advantageous features, the production of quinoa increased in the countries in the region. Epifanio Murana, the
director of ANAPQUI (Chamber of Quinoa Producers), gathered
the producers of quinoa from initially Bolivia and America and expressed that this plant will be of great importance in the future in
means of its nutritious sources.
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Birleşmiş Milletler (BM) gıda birimi, Asya ülkelerini, The UN’s food agency called on Asian nations to help
artan nüfusu dikkate alarak gıda eksikliğini önlemek small farmers to grow more rice to prevent food shortamacıyla, küçük çiftçiye daha fazla pirinç üretmesi için ages in the face of expanding populations.
yardım etmesi çağrısında bulundu.
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdür Asistanı Hiroyuki Konuma, “Asya dünyanın ‘gıda sepeti’dir” dedi. Konuma,
Bangkok’taki bir seminerde AFP’ye ‘’Asya özellikle pirinç açısından oldukça önemli bir bölge, uluslararası pazardaki pirincin
neredeyse üçte ikilik kısmı Asya’dan gelmektedir, Tayland ve
Vietnam tek başlarına pazarın yaklaşık yüzde 50’sini paylaşıyor”
şeklinde açıklamada bulundu.
Dünya pirinç üretiminin yaklaşık yüzde 90’ı Asya’da yapılmaktadır ancak büyük bir kısmı üretilen ülke içinde tüketilmektedir.
FAO, 2050 yılına gelindiğinde dünya gıda üretiminin artan ihtiyacı karşılayabilmek için yüzde 70 artmak zorunda kalacağını öngörüyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise aynı süre içinde üretimin
ikiye katlanması gerekeceğine inanıyor.
Konuma, Asya’da gıda fiyat krizini önlemek ve fakirliği azaltmak
amacıyla, küçük ölçekli çiftçilere gıda güvenliğinin devamlılığını
sağlamak ve daha fazla üretim yapmaları adına yardım etmenin
son derece önemli olduğunu söyledi ve şunları ekledi; “Uluslararası topluluğun ve ulusal hükümetlerin tarım ve gıda üretimine
karşı gösterdikleri umursamazlık sona ermelidir.” BM birimi, gıda
fiyatlarının 1990’da izlenmeye başlandığından beri, Şubat ayında
en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti ve petrole yapılan zammın
fiyatları daha yukarı çekebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Hiroyuki Konuma, pirincin satış fiyatının Çin ve Endonezya’da
Şubat ayı içerisinde rekor seviyeye ulaşmasıyla fiyatların birçok
yerel pazarda keskin bir biçimde yükseldiğini belirtti.

Asia is the world’s “food basket,” said Hiroyuki Konuma, assistant
director-general at the UN Food and Agriculture Organisation.“It’s
a very important region particularly for rice. Almost two-thirds of
rice in the international market comes from Asia. Thailand and
Vietnam alone share nearly 50 percent of the market,” he told AFP
on the sidelines of a seminar in Bangkok.
About 90 percent of the world’s rice is grown in Asia but much
of it is consumed domestically.The FAO estimates that world food
production will have to increase by 70 percent by 2050 to meet
growing demand. In developing countries, it believes output will
need to double over the same period.
In order to prevent a food price crisis and to reduce poverty in
Asia, “helping small scale farmers to grow more food to enhance
food security is very important,” Konuma said.
“The neglect of agriculture and food production by the international community and national governments must come to an
end. This is a prerequisite for dealing with food price spikes,” he
added.
The UN agency said last week that food prices in February hit the
highest level since it began monitoring them in 1990, and warned
that a spike in oil costs could push them even higher. Prices have
risen sharply in many local markets, with retail prices of rice reaching record high levels in January in China and Indonesia, Konuma
noted.
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Hükümetin tahminlerine göre, bu yıl Hindistan’ın tahıl
üretimi 235.88 milyon ton ile rekor seviyeye ulaşacak.
Bu durum muhtemelen, buğday ve yaygın pirinç çeşitlerine getirilen ihracat yasağının kaldırılmasını kolaylaştıracak.

India’s food grains output is set to rise to a record
235.88 million metric tons this crop year, according to
government estimates, a figure which is likely to pave
the way to lifting the export ban on wheat and common rice varieties.

Tarım Bakanı Sharad Pawar hükümetin son yıllardaki hasat tahminlerine atıfta bulunarak “Buğday üretimi Haziran sonuna doğru geçen
yılki 80.8 milyon tondan 84.27 milyon tona, aynı süre zarfında pirinç
üretimi 89.09 milyon tondan 94.11 milyon tona çıkacak” dedi.

Citing the government’s latest crop estimates, Farm Minister
Sharad Pawar said wheat output during the year through June is
likely to rise to 84.27 million tons from 80.8 million tons last year,
while rice output will increase to 94.11 million tons from 89.09
million tons over the same period.

Bakan bir basın konferansında, “Hükümet’in, pirinç ve buğday stoku, devletlere tahsisatı ve ihracatı üzerinde çok ciddi düşünmesi
gerekmektedir” şeklinde konuştu.
Hindistan, 3 sene önce fiyatları kontrol altına almak için buğdayın
ve yaygın sınıf pirincin ithalatına yasak getirmişti ve o yıldan beri
hükümetin tahıl stokları, ihtiyacın iki katından fazlasına yükselmişti. Sonuç olarak, devlet tarafından işletilen depolarda, yer sıkıntısı
yaşanmış ve hükümet bir kısım tahılı dışarda saklamak mecburiyetinde kalmıştı. Rekor üretimden dolayı depolama sıkıntısı bu sene
daha kötüye gidebilir. Hükümetin, önümüzdeki aylarda buğday ve
yaygın sınıf pirinç üzerindeki ihracat yasağını kaldırması yönünde
bir karar vermesi bekleniyor.
Yapılan son tahminlere göre, mercimeği de içeren bakliyat üretiminin ise geçen yılki 14.66 milyon tondan 17.29 milyon tona çıkması bekleniyor.
Daha yüksek bir hasat verimi, hükümetin son haftalardaki fiyat
rahatlamasına rağmen endişe olarak kalan gıda enflasyonunu
frenlemesine yardımcı olacak. Tarım Bakanı, “Hükümet gıda enflasyonunu kontrolde tutmak için gerekli tüm önlemleri alıyor ancak alınan önlemlerin başarılı olması büyük ölçüde tahıl ve diğer
tarla ürünlerinin üretimine bağlı.” dedi.

“The government should now give serious thought about storage, allocation to states and export of rice and wheat,” Mr. Pawar
told a news conference.India imposed a ban on the export of
wheat and common grades of rice three years ago to curb prices,
and since then the government’s grain stocks have swelled to
more than double its requirement.
Consequently, state-run warehouses ran out of space last year
and the government was forced to store some of the grain in the
open. The storage crunch may worsen this year because of the
record output. The government is expected to make a decision
next month on lifting the export ban on wheat and common
rice grades.
According to the latest estimate, output of pulses including lentils is expected to rise to 17.29 million tons from 14.66 million
tons last year.
A higher crop output will help the government contain food inflation, which has remained a worry despite prices easing in recent weeks. “The government is taking all possible measures to
control food inflation, but the success of these measures depend
largely on production of food grains and other farm commodities,” the farm minister said.
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Son 5 yılda, yaklaşık 100 milyon tonluk artışla 808 mil- World’s corn production reaching 808 million tons by
yon tona ulaşan dünya mısır üretiminin, 2012 dönemin- 100 million tons growth in the last 5 years is forecasted
de 841 milyon tona çıkması bekleniyor.
to reach 841 million tons in 2012.
Uluslararası Hububat Konseyi’nin (IGC) dünya hububat üretim ve
tüketimine ilişkin raporuna göre, Temmuz 2010/Haziran 2011 dönemindeki dünya mısır üretiminin geçen yılın 5 milyon ton altında, 808 milyon ton civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

According to the report of International Grains Council (IGC) on
the production and consumption of grains, world’s corn production between July 2010 and June 2011 is forecasted to be 5 million
tons below and about 808 million tons.

Konsey, dünya mısır üretiminin geçen yıldan düşük olmasına
rağmen hala kayıtlardaki en yüksek rekolte olduğunu belirttiği
raporunda, mısır hasadının henüz tamamlanmadığı Güney Afrika
için öngörünün düşürüldüğünü ancak Brezilya için yükseltildiğini
vurguluyor.

The council emphasizes in the report- in which it notes that although world’s corn production is lower than the previous year,
it is still the highest crop in record- that the anticipation for South
Africa which has not finished corn crop has been lowered but for
Brazil has been increased.

Konsey, dünya mısır tüketiminin ise geçen yıla göre 26 milyon ton
artışla, 842 milyon ton seviyelerine çıkacağı tahmin ediyor. Tüketimdeki artış, yem sektörünün yanı sıra etil alkol ve nişasta üretimindeki talep yükselmesine bağlanıyor.

The council anticipates that world’s corn consumption is to reach
842 million tons level increasing 26 million tons comparing to
previous year. Increase in consumption is based on increase in demand for starch production in addition to ethyl alcohol.

IGC’nin raporunda dünya mısır ticaretinin de, geçen yılın 8 milyon
ton üzerinde, son üç yılın en yüksek değeri olan 94 milyon tona
ulaşacağı öngörülüyor.

According to report of IGC, world corn production is expected to
be 8 million tons comparing to previous year and to reach 94 million tons which is the highest value of the last three years.

GELECEK SEZON ÜRETİM 33 MİLYON TON ARTACAK

OUTPUT WILL RISE 33 MILLION TON IN
THE COMING SEASON

Üretim ve tüketim tahminleri ışığında dünya dönem sonu mısır
stoklarının geçen yıla göre 34 milyon tonluk azalmayla 118 milyon
ton düzeyine gerileyeceği öngörülüyor. Raporunda, 2011-2012
dönemine ilişkin tahminlere de yer veren IGC, gelecek sezon, mısır
üretiminde önemli bir iyileşme bekleniyor. Dünya mısır üretiminin
2012 döneminde 33 milyon ton artışla 841 milyon tona yükseleceği tahmin ediliyor.
2006/2007 döneminden bu yana ele alındığında, son 5 yılda, 100
milyon tonluk artışla bu sezon 808 milyon tona çıkacak dünya mısır üretiminin gelecek sezon 841 milyon tonluk seviyeleri yakalayacağı tahmin ediliyor.
Gelişmekte olan ülkelerde et tüketiminin artmaya devam etmesi
ve mısırın yemlik kullanımının daha da yükselmesi ile birlikte mısır
fiyatlarının artmasının da, mısır üretimini tetikleyeceği belirtiliyor.
Dünya mısır ticaretinin özellikle yem üreticilerinin mısır yerine
buğday veya arpa kullanımına geçmesi durumunda az bir miktar
azalmayla 93 milyon tona ineceği belirtiliyor.

In accordance with the estimates of production and consumption, world end of period corn stocks is expected to decrease 118
million tons level by falling 34 million tons comparing to previous
year. IGC including expectations for 2011- 2012 in its report sees
a significant improvement in corn production for the coming season. World corn production is expected to reach 831 million tons
rising 33 million tons in 2012.
Monitored from 2006/2007, world corn production which is to
reach 808 million tons increasing by 100 million tons in this season is expected to reach 841 million tons level increasing by 100
million tons in the coming season.
Lasting increase in meat consumption in developing countries
and the rising usage of corn as manger with the increase of corn
prices are likely to trigger corn production. It is indicated that particularly in case feed producers use wheat instead of corn- world
corn trade is to fall 93 million tons.
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Hasan Tarhan; “Endüstriyel Elektrik Elektronik San ve
Tic. Ltd. Şti. olarak yeni projelere verdiğimiz önemin en
önemli kanıtı, ilimizde en çok patent alan firma olarak
ödüle layık görülmüş bir şirket olmamızdır.”

Hasan Tarhan said ‘As Endüstriyel Elektrik Elektronik
San ve Tic. Ltd. Şti the most important proof that we
care about new projects is getting the prize of being the
only company in our city that gets a lot of patent.’

En son teknolojilerle üretim yapan ve geliştirdiği çözümlerle pek
çok patent ve ödül alan Endüstriyel Elektrik Elektronik San. ve Tic
Ltd. Şti., daha teknolojik üretim ve çözümler için çalışmalarına
devam ediyor. 1987 yılında, bugün şirketin Genel Müdürü olan
Hasan Tarhan tarafından kurulan Endüstriyel Elektrik Elektronik,
geride bıraktığı 24 yılda hızlı bir gelişim seyri göstererek alanında
başarılı bir şirket konumuna yükseldi.

Endüstriyel Elektrik Elektronik San ve Tic. Ltd. Şti which produces
with the latest technology and with the solutions it develops, gets
a lot of patents and goes on its studies for more technological productions and solutions. Founded in 1987 by the general manager
who is still in charge of the Endüstriyel Elektrik Elektronik, it has
become a successful company with a rapid development process
of 23 years.

“ENDÜSTRİYEL, BAŞARISINI İLKELERİNE BORÇLUDUR”
“24 senelik geçmişinde hızla büyüyen şirketimiz, bu başarısını
ilkelerine borçludur” diyen Genel Müdür Hasan Tarhan, dergimize yaptığı açıklamada firmalarıyla ilgili olarak şunları dile getirdi;
“’Müşteri Memnuniyeti’ ve ‘Teknolojiyi Kullanın’ ilkeleriyle gücüne
güç katan şirketimizin, müşterileri ile bir zincir gibi sağlam bağlarının olması gurur verici bir durumdur. 61 ülkeye ihracat yapan ve
üretiminin % 65 kadarını yurt dışına ihraç eden firmamız, Türkiye’yi
birçok yerde gururla temsil etmektedir.

Industry, owes its success to its principles.’
‘Growing in an incredible speed in its 23 year-old-past, our company owes its success to its principles’ says General Manager Hasan Tarhan. He told us about the company in his interview for our
magazine ‘Our company which becomes more powerful day by
day with the principles like ‘Content of the customers’ and ‘Use the
technology’ it is an honorable situation having very strong bonds
with our customers.
Our company that exports to 61 countries and exports 65% of its
production, represents Turkey proudly in different countries. We
have been awarded a lot of prizes for years as the most foreign
exchange saving company in Konya. Our company that knows the
importance of institutionalism is following the production and the
field studies successfully with the departments formed in the company. Besides administration that is composed with sales,buying,
external trade, accounting and management departments,with
project,electric, electronic, automation, mechanic and research
departments, company is grounded on a very strong background.
Our company that cares about the quality has certificates like TSE,
CE,ISO9001,ISO 14001,OHSAS 18001,GOST,TIP TEST.’

Bulunduğumuz Konya ilinde de, en çok döviz kazandıran şirket
olarak yıllardır çeşitli ödüllere layık görüldük. Kurumsallığın öneminin farkında olan firmamız, şirket içerisinde oluşturduğu departmanlarıyla üretimini ve saha işlerini daha verimli ve başarılı
olarak takip etmektedir. Satış, satın alma, dış ticaret, muhasebe ve
yönetimden oluşan idari kadronun yanında proje, elektrik, elektronik, otomasyon, mekanik ve Ar-Ge departmanları ile sağlam bir
alt yapı üzerindedir. Kaliteye de önem veren şirketimiz TSE, CE,
ISO9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GOST, TIP TEST belgelerine
sahiptir.”
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SON TEKNOLOJİLERLE ÜRETİM
Firmalarının genel olarak 5 bölümden oluştuğunu belirten Tarhan,
proje, elektrik, elektronik, mekatronik ve otomasyon bölümlerinin
firmanın temelini oluşturduğunu vurguluyor ve üretim süreciyle
ilgili açıklamasını şöyle sürdürüyor; “Üretime geçilmeden önce
mühendislerimiz tarafından tüm projeler oluşturulur. Proje bölümümüzde, elektrik ve mekanik projeler hazırlanarak üretime geçilmeden önce gerekli departmanlara, proje üretilmiş gibi tüm bilgiler iletilir ve üretimde bunun dışarısına çıkılmaz. Müşterimizden
gelen akış diyagramı baz alınarak oluşturulan projelerde, proje
sahibinin isteğine göre gerekli değişiklikler yapılabilir.
Mekatronik bölümümüzde punch, makas, büküm, robotik kaynak,
full otomatik toz boya hattı, otomatik yıkama sistemi gibi son teknolojilerle üretim yapan Endüstriyel Elektrik Elektronik San. Ve Tic.
Ltd. Şti., sürekli olarak en son teknolojileri takip etmektedir. Tüm
elektrik pano çeşitleri, istenilen boyutta üretilebilmekte, ayrıca
kablo kanalları da istenilen ölçüde şirket bünyesinde üretilmektedir. Şirketimizde un, yem ve bakliyat sistemlerinde kullanılan
birçok sistem ile randıman kantarları, tavlama kantarları, akar kantarlar, un paketleme sistemleri, 4 ve 6’lı karasör sistemleri, kepek,
bakliyat paketleme kantarları ve robotik otomatik çuval takma sistemleri üretilmektedir.
Elektrik departmanımızda ise proje departmanından gelen elektrik projelerinin üretimi yapılmaktadır. Elektrik bölümümüzde her
projenin ayrı üretim numarası ve ayrı proje sorumlusu mevcut
olup kumanda kontrol panoları, şalter panoları, kondansatör panoları, PLC panoları, piyano panoları ve isteğe bağlı özel panolar
yapılmaktadır. Elektrik bölümümüzde biten panolar, kalite kontrol uzmanımız tarafından proje sorumlusu eşliğinde denenir ve
yüksek gerilim testine tabi tutulur. Tüm testlerden geçen proje,
kayıtları yapıldıktan sonra kalite kontrolümüzün onayı ile sevkiyat
bölümüne gönderilir.”
7 GÜN 24 SAAT FABRİKA TAKİBİ VE ANINDA MÜDAHALE
“Otomasyon departmanımız, son teknoloji ile müşterimizin buluşma yeridir. Üretimi yapılacak olan proje PLC sistemi istenildiği
taktirde bu departmanımıza gelir. Akış diyagramına göre PLC yazılımı yapılıp, şirketimizdeki mevcut deneme sistemimizde testleri
yapılır. Scada sisteminde projenin çizimleri de yapılarak, o projeye
ve fabrikaya özel olarak, o fabrikanın tamamını gösteren bir çizim
çıkarılır.
Müşteri, scada da hazırlanan bu sistem ile dokunmatik panel veya
bilgisayar sayesinde fabrikasını veya sistemini kontrol edebilir. PLC
sistem sayesinde, tüm sistem bilgisayar ile kontrol edilebilmektedir. Ayrıca internet bağlantısı sayesinde, internetin olduğu her
yerden fabrikadaki sistemin takibi ve kontrolü yapılabilmektedir.
Böylece dünyanın birçok yerinde kurmuş olduğumuz fabrikaları
takip edip, herhangi bir sorun anında müdahale edebilmekteyiz.
Bu sistemin bir diğer avantajı ise sitemindeki herhangi bir arıza
veya problemde, şirketimizden sorunlu fabrikaya internet yardımıyla bağlanılıp mevcut sorun çözülebilmektedir. Böylelikle sorunların çözümü çok daha hızlı ve kontrollü olarak ortadan kalkmaktadır.”

Production with the latest technology
Tarhan indicates that the company is made of five sections,
project,electric, electronic, otomation, mechanic is emphasised to
be the main elements of the company and continues the explain
the production process ‘Before the production, projects are made
by the engineers.
In our project department, electrical and mechanical projects
are prepared and before the production process all the needed
information to the necessary departments are presented like the
project is completed and production goes on accordingly. Flow
chart that is got from the customers is based, some changes may
occur if the owner of the project wants.
Endüstriyel Elektrik Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti.,which produces
with the latest technology like punch,scissors, inflection, robotic
source and automotic washing follows the latest technology. All
electrical boards can be produced in any size the customers want,
also cable channels can be produced with the wanted sizes in the
company. Flour, feed, grains, yield scale, annealing scale, mite scale, flour packaging system, bran and robotic automotic sack putting system is also produced in the company.
In our electrical department, the production of the projects that
come from the project department is done. In electrical department in every project we have different production numbers
and project officer and remote control boards, switch boards,
condenser boards, plc boards, piano boards and special boards
are produced. Completed boards in our electrical department
is checked by the control expert with the presence of project
officer and tested with high tension.After passing all of the tests,
project is sent to the conveying department after the approval
of quality control. ‘
Factory Tracking Sudden Intervention
‘Our automation department is the place where our customers
meet with the latest technology. The project that is going to be
produced comes to this department if PLC is wanted. PLC programme is done according to the flow chart and the test are made
in the current trial system.
The drawings of the project are done in the Scada system a drawing is taken out to show the complete factory. The customers
can control their own factories or systems by touch panel or computer with the system that is prepared in Scada. Thanks to the PLC
system, the whole system can be controlled by a computer.
Also with the internet connection, the system of the factory
can be controlled or followed from anywhere that has internet
connection. So, we can follow the factories that we founded
everywhere across the world and intervene in the case of a
problem.
Another advantage of this system is in any problem or malfunction, we can connect to the factory that is in charge of our company
and the problem can be solved. Consequently, the solution to the
problems can be found found in a quick and controlled way.’
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TESTLER İÇİN MİNİ UN FABRİKASI
Elektronik departmanlarının Teknokent’te bulunan Ar-Ge bölümü
ile fabrikada bulunan mühendis ve teknisyen kadrodan oluştuğunu belirten Genel Müdür Tarhan, Endüstriyel Elektrik Elektronik
San. ve Tic. Ltd. olarak projelerinde kullandıkları elektronik malzemeleri kendi bünyelerinde ürettiklerini belirtiyor ve şöyle devam
ediyor; “Kapasitif sensörler, akar kantar elektroniği, jet filtre, flowmetre ve daha birçok elektronik kart üretimi bünyemizde yapılmaktadır. Firmamızda mevcut bulunan SMD dizgi hattı sayesinde,
tüm kartlar el değmeden, hızlı bir üretim hattı ile robotik olarak
üretilmektedir. Firmalara elektronik kart diziminde de yardımcı
olan şirketimiz, birçok firmaya da çözüm ortağı olmaktadır.

MINI Flour Factories Made for testing
General Manager Tarhan expresses that electronic departments
are made of the research department and the engineers and
technicians in the factory. He goes on telling that as Endüstriyel
Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd., they produce the electronical
intruments they use in their projects. ‘Capacitive sensor, mite scale
electronic, supersonic filter, flowmeter and a lot more electronic
card is produced in our own company.
Thanks to SMD string condition line, all the cards are produced
without touch robotically. Our company that helps other factories
in electronic card composition can be the partner of solution to
the factories.

Şirketimiz için en önemli noktalardan birisi Ar-Ge çalışmalarıdır.
Fabrikamız içerisinde yer alan Ar-Ge bölümünde mini bir un fabrikası mevcut olup, üretmiş olduğumuz makine, elektronik kart
ve birçok projemizi bu alanımızda deneme fırsatı bulabiliyoruz.
Ayrıca fabrikamıza gelen müşterilerimiz de alacakları makine ve
sistemin nasıl çalıştığını, elektrik ve otomasyon sistemimizi, fabrikamızda görmüş oluyorlar.”

One of the most important points for our company is the research studies. In the research department in our factory, there is a
mini flour factory and we have the oppurtunity to try out the new
electronic cards, machines and other projects in this factory. Also,
the customers who come to factory have a chance to see how the
machine and system that they are going to but is working.’

ELEKTROMARKETTEKİ STOK SAYESİNDE EKİPMAN BEKLEME
DERDİ YOK
“Endüstriyel Elektrik Elektronik San ve Tic. Ltd. Şti. olarak yeni projelere verdiğimiz önemin en önemli kanıtı, ilimizde en çok patent
alan firma olarak ödüle layık görülmüş bir şirket olmamızdır.” diyen
Tarhan, ayrıca firma olarak iki adet Tübitak projesini tamamlamış
ve 5 adet Teknokent projesini başarıyla bitirmiş olmanın da ekip
olarak haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

No problems of waiting thanks to the stocks in
electromarket
Tarhan said ‘As Endüstriyel Elektrik Elektronik San ve Tic. Ltd. Şti
the most important proof that we care about new projects is us
getting the prize of being the only company in our city that get a
lot of patent.’ He also explained that as a company they completed
two Tübitak projects and five techno-city projects and they are, as
a team, very proud with the results.

Hasan Tarhan konuşmasını şu bilgilerle noktalıyor; “Şirketimiz,
bünyesinde bulundurduğu ‘Elektromarket’ sayesinde süreklilik
teşkil eden bir stoka sahiptir. Elektromarketimizde firmamız tarafından Endüstriyel Elektrik markasıyla üretilen ekipmanlar satıldığı
gibi üretimde kullanmış olduğumuz birçok firmanın malzemeleri
de hazırda sürekli bulunmaktadır. Bu sayede, malzemeden dolayı
herhangi bir bekleme sorunumuz olmamakta ve müşterimizin ihtiyacı durumunda anında çözüm sağlayabilmekteyiz. Şirket olarak
ilkelerimiz eşliğinde hedeflerimize yürüdüğümüz bu yolda, daha
başarılı, daha güçlü, daha teknolojik üretim ve çözümler için günden güne çıtamızı yükseltecek çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Hasan Tarhan finishes his words by saying ‘ Our company, thanks
to the electromarket, organises durability in the stocks. Equipments produced in the label of Industrial Electric and the materials of other companies we use in the production can always be
found in our electromarket.
Accordingly, we have no problems with waiting for the product
and we can solve the problems when the customers need. As a
company, in the way we walk with our principles, we continue doing works that will raise our level for more successful , powerful,
technologic production and solutions. ‘
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Dünya tahıl ihracatında lider ülkeler arasında yer alan ve
geçtiğimiz yıl başlattığı tahıl ürünleri ihracatında kota
uygulamasını 1 Temmuz’a kadar uzatan Ukrayna’da, bu
yıl 32 bin hektar alanda tahıl ekimi yapıldı.

Ukraine, which is among the leader countries in grain
export worldwide and that has delayed the export limit
application till 1st of July, has planted grain on a land of
32 thousand hectares this year.

Dünya tahıl ihracatında lider ülkeler arasında yer alan Ukrayna’da,
17 Mart’ta yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, Ukrayna
Başbakanı Azarov, ülke genelinde 32 bin hektar alana tahıl
ekildiğini açıkladı.

Ukraine, which is among the leader countries in grain export
worldwide, was stated to have planted grain on national land of
32 thousand hectares this year, stated by The President of Ukraine
Azarov at the meeting held by the Council of Ministers on the date
of 17 March. Azarov stated as “Our Government realizes its financial and technical support with no lack for all agricultural process
for the spring season. We parted 33 million Girvan (approximately
4 million 125 thousand dollars) from the national budget to support our farmers. This amount is as 2,2 times as more compared to
the previous years.”

Azarov, “Hükümetimiz bahar dönemi zirai çalışmalar için gerekli
olan finans ve teknik desteğini eksiksiz yapıyor. Çiftçileri desteklemek için bu yıl bütçeden 33 milyon Grivna (4 milyon 125 bin dolar)
ödenek ayırdık. Bu rakam önceki yıllara nazaran 2,2 kat daha fazla.”
dedi.
Diğer yandan eski Sovyetler Birliği’nin tahıl ambarı olan Ukrayna, geçtiğimiz yıl ülkede yaşanan kuraklığa ve ihracat kotalarına
rağmen arpa ihracatında dünya üçüncüsü, mısır ihracatında
dördüncü ve buğday ihracatında ise altıncı olmuştu.

İHRACATTAKİ KOTALAR 1 TEMMUZ’A KADAR UZATILDI
2010 yılı Ekim ayında tahıl ihracatına kota koyan Ukrayna, 31
Mart’ta sona ermesi gereken kota uygulamasını, 1 Temmuz’a
kadar uzatma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Ticaret
Odası (ATO)’nın tarım ürünlerindeki tekelciliğe son verilmesi ve en
kısa zamanda tahıl ihracatının başlatılması yönündeki taleplerine
rağmen, Ukrayna’nın kotaları kaldırmaması dikkat çekti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Tarım Bakanı Nikolay Prisajnük, tahıl ürünlerindeki ihracat kotalarının hasat mevsimine
kadar uzatıldığını söyledi.
Kısa bir süre önce ATO, Ukrayna’da tahıl ihracatına engel oluşturan
devlet kurumlarından tarım ürünlerindeki tekelciliğe son vermelerini ve en kısa zamanda tahıl ihracatının başlatılmasını
istemişti.
Ukrayna Başbakanı’na da mektup gönderen ATO yetkilileri,
Ukrayna hükümetinden, tahıl ve yağ tohumları pazarındaki; gıda
güvenliği, yerli çiftçinin talepleri ve uluslararası gıda sorunlarını
dengeleyecek bir tarım politikası izlemesini istemişti.

On the other hand, Ukraine, which serves as a garner of the old
Soviet Union, was in the third row worldwide in the export of
barley despite the drought and the limitation applied, was in the
fourth row in the export of corn and in the sixth row in the export
realized for grain.

EXPORT LIMITATIONS DELAYED UNTIL THE 1ST OF JULY
Ukraine, which applied limitations to the export realized for grain
in the year 2010, has delayed the duration applied until the 1st of
July, though it was supposed to end at 31st of March. Despite the
demand that came from the American Trade Office recently related to the fact that the monopolism seen in agricultural products
shall end and that the exports of grain shall begin without further
wait, it was surprising and drew great attention when Ukraine had
not removed the limitations applied. The Ministry of Agriculture
of Ukraine, Nikolay Prisajnük, brought up an explanation stating
that the limitations related to the export of grain will be delayed
until the term of harvest.
However, very recently had the ATO demanded the limitations to
be removed and commence of grain export be realized. ATO authorities, who also sent a letter to the President of Ukraine, had
requested the Ukraine Government to process an agricultural
policy in the markets of grain and seed oil that kept in balance
the food safety, the demands of the local farmers and the international food issues.
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Kazakistan’ın buğday ihracatında dünyada ilk altının
içine girdiğini söyleyen Kazakistan Tarım Bakanı Akılbek
Kurişbayev, Kazakistan’ın bu yılki buğday ihracat potansiyelinin 7-8 milyon ton olduğunu ifade etti.

Akylbek Kurishbayev, the minister of agriculture, stated
that Kazakhstan ranks among the top 6 for world wheat
exports, with a potential in exports reaching 7-8 million
tons this year.

Kazakistan Tarım Bakanı Akılbek Kuruşbayev, ülkesinin buğday
ihracatında dünyada ilk altının içine girdiğini söyledi. Kazakistan’ın
Ulusal Tarım Ürünler Şirketi KazAgro Yönetim Kurulu Başkanı
Asıljan Mamıtbekov ise Kazakistan tahılının dünyanın ilgi odağı
haline geldiğini, başta Rusya ve İran olmak üzere birçok ülkenin
Kazakistan’dan tahıl ithal etmek için talepte bulunduğunu bildirildi.

Akylbek Kurishbayev, minister of agriculture, stated that Kazakhstan ranks among the top 6 for world wheat exports. Asylzhan
Mamytbekov, the chairman of Kaz AGRO, Kazakhstan’s main coordinating agriculture development, process and export corporation, announced that Kazakhstan has become a world focal point
for grain, and many nations, primarily Russia and Iran, has put in
requests for grain imports from Kazakhstan.

2011 yılı Mart ayı verilerine göre 5 milyon ton buğdayın ihraç
edildiğini söyleyen Kazakistan Tarım Bakanı Akılbek Kurişbayev,
Kazakistan’ın bu yılki buğday ihracat potansiyelinin 7-8 milyon
ton olduğunu ifade etti. Bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle hasılatın
12.2 milyon ton gerçekleştiğini ve geçen yıla göre yarı yarıya
düştüğünü hatırlatan bakan, 2010 yılında Kazakistan’ın 8.3 milyon
ton buğday ihraç ettiğini vurguladı.

Minister of agriculture Akylbek Kurishbayev further stated that 5
million tons of wheat exports were actualized according to 2011
March figures, with a potential of exports around 7-8 million tons
this year. Due to the droughts this year, only 12.2 million tons in
production were realized, a drop of half compared to the previous
year. Kurishbayev emphasized that in 2010, Kazakhstan’s wheat
exports were around 8.3 million tons

SEZON BAŞLAMADAN 1 MİLYON 500 BİN TON
TAHIL İHRAÇ EDİLECEK

1 MILLION 500 TONS OF GRAIN WILL BE EXPORTED
BEFORE THE SEASON STARTS

Kazakistan 2010 yılında tarihinin rekoltesini gerçekleştirerek
yaklaşık 23 milyon ton buğday üretmişti. Kazakistan’ın Ulusal
Tarım Ürünler Şirketi KazAgro Yönetim Kurulu Başkanı Asıljan
Mamıtbekov, Kazakistan tahılına dünyanın dört bir yanından talep
olduğunu söyledi. Başta Rusya ve İran olmak üzere, bir çok ülkenin
Kazakistan’dan tahıl ithal etmek istediğini anlatan Mamıtbekov,
tahıl sezonu başlamadan stoktan 1 milyon 500 bin ton tahıl ihraç edeceklerini vurguladı. Kazakistan’da bir ton tahılın yaklaşık
350 dolar seviyelerinde bulunduğunu belirten Memıtbekov, Kazakistan tarım endüstrisinin önemli hedeflerinden birisinin büyük
tahıl ihracatçısı olarak ülkenin rolünü geliştirmek olduğunu kaydetti.

In 2010, Kazakhstan harvested a record of around 23 million tons
of wheat. Asylzhan Mamytbekov, the chairman of Kaz AGRO, Kazakhstan’s main coordinating agriculture development, process
and export corporation, stated that there are demands for Kazakhstan’s wheat from all over the world. He expressed that many
countries, primarily Russia and Iran wish to import grains from Kazakhstan, and before the season even starts, 1 million 500 tons of
grains from the stocks will be exported. Pointing out that one ton
of grain normally costs around 350 dollars, Mamytbekov stated
that one of the main goals of Kazakhstan is to change the countries role in agriculture industry by becoming a major exporter of
grain.
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Ortadoğu’da devam eden olaylar ve Japonya’da
yaşanan tsunamiden sonra uzun süredir arz-talepten
bağımsız olarak oluşan hububat fiyatlarındaki belirsizlik, daha da büyüyor.

The ongoing events in the Middle East and Japan for
a long time after the tsunami regardless of the supply
and demand to the products, the uncertainty of the
grain prices, is growing even more.

Dünyada, finans piyasalarında yaşanan hareketliliğin hububat
piyasalarına kayması nedeniyle uzun süredir arz-talepten bağımsız
olarak oluşan hububat fiyatlarındaki belirsizlik, Ortadoğu’da devam eden olaylar, Japonya’da yaşanan tsunamiden sonra daha da
büyüdü.

Worldwide, due to shift in the mobility of grain markets in the financial markets for a long time, the uncertainty of grain prices has
grown even more independent of supply and demand with the
impact of ongoing events in the Middle East especially after the
tsunami in Japan. According to the evaluation of experts of The
Agricultural Products Office (TMO), the main producer countries
such as Russia Ukraine and the United States will be decisive on
the price of wheat and harvest estimates which change depending on weather conditions, along with the developments to be
seen in the Middle East. However, the general opinion in the world
is in means that the global stock levels will fall and a long period
of time will be needed to compensate for such decrease.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) uzmanlarının yaptığı
değerlendirmeye göre; Ortadoğu’da yaşanacak gelişmeler ile
Rusya, Ukrayna ve ABD gibi başlıca üretici ülkelerdeki hava
koşullarına bağlı olarak değişim gösterecek rekolte tahminleri,
buğday fiyatları üzerinde belirleyici olacak. Ancak, dünyadaki
genel görüş “küresel stok seviyelerinin düşeceği ve bunun telafisi
için uzun bir süreye ihtiyaç duyulacağı” yönünde.
Türkiye’de ise Güneydoğu Anadolu’da son 3-4 yıldır etkili olan
kuraklığın, bu yıl da üretimi olumsuz etkilemesi bekleniyor.
TMO uzmanlarının uluslararası verileri dikkate alarak yaptığı
değerlendirmede; Uluslararası Hububat Konseyi’nin (IGC) Şubat
ayı raporunda, dünya hububat üretiminin 1 milyar 728 milyon ton,
tüketiminin de 1 milyar 790 milyon ton olacağının tahmin edildiği
hatırlatıldı.
Tüketimle ilgili bu yeni tahmin, bir önceki yıl Haziran ayında
yapılan tahminlerle kıyaslandığında, 25 milyon tonluk bir düşüşü
ifade ediyor. IGC’ye göre, geçen sezon dünya buğday üretimi, 648
milyon ton ile 2009 yılından 30 milyon ton daha düşük bir seviyede gerçekleşti.

As for the situation in Turkey, it is expected that production will
be negatively impacted due to the drought seen in the Southeast
region of Anatolia since 3 to 4 years. According to the evaluations
applied by the experts of the Agricultural Product Office regarding the international data gained, the International Grain Council
Report submitted in February states that the world grain production was realized as 1 billion 728 million tons whilst the consumption is estimated to be 1 billion 790 million tons. This new estimation concerning consumption expresses a decrease of 25 million
tons compared to the estimation realized in June in the previous
year. According to the International Grain Council the production
of grain in the previous season was realized as 648 million tons
with an amount of decrease of 30 million tons compared to the
year 2009.
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RUSYA’NIN İHRACAT YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?

HOW LONG WILL THE RUSSIAN EXPORT BAN REMAIN?

Uluslararası buğday fiyatlarının oluşmasında Rusya, Ukrayna, ABD
gibi üretici ülkelerdeki gelişmeler önemli rol oynuyor. Karadeniz
Bölgesi’ndeki önemli üretici-ihracatçı ülkelerden Rusya’da, son
130 yılın en sıcak yazının yaşanması ve hububat hasadının olumsuz etkilenmesi nedeniyle, geçen yıl 5 Ağustos’ta yılsonuna kadar
hububat ihracatı yasaklanmış, daha sonra ise 1 Temmuz 2011 tarihine kadar uzatmıştı.

The international grain prices greatly depend on the developments seen in producer countries such as Russia, Ukraine and the
United States. Russia, one of the most important producer countries in the Black Sea Region, had banned the export of grain due
to the hottest summer seen for the past 130 years and thus the
negative impact seen in grain harvests and now delayed the removal of the ban until the 1st of July in 2011.

Rusya’nın ihracat yasağı, bu ülkeden çok miktarda mal alan özellikle Mısır gibi ülkeleri ABD ve Avrupa’ya yönlendirmiş ve biraz da
2008 yılında olduğu gibi paniğin sebep olduğu talep artışı sonucu,
fiyatlar yükselmişti.

The export ban realized by Russia has led countries like Egypt and
America to prefer importing such products from Europe and additionally has caused the grain prices to increase with a panic seen
in the demand for the products just as it was experienced in the
year 2008.

IGC tahminlerine göre; Rusya’nın 2009 yılında 94 milyon ton olan
hububat üretimi, 2010/2011 döneminde 59 milyon tona; buğday
üretimi ise 62 milyon tondan 42 milyon tona düştü.
TMO’nun değerlendirmelerinde; Rus Hükümeti’nin ihracat yasağını
piyasa koşullarına bağlı olarak 2011 yılı sonuna kadar uzatmak için
görüşmeler yaptığına işaret ediliyor ve Ukrayna Hükümeti’nin ise
31 Mart 2010’da başlattığı hububat ihracatındaki kotaların süresini 1 Temmuz 2011’e kadar uzattığı hatırlatılıyor.
TMO’ya göre; Kasım ayından itibaren Avustralya’nın buğday kalitesindeki önemli düşüş, ABD’nin buğday üretim alanlarındaki
kuraklık ortamı, Karadeniz’deki olumsuz iklim, yüksek proteinli
buğdaya olan yoğun talep ve AB’deki arz daralması, yüksek
düzeyde seyreden fiyatları desteklemeye devam ediyor.

ÇİN’DE KURAKLIK SORUNU
FAO, Şubat ayında yaptığı açıklamada; Çin’in ana üretim alanlarının
bulunduğu Kuzey bölgesinde, Ekim 2010’dan bu yana yağışların
normal değerlerin altında kalmasının kışlık buğday için risk
oluşturduğunu belirtmişti. Değerlendirmelerinde FAO’nun bu
açıklamasına da dikkat çeken TMO uzmanları, Çin’de kışlık buğday
tarımı yapılan 14 milyon hektarlık arazinin 5,16 milyon hektarlık
kısmının, kuraklıktan olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. Sözü
edilen 14 milyon hektarlık alan, Çin’in ulusal buğday üretiminin
yaklaşık 3’te 2’sini, yani buğday ekim alanlarının yüzde 60’lık bir
kısmını oluşturuyor.

HAZİRAN 2010’DAN BU YANA EN YOKSULLAR ARASINA
44 MİLYON KİŞİ DAHA EKLENDİ
TMO’nun değerlendirmesinde, Mart ayında ABD’de ekim
alanlarındaki kışlık buğday şartlarının iyileştiğine dair verilere de
yer verdi. Ayrıca 10 Mart’ta ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından
yayınlanan Arz Talep Raporu’nda da dünya stoklarına ilişkin tahminler yükseltildi. Diğer taraftan, 11 Mart’ta dünyanın en büyük
mısır, soya, pirinç ve buğday ithalatçılarından biri olan Japonya’da,
tarihin en şiddetli depremlerinden birinin gerçekleşmesi ve
Ortadoğu ülkelerinde yaşanan gerginlikler nedeniyle talebin
azalacağına dair tahminler, fiyatların gevşemesine neden oldu.
FAO, Ocak ayında düzenlediği 2 panelde, 2010 yılı hububat
üretiminin beklenenden düşük gerçekleşmesi nedeniyle gıda
stokları üzerindeki baskının arttığını, üretim-tüketim dengesinin bozulduğunu ve ABD dolarının düşmesi gibi etkenlerle gıda

According to the estimations of the IGC, the production of grain
regressed to 59 million tons from 94 million tons in the 2010/2011
season along with the decrease seen in the production of wheat
that also showed regress from 62 million tons to 42 million tons.
According to the evaluations realized by the Agricultural Products
Office it is expressed that the export ban realized by Russia may
be delayed till the end of the year and recalling that the export
limitations applied by Ukraine will also be delayed to the 1st of
July, which was expected to end by the end of March in 2011.
According to the Agricultural Products Office, the decrease seen
in the quality of grain produced in Australia, the drought seen in
America, the negative climate conditions in the Black Sea Region,
the intensive demand for grain with high protein values and the
narrowing seen in the supply and production of grain in America
remains to support the high prices of grain in the markets.

THE ISSUE OF DROUGHT IN CHINA
In the explanation brought by FAO in February, it is stated that the
rain that has come way beneath the usual amount in the Northern
region of the country, where the main production is realized since
October 2010 has put into risk the supply of grain. The Agricultural
Products Office which drew attention to the explanation brought
expressed that 5,16 million hectares were negatively impacted
from the drought from a total of 14 million hectares plantation
was realized and thus where grain was supplied from. The amount
of land expressed as 14 million hectares constitute two thirds of
the grain production and thus 60 percent of the land.

44 MILLION PEOPLE ARE NOW NEWLY INCLUDED
AMONG THE POOREST SINCE JUNE 2010
In the evaluations realized by TMO (Agricultural Products Office) it
was stated that an improvement was seen in the plantation fields
of America. Additionally, in the Supply-Demand Report submitted
by USDA it was stated that the estimations for the world stocks
had increased. On the other hand, Japan, one the most greatest
corn, soya, rice and grain exporters, that experienced one of the
most serious earthquakes ever caused a flexibility in the prices
and a decrease in demand. In the two panels arranged by FAO,
it was stated that the focus on the grain stocks increased due to
the decrease and supply in the production of grain and that the
balance between production and consumption had revealed a
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fiyatlarının artış eğiliminde olduğunu, 2011 hububat üretiminde
artış sağlanamaması durumunda 2008 yılındaki gıda krizine benzer bir kriz yaşanma ihtimalinin bulunduğunu açıklamıştı. FAO’nun
bu açıklamasına da dikkat çeken TMO uzmanları, ‘Dünya gıda
fiyatlarının sürekli artması sonucunda, BM gıda fiyatları endeksinin, kuruluşun gıda fiyatlarını ölçmeye başladığı 1990 yılından
beri gerçekleşen en yüksek seviyeye ulaştığı’, ‘Dünya Bankası
hesaplamalarına göre mısır ve buğday gibi ürünlerin fiyatlarındaki
artış nedeniyle Haziran 2010’dan beri 44 milyon kişinin daha en
yoksullar arasına eklendiği’ bilgisini de verildi.

TÜRKİYE’DEKİ FİYAT ARTIŞARI ULUSLARARASI
PİYASALARIN ALTINDA KALDI
Dünyada hububat fiyatlarında yaşanan artışların Türkiye’deki
fiyatları olumsuz yönde etkilemesini önlemek için birtakım önlemler alındığı belirtilen değerlendirmede, bu tedbirler sayesinde,
geçen yıl Haziran’dan bu yıl Nisan ayına kadar olan dönemde,
hububat ürünleri fiyatlarındaki artışın, uluslararası piyasadan daha
düşük kaldığı vurgulandı.
Fiyat artışını sınırlı tutmak amacıyla geçen yıl, AB ülkelerinden gümrük vergisi ödemeksizin ithal edilebilecek 330 bin ton
buğday, TMO yerine özel sektöre tahsis edilmişti. TMO, hububat
satışlarını 2 ay öne çekerek, Eylül’de satışlara başlamıştı. Ayrıca,
mamul madde ihracatı karşılığı buğday ve arpa satışlarına da 15
Eylül’de başlanırken, ekmeklik ve makarnalık buğday satışları 1
Mart 2011’de sona erdirildi. Mısır ve arpa satışlarına ise devam
ediliyor.
TMO, sıfır gümrük vergisi ile 1 milyon ton buğday ithal etmesi için
açılan tarife kontenjanı kapsamında, Mart ayı ortalarına kadar 600
bin ton ekmeklik buğday ithalat bağlantısı yaptı.
Mısır, Tunus, Cezayir, Ürdün’de yaşanan olaylarla da bağlantılı olarak petrol fiyatlarının 100 dolara yükselmesi, Ocak ayında ‘ABD
HRW-No.2 ekmeklik buğday’ ton fiyatının (FOB) 374,20 dolara,
yurtiçi hububat borsalarında (Polatlı, Konya, Eskişehir) Anadolu
kırmızı sert ekmeklik buğday fiyatının ise 732 liraya çıkması üzerine, buğday ve yulafta yüzde 130 olan gümrük vergisi, 1 Mayıs
2011’e kadar özel sektör ithalatı için de sıfırlandı.
Değerlendirmede, TMO’nun uyguladığı politikalar sayesinde,
Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayın geçen yıl 1 Haziran’da
ticaret borsalarında 555 lira olan ortalama fiyatının, bu yıl 31
Mart’ta yüzde 25,04 artış ile 694 liraya yükseldiği hatırlatılırken,
aynı tarihler itibariyle ABD 2 HRW buğday fiyatındaki artışın yüzde
79,11 olduğuna dikkat çekildi. Yine aynı dönemde yurtiçi arpa
fiyatı yüzde 36,15, mısır fiyatı yüzde 29,32 artarken, Fransız arpa
fiyatındaki artış yüzde 101,94 ve ABD mısırındaki artış ise yüzde
73,97 oldu.
Dünyadaki mevcut olumsuz koşullara ve ürün gelişimi açısından
kritik olan önümüzdeki aylardaki muhtemel risklere karşı, hasada
belli düzeyde stokla girme ihtiyacının TMO’nun yaptığı 600 bin
tonluk gümrüksüz ithalat ile sağlandığı belirtilen açıklamada,
“Türkiye’nin yeni hasat sezonuna kadar herhangi bir sıkıntısı
bulunmadığı” vurgulandı.

disorder, thus caused an increase in the prices of food supplies
and further stated that in case an increase is not seen in the production of grain in 2011, there is a probability that a crisis similar
to the one experienced in 2008 will eventually occur once again.
TMO experts which drew attention to the explanations brought
by FAO stating that as a result of the continuous increase seen
in food prices, prices have reached peak points since 1990, when
the UN had first started evaluating food prices and additionally
stated that 44 million people were included among the poorest
due to the increase seen in the prices of corn and grain which was
expressed by the World Bank authorities.

THE INCREASE SEEN IN THE PRICES IN TURKEY
REMAINED BELOW INTERNATIONAL MARKETS
In the evaluations where Turkey was said to have taken some
precautions against the negative impact of the grain prices in
the markets, it was emphasized that due to such application, the
increase seen in the prices of grain remained below the international grain markets.
Last year, in order to limit the increase of prices, 330 thousand
tons of grain imported from the EU countries with no customs tax
paid was distributed among private sector companies instead of
TMO. By drawing back the grain sales by two months, TMO had
commenced its sales in September. Moreover, whilst the sales of
grain and barley had started in 15 September in correspondence
to the export of manufactured goods, the sales of grain for bread
and pasta had ended on the 1st of March 2011. The sales of corn
and barley are still in process.
Within the scope of importing grain with no customs tax applied,
the capacity determined to be as 1 million tons of grain has so far
realized its connection and arrangements for 600 thousand tons
of grain for bread until the middle of March. Due to the confusion and events experienced in Egypt, Tunisia, Algeria and Jordan,
the import to be realized by the private sector is now banned till
the 1st of May 2011 in conclusion of the increase seen in prices
of petrol that reached 100 dollars, the increase seen in the prices
of grain for bread coded as HRW-No.2 to 374,20 dollars per ton,
the increase seen in local stocks and the 130% of increase in the
customs tax for wheat and oat.
In the evaluations, in accordance with the policies applied by
TMO, it was recalled that the price of Anatolian red grain had
reached 694 Turkish Liras with an increase rate of 25,04 percent
and drawn attention to the similar increase in prices of grain for
bread coded as USA 2 HRW with a rate of 79,11 percent. Similarly,
national products such as barley experienced an increase rated as
36,15 percent, corn with a percentage of 29,32, French barley increased with a rate of 101,94 and finally USA corn prices revealed
an increase with a rate of 73,97 percent.
Against the negative situations seen in the World and the critical months ahead the stocks TMO provided approximately of
600 thousand tons so far, it was emphasized that Turkey would
be experiencing no serious issues until the new harvest period in
means of grain provided with no customs tax applied.
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Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Salih Özmen, 2023
yılı için 13,7 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını
açıkladı.

Salih Özmen, Board Member for “Aegean Exporters Association – Grain, Legumes, Adipose Seeds and Products” stated that exports goal for 2023 is 13.7 billion
dollars.

2023 yılı için 13,7 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını açıklayan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Salih Özmen, bu hedefe ulaşmak
amacıyla bir tanıtım grubu kurma kararı aldıklarını belirtti.

Salih Özmen, Board Member for “Aegean Exporters Association –
Grain, Legumes, Adipose Seeds and Products” stated that in order
to reach the 2023 exports budget of 13.7 billion dollars an presentation group will be formed. At the Periodical Financial General Board Meting, it was decided to form introductory groups for
“Sugar and Sugar Based Products”, “Flour and Flour Based Products”, “Pasta, Bulgur, Legumes and Legume Products”.

Birliğin 2010 yılı Olağan Mali Genel Kurulu’nda Şekerleme ve Şekerli Mamuller, Un ve Unlu Mamuller ile Makarna, Bulgur, Bakliyat
ve Mamulleri tanıtım grupları kurulması kararlaştırıldı. Üç grup,
bütçelerinin yüzde 90’ını yurtdışı, yüzde 10’unu ise yurtiçi tanıtımda kullanacak. Yönetim Kurulu Üyesi Özmen, yaptığı konuşmada
birlikleri bünyesinde çok farklı sektörlerin faaliyet gösterdiğini,
hepsini kucaklayacak şekilde üç tanıtım grubu kurma kararı aldıklarını ifade etti.
Özmen, “Sektörümüzün yıllık toplam ihracatı 4 milyar 300 milyon
Dolar. Üç tanıtım grubumuzda, binde 1 oranında kesinti yapacak.
Oluşacak 4 milyon Dolarlık bütçeyle dünya genelindeki önemli
fuarlarda tanıtım yapılacak.” dedi.

UN İHRACATINDA HEDEF PAZARLAR GÜNEY KORE VE
UZAKDOĞU
Türkiye’nin un ihracatında çok iyi bir konumda olduğuna işaret
eden Salih Özmen, Irak ve Libya pazarlarında yoğunlaşan Türk
un ihracatçılarının, son dönemde Filipinler ve Endonezya’da da
başarı yakaladığını belirtti. Önümüzdeki dönemde hedef pazar-

These three groups will use 90% of their budget for international
presentations and 10% for domestic presentations. Board Member Özmen, during his speech expressed that their association is
active in many different sectors and the three presentation groups
they are planning to form will encompass all these different sectors.
Özmen continued by saying “The total yearly revenue from exports is 4.3 billion dollars in our sector. A stoppage rate of one
thousandth will be applied for three introducty groups. 4 million
dollars in budget will be used for presentations in world wide expositions.

TARGET MARKETS FOR FLOUR EXPORTS İS SOUTH KOREA AND FAR EAST
Salih Özmen pointed out that Turkey is in a well position in terms
of flour exports. After concentrating first in Iraq and Libya mar-
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ların Güney Kore ve Uzakdoğu ülkeleri olduğunu da söyleyen
Salih Özmen, günlük bin ton kapasiteli fabrikalar kurduklarını
ifade etti.

BULGUR, TÜRKİYE İÇİN FIRSAT OLABİLİR
Türkiye’de sert drum buğdayından üretilen bulgurun hem kaliteli hem de sağlıklı bir besin maddesi olduğunu kaydeden Özmen,
konuşmasında şunları dile getirdi; “Dünyanın en iyi buğdayı bizde.
Avrupa’da ve diğer gelişmiş ülkelerde, diyabet sebebiyle pirinç ve
makarnadan bulgura ciddi bir geçiş var. Birleşmiş Milletler, bulguru yardım malzemeleri listesine aldı. Bulgur tanıtımına ağırlık verirsek, bu durumu Türkiye açısından fırsata çevirebiliriz.”

ÜRETİCİLER MISIR ÜRETİMİNDEN UZAKLAŞTI
Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Korkut Özsoy ise Türkiye’nin tarım
ürünleri üretimine gerekli desteği vermediğini, üreticilere destek
sağlanması halinde karşılığının fazlasıyla alınacağını, dünya gıda
ürünleri fiyatlarındaki yüksek seyrin 2-3 yıl daha sürmesini beklediklerini söyledi.
Ege Bölgesi’nde pamuk fiyatlarındaki artış sebebiyle üreticilerin
mısır yerine pamuk ekimine yönelmesini beklediklerini anlatan
Özsoy, “Mısır üretiminin bir miktar düşmesini bekliyoruz ancak
toplamda sanayi sektörlerini etkilemez. Ege Bölgesi’ndeki üretici,
meyve suyu para edince meyve ağacı ve seraya yöneldi.” şeklinde
konuştu.

kets, Turkey recently has captured success in the Philippines and
Indonesia. In the upcoming periods, the new target will be South
Korea and Far East nations. Salih Özmen further stated that factories with one ton daily capacities are beginning to be formed.

BULGUR CAN BE AN OPPORTUNITY FOR TURKEY
Özmen stated that in Turkey, bulgur produced from hard wheat
is both high in quality and in nutrition and continued by saying
“We have the world’s best wheat. In Europe and other developed
countries, there is a serious transition to bulgur from rice and pasta due to increasing diabetes. United Nations included bulgur in
their aid material list. If we concentrate more on presenting and
explaining bulgur, we can turn this situation into an opportunity.”

PRODUCERS HAVE MOVED AWAY FROM CORN
On the other hand, Korkut Özkoy, Chairman and President of
“Aegean Exporters Association – Grain, Legumes, Adipose Seeds
and Products” stated that Turkey does not give enough support
to agricultural production. More aid to producers will result in
high returns since the increase in world food prices are expected
to continue for another 2 to 3 years. Explaining that due to the
increase in cotton prices in the Aegean region, producers are expected to incline towards cotton plantation instead of corn. Özsoy
continued by saying “We are expecting decreases in corn production, however, this shouldn’t affect the manufacturing sector. The
producers in the Aegean region were oriented towards fruit trees
and greenhouses with the increase of fruit juice.”
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun Antalya’da düzenlediği “Buğday, Lisanslı Depoculuk ve Vadeli İşlemler
Konferansı”nda konuşan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mesut Köse,
son sekiz ayda dünyada yüzde 90 artan buğday fiyatlarının Türkiye’de yüzde 24 artış gösterdiğini belirtti.

Mesut Köse, the Chairman of the Board of Directors and
General Manager of Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), who
spoke in the “Wheat, Licensed Warehouse and Futures”
conference organized by Turkish Flour Industrialists’
Federation stated that wheat prices which increased by
90% in the world only increased by 24% in Turkey.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu tarafından Ukrayna Tarım Piyasaları Araştırma Kurumu (APK-INFORM) işbirliği ile düzenlenen
“Buğday, Lisanslı Depoculuk ve Vadeli İşlemler Konferansı”, 10-13
Mart 2011 tarihleri arasında Antalya’nın Belek beldesindeki Rixos
Premium Otel’de gerçekleştirildi.

The “Wheat, Licensed Warehouse and Futures” conference organized with the collobaration of Turkish Flour Industrialists’ Federation and AKG-INFORM Agency (Ukraine Agricultural Market
Research Agency) was held between 10-13 March 2011 at Rixos
Premium Hotel in Belek, Antalya.

Kongrenin açılışında konuşan TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Mesut Köse, hububat piyasasında son sekiz aydaki
keskin fiyat dalgalarının ekonomilerde belirsizlik endişesi yarattığını söyledi. Köse, Türkiye’de üretilen 34 milyon ton hububatın, 20
milyon tonunun buğday olduğuna vurgu yaptı. Dünya nüfusuna
her yıl 70 milyon insan eklendiğini hatırlatan Köse, bu nedenle
sürdürülebilir tarımın hayati önem kazandığını kaydetti. Doğrudan tarım sektörünü ilgilendiren küresel ısınma ve doğal olayların
yakından izlendiğine dikkati çeken Köse, buğday fiyatlarındaki artışı vurguladı. Buğday fiyatının 190 dolardan 360 dolara çıktığını
dile getiren Köse, “Son sekiz ayda yüzde 90 artan buğday fiyatları,
Türkiye’de yüzde 24 artış gösterdi.” dedi.

Mesut Köse, Chairman of the Board of Directors and General Manager of Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), during his opening speech
at the conference stated that the grain price fluctuations in the
past eight months have created concerns about economic stability. Köse emphasized there are 34 millions tons of grain, 20 million
tons of wheat produced in Turkey.

TMO’nun yoğun çabasıyla yurt dışı buğday piyasalarında yaşanan agresif fiyat gelişmelerinin yurt içi piyasalardaki fiyat istikrarını etkilemediğini belirten Köse, bu durumun Türkiye’deki genel
ekonomik istikrara da katkı sağladığını anlattı. TMO’nun ürününü
bekletmek istemeyen üreticilere depo imkanı sağladığını da vurgulayan Köse, tarım ürünlerinin ticaretinin kolaylaşması için de
katkı verdiklerini bildirdi.
Buğdayın bir yatırım aracına dönüştüğünü belirten Köse, uluslararası piyasalardaki son dönem dalgalanmaların bunda etkili oldu-

He reminded that in a world where the population increases by
70 million each year, continuity of agriculture sector holds vital
importance. Köse also stressed the increase in wheat prices, in
an environment where events such global warming and natural
disasters directly affect the agricultural sector. Köse mentioned
the increase in wheat prices from 190 dollars to 360 dollars, and
continued by saying that “Wheat prices which increased by 90% in
the world only increased by 24% in Turkey”.
According to him, largely due to efforts of TMO, local wheat market prices were not affected by the aggressive price growths
abroad, a position which also contributes to the country’s general
economic stability. Köse underlined that in addition to aiding the
commerce of the agricultural products, TMO also provides storage and warehouses to producers who do not want to delay their
products.
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TARIM PİYASASI, ENERJİ PİYASASINDAN DAHA ÖNEMLİ

Köse asserted that wheat has become an investment tool easily
affected by the fluctuations in the international markets in the recent period. He further stated that an international structure is
needed to prevent nations from stocking more than the needed
amount, and continued by saying “The world needs an International Agriculture Office for food safety and needs”. As TMO, Köse
said they watch out for speculations which may affect the local
market and immediately take precautions to prevent any kind of
security breaks.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Faik
Yavuz da, son sekiz yılda dünya gelirinin yüzde 30 arttığını, buna
karşın gıda fiyatlarının yüzde 200 yükseldiğini söyledi.

AGRICULTURE MARKET IS MORE IMPORTANT THAN
THE ENERGY MARKET

ğunu dile getirdi. Ülkelerin ihtiyaçtan fazla stok tuttuklarına işaret
eden ve bu durumu düzenleyecek uluslararası bir yapıya ihtiyaç
duyulduğunu kaydeden Köse, “Gıda güvenliği ve ihtiyacı için dünyanın, uluslararası toprak mahsulleri ofisine ihtiyacı var” dedi.
TMO olarak iç piyasada spekülatif nitelikte, piyasayı bozacak gelişmeleri izlediklerine işaret eden Köse, piyasada güvenliği bozacak
tedbirleri kısa sürede aldıklarını sözlerine ekledi.

Tarımın tıpkı enerji piyasası gibi küresel sektör haline geldiğini
belirten Yavuz, tarım piyasasındaki gelişmelerin önümüzdeki yıllarda enerji politikalarından daha da fazla öneme sahip olacağını
kaydetti. Yavuz, “Zira tükenen, azalan her enerji kaynağı bir başkasıyla telafi edilebiliyor ama hiçbir tarım ürününün yerine konulacak alternatif besin kaynağı bulunamadı. Tarımın alternatifinin
tarım olma zorunluluğu vardır. Tek bir ülkenin buğday ihracatına
getirdiği kısıtlama, küresel piyasayı alt üst edebiliyor, bunu yaşadık.” dedi.

UKRAYNA VE TÜRKİYE, BÜTÜN COĞRAFYAYI,
BESLEYEBİLİR
Ukrayna ve Türkiye’nin tarımda önemli fırsatlara sahip olduğunu,
ekilen arazi bakımından Türkiye’nin 13, Ukrayna’nın ise 10’uncu
sırada olduğunu hatırlatan Yavuz, “Avrupa’da bu şekilde büyük tarım alanlarına sahip ülke bulunmuyor. Ukrayna ve Türkiye’nin bütün bu coğrafyayı besleyebilecek toprağı var. Tarım sektöründeki
verimliliği hızlı şekilde artırmalıyız.” dedi.
Sağlıklı ürün piyasalarının oluşturulmasının önemine işaret eden
Yavuz, tarım sektörünün tam anlamıyla bir kazanç kapısı olduğunu ancak, arz talep dengesinin oluşturulmasının çok önemli hale
geldiğini söyledi.

UKRAYNA’DA EN İYİMSEK HUBUBAT ÜRETİM
MİKTARI 48.7 TON
APK-İnform Ukrayna Direktörü Svetlana Sinkovskaya da, iklimsel
nedenlerle hükümetlerin yaptıkları her düzenlemenin haklı olmayabileceğini söyledi. Hububat piyasanın tüm aktörlerinin riskleri
değerlendirmek zorunda olduğunu vurgulayan Sinkovskaya, Ukraynalı üreticilerin özellikle kuraklıktan olumsuz etkilendiğini dile
getirdi.
Tarım üreticilerinin zorluklarla karşılaştıklarını anlatan Sinkovskaya, buğday ekim alanlarının yüzde 7.5 azaldığını kaydetti. İyimser
bir tahminle Ukrayna’da bu yıl 48.7 milyon ton hububat elde edileceğini dile getiren Sinkovskaya, “Bunun 23-25 milyon tonunun
buğday olmasını bekliyoruz. İhracatın önemli miktara ulaşması
için bu yetersiz miktar.” dedi.

UN SANAYİSİNDEN 12 MİLYAR TL’LİK KATMA DEĞER
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Erhan Özmen de, un sanayinin yaklaşık 12 milyar TL katma değer yaratan
ve 15 bin kişiye istihdam sağlayan bir sektör olduğunu söyledi.

Faik Yavuz, the president of The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, stated that even though income increased
around 30% worldwide, food prices increased by 200%. According to him, agriculture, just like the energy market, has become a
global sector and the developments in the agriculture market in
the next few years will have more importance than energy sector
politics. Yavuz quoted by “Exhausted energy sources are replaceable through other energy sources. There are however no other
alternative food sources that can replace agricultural products.
The alternative of agriculture is agriculture. Export restrictions
brought by one country can affect the whole global market, we
saw this happen”

UKRAINE AND TURKEY CAN FEED
THE WHOLE GEOGRAPHY
Yavuz reminded that in terms of cultivable land, Turkey ranks 13
and Ukraine ranks 10, which means they have important opportunities in agriculture. He continued by saying “Europe does not
have very many nations with this much cultivable land. Ukraine
and Turkey have enough soil to feed the whole geography. We
need to quickly increase the productivity in agriculture.” Furthermore, he emphasized the importance to have healthy product
markets since agriculture sector is a gateway to gains and revenue, but at the same time it is very crucial to have a stable supply
and demand balance.

AT THE BEST, 48.7 MILLONS TONS OF
GRAIN WILL BE PRODUCED
Svetlana Sinkovskaya, the director of AKG-INFORM Agency stated
that because of climatic conditions, measures taken by the administrations are not always right. Sinkovskaya pointed out that
all possible risk factors of grain market have to be appraised, and
that producers are negatively affected especially by drought. She
explained that agriculture producers are faced with many difficulties which resulted in the loss of cultivable grain land by 7.5%.
With an optimistic guess, Ukraine will produce around 48.7 million tons of grain this year. According to Sinkovskaya “Out of the
48.7 million tons of grain, 23 to 25 million tons are expected to be
wheat. This is not enough for the exports to reach an important
amount”.

12 BILLION TL OF ADDED VALUE FROM
FLOUR INDUSTRY
Erhan Özmen, chairman of Turkish Flour Industrialists’ Federation
(TUSAF) stated that flour market is a sector which creates around
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Dünyadaki iklimsel olumsuzluklar ve küresel ısınmanın geçen
yıl buğday arzında sorunlar oluşturduğunu vurgulayan Özmen,
buğday tedarik ve fiyatlamalarında sıkıntı yaşandığını kaydetti.
Özmen, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bölgemizdeki en önemli ihracatçı ülke olan Rusya’nın 5 Ağustos 2010 tarihi itibariyle buğday
ihracatını yasaklaması ve yine bölgemizdeki önemli buğday üreticilerinden Ukrayna ve Kazakistan’ın ihracatı kısması veya kotaya
tabi tutması, ülke üretimimizin çeşitlilik ve kalite açısından yetersiz
kalmasına sebebiyet vermiş, bu da sektörümüzü olumsuz yönde
etkilemiştir.”
TUSAF olarak politikalarını, buğdayın stratejik bir ürün olduğu ve
her geçen gün önemini artırdığı bilinciyle şekillendirdiklerini belirten Özmen, “Un sanayicileri olarak Türkiye’de buğdayın ekilebilir
olmasını destekleyecek politikaların oluşmasından yanayız. Yani
Napolyon için para ne anlama geliyorsa bizler için de buğday o
anlama geliyor” dedi.

12 billion TL in added value and employs around 15 thousand
people. He stressed that the negative climatic challenges combined with global warming caused problems in the supply and
the price of wheat.
Özmen continued his speech by adding “The fact that Russia, the
most important exporter in our area, prohibited wheat exports
on 5 August 2010, and again another important wheat producers like Ukraine and Kazakhstan restricted and applied quotas to
exports, caused deficiencies product variety and product quality,
and negatively influenced the sector in general”
Özmen asserted that TUSAF believes wheat is a strategic product
with an increasing importance. “As flour industrialists, we believe
in politics that will support wheat plantation in Turkey. What
money means for Napoleon is what wheat means to us”.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB)’nda işlem hacminin bir The transaction volume of Nevşehir Commerce Exönceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 artış change Market (NTB) has increased by 40% compared
sağlandığı bildirildi.
to the same period the year before the transaction volume of Nevşehir Commerce.
Nevşehir Ticaret Borsası (NTB)’nın işlem hacminde, bir önceki yılın
aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 artış sağlandığı bildirildi.
NTB’de işlem hacminde, önceki aylarda olduğu gibi Mart ayında
da en fazla işlem gören ürün buğday oldu.
Nevşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Uğur Aydoğan, 2011 yılı
Mart ayı işlem hacminin 22 milyon 532 bin 784 lira olarak gerçekleştiğini belirterek, geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakamın
17 milyon 2 bin 641 lira olduğunu kaydetti.
Nevşehir Ticaret Borsasında en fazla işlem gören ürünler sıralamasında 7 milyon 817 bin 478 TL ile buğday ilk sırada yer alırken, 6
milyon 165 bin 143 lira ile kabak çekirdeği ikinci sırada, 2 milyon
477 bin 603 lira ile inek sütü üçüncü sırada, 1 milyon 902 bin 073
lira ile patates dördüncü sırada yer aldı.

Exchange Market (NTB) has increased by 40% compared to the
same period the year before. Just like the months before, during
the month of March, wheat was the commodity with the highest
transaction volume.
Uğur Aydoğan, the general secretary of Nevşehir Commerce Exchange Market (NTB), stated that transaction volume for 2011
March was 22 million 532 thousand 784 TL, compare to 17 million
2thousand 641 TL in 2010 March.
Wheat with the highest transaction volume totaled 7 million 817
thousand 478 TL, followed by pumpkin seeds with 6 million 165
thousand 143 TL, cow milk with 2 million 477 thousand 603 TL,
and potatoes with 1 million 902 thousand 073 TL.
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İlk Yönetim Kurulu Toplantısı’nı 22 Mart’ta Ankara’da In the first Board Meeting of the National Leguminous
yapan Ulusal Baklagil Konseyi, başkanlığa ARBEL Bakli- Council held on the 22nd of March in Ankara, Mahmut
yat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan’ı seçti. ARSLAN, the President of ARBEL Grain Inc. was chosen
as president of the council.
Baklagil sektöründe yaşanan sorunlara çözüm geliştirmek amacıyla sektörde faaliyet gösteren özel sektör, sanayiciler, kamu
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üreticilerin katılımı ile kurulan Ulusal Baklagil Konseyi, ilk yönetim kurulu toplantısını 22
Mart’ta Ankara’da gerçekleştirdi.
İlk Yönetim Kurulu toplantısında Konsey’in başkanlığına ARBEL
Bakliyat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut ARSLAN, Başkan
Vekilliğine ise Gaziantep Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ahmet Tiryakioğlu seçildi.

The private sector, industrialists, states institutions, civil public
institutions and the participation of producers which acts in the
sector in order to develop solutions to the issues experienced in
the leguminous sector, has established the National Leguminous
Council, had realized its first Board of Meeting in Ankara on the
22nd of March. Mahmut ARSLAN was chosen President of the
Council at first meeting held by the Board and Ahmet Tiryakioğlu,
the vice president of Gaziantep Commercial Stocks was chosen as
vice chairman.

Ulusal Baklagil Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre Konseyin
Yönetim Kurulu’nda yer alanda diğer üyeler şu isimlerden oluşuyor; Ö. Abdullah Özdemir (Mersin Ticaret Borsası Başkanı), Dr.
Talat ŞENTÜRK (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TÜGEM Genel Müdür
Yardımcısı), Mustafa HEPOKUR (Türkiye Ziraat Odaları Birliği), İsmail KÜSMENOĞLU (İhracatçı Birlikleri Tohumculuk ve Araştırma
Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Şerafettin MEMİŞ (Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.), Dr. Sabri ÇAKIR (Anadolu Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü), Ramazan Turan (Gıda Tarım Hayvancılık
Nakliyat Ltd. Şirketi). Konseyin Genel Sekreterliğini ise Raif Okutucu yürütmektedir.

According to the explanations brought by the National Leguminous Council, the other names that take part in the Council are as
Ö. Abdullah Özdemir (Mersin Commercial Stocks President), Dr. Talat ŞENTÜRK (Ministry of Agriculture and Rural Affairs TÜGEM Vice
Principal), Mustafa HEPOKUR (The Turkish Chamber of Agricultural Union), İsmail KÜSMENOĞLU (Union of Exporters Seed and
Research Industry and Trade Inc.), Şerafettin MEMİŞ (Memişoğlu
Trade of Agricultural Products Pty. Ltd.), Dr. Sabri ÇAKIR (Anatolia
Agricultural Research Institution Directorate) and Ramazan Turan
(Food, Agriculture and Animal Shipping Pty. Ltd.). The secretary of
the Council is Raif Okutucu.
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KONSEY, SEKTÖR İÇİN POLİTİKA GELİŞTİRECEK

THE COUNCIL WILL DEVELOP A POLICY FOR THE SECTOR

Başkanlığa seçilmesinin ardından bir açıklama yapan ARBEL Bakliyat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan; “Ulusal Bakliyat Konseyi çok geniş katılımlı bir seçimle oluşturuldu.

Mahmut Arslan, who brought an explanation after him being
chosen as President to the Council stated that “The National Leguminous Council was established with a great participation. We
constituted our organs with the most fore coming leaders in the
private sector, civil institutions, trade, industry and occupational
institutions. Our council in the leguminous sector will provide a
balance between the demand and supply for the products; improve the quality of the products; provide the transfer of products
appropriate to the standards into the markets; provide the continuity of the leguminous sector, provide profit, trade, consumption and standardization by pioneering the sector with required
precautions taken; determine the national policies in the sector
and obtain an agreement among all sections and produce new
projects that aim to develop the sector and its policies.”

Özel sektör ile kamu kurumlarının tarım, ticaret, sanayi, araştırma ve meslek kuruluşlarının en üst düzeydeki temsilcilerinin katılımıyla organlarımızı oluşturduk.
Konseyimiz, baklagil sektöründe; üretimde arz talep dengesinin
sağlanması, ürün kalitesinin iyileştirilmesi, pazara standartlara
uygun ürün sevki, baklagil ve mamul maddelerinin pazarlama
gücünün artırılması, baklagil sanayinin sürekliliği, kârlılığı, ticareti, tüketimi ve standardizasyonu için gerekli ortak tedbirlerin
alınmasına öncülük edecek, ulusal politikaların belirlenmesinde
sektörün bütün kesimlerinin uzlaşmasını sağlayacak çalışmalarda bulunacak ve sektör için politika geliştirecek ve proje üretecektir.” dedi.

KONSEY’İN ÖNCELİKLİ KONU BAŞLIKLARI
Başkan Arslan, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında bakliyat
sektöründe; TUİK / TUBİTAK / SEKTÖR işbirliği ile ülkesel rekolte
tahmini, çiftçi kayıt sisteminin rekolte tahminlerini kolaylaştıracak tarzda revize edilmesi, özel sertifikalı tohum üretimi, üretimde sertifikalı tohum kullanımının özendirilmesi için uygun
teşvik mekanizmaları kullanılması ve oranının artırılması, üretimi
durma noktasına gelen yeşil mercimek ve barbunya için pozitif
ayrımcılık yapılması, ürün gamlarının coğrafi özellikler dikkate
alınarak uyumlaştırılması ve devamlılığı, AR-GE konularında üniversiteler/araştırma kurumları ve sektör işbirliğinin sağlanması,
TİGEM’den ve bakanlık araştırma merkezlerinden azami yararlanma ve ürün tanıtım grubunun konsey bünyesinde kurulması
konularına öncelik verilmesinin benimsendiğini ve bu konuda
bir ortak akıl toplantısı yapılarak sonuçlarının bir plan, program
ve projeler halinde hazırlanacağını belirtti.

BAKAN EKER’DEN KONSEY’E DESTEK
Yönetim Kurulu olarak ilk toplantı sonrası Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’i makamında ziyaret ederek, sektörün bakanlıktan
beklentilerini aktardıklarını ifade eden Başkan Arslan, sektörün
tüm taraflarının, Bakan Eker himayesinde, önümüzdeki aylarda
ortak akıl toplantısı yapma konusunda mutabakata vardığını
söyledi.
“Sayın Bakan, ‘konseyin; sektördeki en üst düzeydeki şemsiye
istişare organı olduğunu, bakanlığının sektörde kural koyucu
rolden ziyade verimliliği artıran hisse sahibi paydaş katalizör ve
tüm taraflarının karını maksimize etmeyi hedefleyen ortak olarak
görülmesi gerektiğini’ ifade etmiştir.” diyen Arslan, Bakan Eker’in
bu ifadesinden büyük memnuniyet duyduklarını, ilk defa kamu
ve özel sektörün yeni politikalara bakış açılarında büyük paralellikler ve örtüşmeler sağlandığını ve bunun geçmişte çok zor
olduğunu belirtti.

THE INITIAL HEADINGS OF THE COUNCIL
President Arslan stated in the first meeting held by the Board of
Management of the grain sector that with the cooperation of TUIK
/ TUBITAK / SECTOR the country crop estimations will be revised to
ease the estimations of the crop produced by the farmers under
registration; encourage the usage of various machinery that will
encourage the usage of certified seeds in production; provide a
positive distinction for the production of green lentils and pinto
beans, which have almost come to end in production; provide the
adaption and continuity of product rates in accordance with geographical features, provide cooperation among universities and
research institutions to realize research and development studies,
aim to benefit from TIGEM and other ministry research institutions
at most and that they aim to establish a product publicity council
within the scope of the council itself and additionally states that
all such purposes will be prepared and realized within a common
plan and program determined by the participators and members
of the council.

SUPPORT GIVEN TO THE COUNCIL BY MINISTER EKER
After the first meeting held, as the Board of Management, we
visited Mehdi Eker, our Minister of Agricultural and Rural Affairs
in his office and clearly expressed the expectations of the sector
from the Ministry and stated that we had come to an agreement
to hold a meeting where a common decision will be held for the
sector’s good.
Arslan, who stated the Ministers words saying “The council is the
highest organ in the sector and that the Ministry is a partner to
the council that allows and supports the fertility of the sector to
develop rather than a board that applies rules, thus a partnership
that actually aims to increase the profit of all parties in the sector.”
Arslan further stated that the words of the Minister pleased them
and additionally expressed that it was for the first time that the
civil and private sectors were parallel to each other in means of
developing an efficient policy in the sector which was hardly to
be realized in the past.
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Uğur Makine, geliştirdiği yeni makinelerle dünya ligi- Uğur Makine, with the new machines that are produnin lider oyuncularından biri olduğunu bir kez daha ced, proves that it is one of the leaders of the world.
ortaya koydu.
Geliştirdiği yeni makinelerle Türkiye’nin dünya değirmencilik
sektöründeki yerinin daha ön plana çıkmasına ve sektörde söz
sahibi olmasına katkı sağlayan Uğur Makine, Türkiye’nin değirmencilik teknolojilerinde dünyanın merkezlerinden olduğunu
bir kez daha kanıtladı.
Firmanın ürettiği yeni jenerasyon makineler, bir yandan verimliliği artırarak diğer yanda da üretim maliyetlerini azaltarak, sektör
temsilcilerinin uluslararası veya lokal piyasalarda rakipleriyle arasındaki yarışta bir adım daha öne çıkmalarına yardımcı oluyor.

With the new machinery that is developed, Uğur Makine, thanks
to which mills in Turkey came into prominence around the world
and have a say in this industry, once again proves the mill technologies of Turkey is among the best of the world. New generation machinery that is produced by the company helps agents of
the industry come into prominence in the competition between
their rivals in both international and local market by not only
increasing the fertility, but also decreasing the production cost.
New Designs in Cleaning
One of the newest technology that has been developed by Uğur

TEMİZLEMEDE YENİ TASARIMLAR
Uğur Makine’nin yeni geliştirdiği
teknolojilerden bir tanesi, CleanMax
olarak adlandırılan yüksek kapasiteli tahıl temizleme çöp sasörü. Tahıl
temizleme teknolojisinde yeni geliştirilen CleanMax sayesinde, tahıl
temizleme işleminde hem kombine
hem de en efektif temizlik sağlanıyor.
CleanMax; çok katlı eleme sistemi,
yüksek verimlilikli aspirasyon sistemi, yüksek kapasiteli hava kanalı,
hava kanalı iç aydınlatması, hava kanalı içini kontrol etmek için iki adet
kontrol kapağı, hem mal girişinde
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hem mal çıkışında yüksek hava aspirasyonu ile analiz temizliği
gibi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Arka taraftan hava emişi
ile yükseklik açısından avantaj sağlayan ve üst hava emişi içerisindeki kavuzları dışarı atmak için iki adet vidalı helezonun yapıldığı makinede, elek üzerindeki yanlara açılan cepler sayesinde
de elek çerçeveleri sökülmeden kısa zamanda temizleme imkanı
sağlanmaktadır.
ÖĞÜTMEDE STABİL VE GÜÇLÜ GÖVDE
Uğur Makine’nin öğütme konusunda yeni geliştirdiği Thunderoll
isimli sistem, dünyada sadece Uğur Makine’de uygulanan vals
özel imalat konstrüksiyonu sayesinde çok yüksek tonajlarda bile
maksimum stabilite, hassasiyet ve verimlilik sağlamaktadır.
Hem çift katlı hem de tek katlı olarak üretilebilen Thunderoll’le,
1500 mm top uzunluğundaki valsler ile düzgün ve oransal dağılım sayesinde, yüksek tonajlarda bile sağlıklı öğütme yapılabilmekte ve maksimum randıman elde edilmektedir.
Estetik görünümlü dış gövde ve inox ürün giriş şişesine sahip
olan Thunderoll, daha hijyenik ve pratik temizleme imkanı, merdane hareketini sağlayan ketamid dişli sistemi, koruma kapaklı top ayar saat bölümü, yeni dizayn edilmiş merdane loadcell
bağlantı ayağı, ortam tozunu önleyen hava aspirasyon perdesi,
yüksek stabilite, yüksek sanitasyon, çok düşük işletme maliyeti,
çabuk ve kolay top değişikliği, uzun ömürlü kullanımı ile dikkat
çekmektedir. Besleme dişli ve vals top üst kapaklarının inoxtan
yapıldığı Thunderoll’ün öğütme top boyu sayesinde kırma kapasitesi yüksektir.

Makine is a grain seed purifier which is called CleanMax . Thanks
to CleanMax that is newly developed for the industry of grain
seed cleaning, both effective and combined cleaning is provided.
CleanMax comes into prominence with its multi-dimensional
screenings, hi-fertility aspiration system, high capacity air channel, interior lighting of the air channel, two control covers for air
channel and high aspiration in the process of input and outcome. Being advantegous in the pitch with the air suction from the
rear,thanks to the sliding pockets there is a chance now to clean
the machine that is made to evacuate the husks in the air suction
without disconnecting sieve frames.
Stable and powerful Body in Milling
The system , Thunderoll, which Uğur Makine has just developed in the milling system provides maximum fertility, stability
and sensitivity even in high tonnages, thanks to the roll special
product construction that is only applied in Uğur Makine in the
world.
Thanks to normal and proportional distribution of 1500 mm. of
rolls, with Thunderoll which can be produced both mono and
double layered, reliable milling even in high tonnage is done
and maximum performance is obtained.
With its aesthetic outer body and inox product flask, Thunderoll draws attention by means of its more hygenic and practical
cleaning options, ketamid gear system that provides mandrel
moves, protection capped clock part, newly designed mandrell
loadcell bracket, aspiration curtain blocking the dust, high stability and sanitation, low operation
costs, easy and quick changes of
rolls and long lasting usage. Charging gear and roll covers made of
inox, Thunderoll has a high capacity
of breaking thanks to the size of the
milling roll.

ELEMEDE YENİ ALTERNATİF
Firmanın öğütmeye bağlı eleme teknolojileri alanında geliştirdiği bir başka yenilik olan Multisifter elek ise hem kapasitesi hem
de randımanı ile dikkat çekmektedir.

New Alternative in Screening
The new multisifter screen which
is produced by the milling technology of the company draws attention both with its capacity and performance. Developed as a result of
the long term research studies and
a lot of mechanical innovations are
applied to Multisifter screen thanks
to which maximum screening is
obtained with both maximum performance and small account
of machines in high capacity factories. Technical features that
are developed mechanically completely provides the basic and
practical usages of Multisifter screen.

Uzun süren Ar-Ge çalışmaları neticesinde geliştirilen ve birçok
mekanik yeniliklere sahip olan Multisifter elek sayesinde, yüksek kapasiteli fabrikalarda hem maksimum randıman hem de
az makine sayısıyla maksimum eleme alanı elde edilmektedir.
Mekanik olarak geliştirilen teknik özellikler, Multisifter eleğin

A Multisifter screen that is bought 4-passaged can go up to 10
passages when needed. This feature increases the facilities of
the miller, especially in savings in capacity and changes of diagram. Multisifter screen that is designed with maximum hygiene
is supported by inox applications.
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günümüzün temel ve pratik kullanım ihtiyaçlarını tamamı ile
karşılamaktadır. 4 pasajlı olarak alınan bir Multisifter elek, ihtiyaç
durumunda 10 pasaja kadar çıkabilmektedir. Bu özellik, özellikle
kapasite artırımlarında ve diyagram değişikliklerinde, değirmencinin imkânlarını arttırmaktadır.
Maksimum hijyen düşünülerek tasarlanan Multisifter elek, inox uygulamalarla da desteklenmiştir.
Dolap gözleri ile şasenin birbirine
civatalı olarak montajlandığı ve
dolap gözlerinin inox malzemeden
imal edildiği Multisifter elekte, kullanıcılara dolap ve şase parçalarını
birbirlerine ekleyerek 6 pasajı, 8
veya 10 pasaj yapabilme imkanı
sağlanmıştır.Ağırlığa hareket veren
kayış-kasnak ve motor bağlantısının şasenin iç kısmına alındığı bu
yeni teknolojide, kayış-kasnak ve
motor tahrik kısmı, kolay müdahale edilecek şekilde alt kısma monte
edilmiştir. Böylece bakım ve sökme kolaylığı ve motora binen
yük azaltılmıştır.
Makinenin dolap gözlerinde ise yeni model kapak sistemi kullanılmıştır. Sessiz çalışma, kolay bakım ve temizleme, pasaj içi yeni
bölme, takoz ve uygulaması gibi özellikleriyle de dikkat çeken
Multisifter elekte, şase kapağı üzerine, iç kısmı ve ağırlığın hareketini görmek için cam konulmuştur.

Chassis and boards are bolted together to be assembled and boards are made of inox in Multisifter screen giving customers the
chance to add more chassis parts to each other and make them
8 or 10 passaged.

In this new technology which gives motion to weight vee belt
drive part is assembled to the base where can be reached easily.
So, the load of the engine and facilitation of disassembly is decreased. The new cover system is used in the board parts of the
engine. In Multisifter screen which draws attention by means of
the features like silent running, easy care and cleaning, new division of the passage and wheel clock ,glass is put on the chassis
cover to see the inner part and movement of the weight.

Edirne Ticaret Borsası’nda, Mart ayında 72 milyon 28 In the Commodity Exchange of Edirne, 72 million 28
thousand TL transaction volume was realized in March.
bin liralık işlem hacmi gerçekleştirildi.
Edirne Ticaret Borsası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, hububat grubuna dahil ekmeklik buğday alım-satımı ile birlikte Trakya
Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi’nin ayçiçek, rafine ayçiçek
yağı ve küspe satışları işlem hacmini olumlu yönde etkiledi.
Edirne Ticaret Borsası, Süloğlu İrtibat Bürosu ile Lalapaşa İrtibat
Bürosu’nda Mart ayı içinde 21 milyon 209 bin lira ile en fazla işlem
hububat grubunda gerçekleşti.

According to the written statement of the Commodity Exchange
sunflower seed oil, refinery sunflower seed oil and pulp selling
of Thrace Oil Seeds Agriculture Sales Cooperative with the commerce of bread wheat included in grains have affected transaction volume in a positive way. The most transaction was in the
grains group with 21 million 209 thousand TL in the Commodity
Exchange of Edirne, Suloglu Communication Desk and Lala Pasha Communication Desk.
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Gıda hammaddeleri içinde tahıl/hububat adını verdiğimiz tanelerin unları insan beslenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Buğday, yulaf, çavdar ve mısırın öğütülmesiyle elde edilen un, irmik,
kırma gibi ürünlerden çok değişik ekmek ve unlu mamuller yapılmaktadır. Doğu Asya ve Uzakdoğu’nun en önemli besin kaynağı
olarak, çeltikten kabuğu soyularak elde edilen pirinç, günümüzde
de önemini korumaktadır.

The flour of the grains in food raw material that we call cereals/
grains carries a very significant role for human nutrition. Many varieties of bread and flour products are produced from flour, farina
and grits that are obtained by milling wheat, oat and rye. Rice that
is gained from paddy by peeling it off is the most important food
source of Eastern Asia and the Far East and maintains its importance today as well.

Beslenme açısından vazgeçilemez görevleri olan bu tanelerin bileşiminde yeterli düzeyde bulunan amino asitler ve proteinler, yapı
taşlarıdır. Enerji kaynağı olan karbonhidratların yanı sıra B grubu
vitaminler ile lifli ve mineral maddeler de un ve ekmek üretimi sırasında (öğütme ve pişirme işlemleri) bir miktar kayba uğrasalar
da beslenme açısından çok önemlidirler.

The amino-acids and proteins that exist at sufficient levels in the
composition of these grains that have essential nutritive tasks are
the building blocks. Besides the carbohydrates which are the source of energy, the B group vitamins and the fibrous and mineral
materials are very important for nutrition although they partly incur losses during flour and bread production (milling and baking
processes).
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Ülkemizde çok değişik tip ve özellikte; halkın beslenme alışkanlıkları, ülke kültürlerinin etkisi ve yöresel adetlere göre üretilen
ekmek çeşitleri ve benzerleri (yufka, sac ekmeği, bazlama, pide)
yanında; gözleme, çörek, börek, kek, pasta ve hamur tatlıları da
ayrıca önemli yer tutmaktadır.

Besides the varieties of bread and the similar products (dough
sheet, float bread, flatbread, pitta bread) that are produced in our
country in many types and with many different particularities, depending on the nutritional habits of people, the impact of different culture and regional traditions, doughnuts, cookies, pastries,
cakes and sweet pastries also take an important place.

Ekmeğin bileşimi, daha çok yapıldığı una ve formüle giren diğer
katkılara bağlı olarak değişmektedir. Genellikle şişmanlığa neden
olan bir gıda olarak bilinir ve zayıflamak için ilk perhizi düşünülen
gıda ekmek olur. Oysaki yapılan araştırmalar aşırı kilo alımında gıdanın kompozisyonundan çok, kalori değerinin ve yenen miktarının etkili olduğunu ortaya koymuştur.

The composition of bread changes depending mostly on the flour it is made of and the other ingredients in the formula. It is generally known as a nutrient that causes being overweight and it
is considered the first nutrient to cut on in order to lose weight.
However, research has shown that when putting on too much weight, it is the calorie value and the amount eaten that are effective
rather than the composition of the nutrient.

Son yıllarda çeşit ekmek adı altında üretilerek piyasaya sürülen
ürünlerin bileşim ve nitelikleri birbirinden çok farklı olabilmektedir. Türk Gıda Kodeksi Ekmek Tebliği’nde (28 Şubat 2008) Çeşit
Ekmeklerin tanımları, buğday ununa hangi miktarlarda katılması
gerektiği, ekmeklerde bulunabilecek rutubet ve kül miktarlarının
yüzdeleri belirtilmiştir (Ünal ve Altınel, 2010).
Ancak tam buğday unundan, çavdarlı, mısırlı, yulaflı ve karışık tahıl
unlu, tost, kepekli, Vakfıkebir ekmeği, sütlü, soyalı, kalorisi azaltılmış (Light) ekmeklerin kontrolünde maalesef halen Ekmek Tebliği
uygulanmadığı için genel olarak belirli bir formülasyon ve standart
kullanılmamaktadır. Aynı isimle satılan çeşitler arasında; fiyat, gramaj, bileşim ve kalite açısından önemli farklar devam etmektedir.

In the recent years the compositions and the qualities of the products that are produced and marketed under the title varieties of
bread display many differences. In the Turkish Food Codex Bread
Statement (28 February, 2008) the descriptions of the Varieties of
Bread, in which amount they should be added to the wheat flour,
the percentages of the amounts of moisture and ash have been
stated (Ünal and Altınel, 2010). However, as the Bread Statement
is not currently implemented in the control of bread made of
whole wheat flour, bread with rye, corn, oat and mixed grain flour, in toast, in whole-wheat bread, Vakfıkebir bread, in bread with
milk, with soybeans and in bread with reduced calories (Light),
generally a specific formulation and standard are not being used.
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ÇAVDAR EKMEĞİ
Esmer ekmeğin çok yendiği 1950’li yıllarda çavdar ekmeği de çok
tüketiliyordu. Özellikle Polonya gibi ekilebilir arazinin % 50’sinde
çavdar yetiştirilen ülkelerde çavdar çok popüler bir gıda idi. Ancak
refah düzeyinin yükselmesi ile çavdar ekmeği yerine beyaz ekmek
kullanılmaya başlandı. Ayrıca beyaz ekmeğin diğer şekillerde kullanılmaya uygun olması, (örneğin kızartılabilmesi veya formüle
değişik bileşenler ilave edilerek yarı pasta türünde ürünlerin elde
edilmesi) beyaz ekmek sanayiinin ilerlemesine, çavdar ekmeğinin
ise küçük ve çoğu kez elle üretim yapan işletmeler halinde kalmasına neden olmuştur.
Çavdar ekmeğinin çok tüketildiği ülkelerde (Almanya, Hollanda,
Danimarka, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İskandinav ülkeleri gibi),
bunun buğday ekmeğinden üstün olduğu iddia edilirse de, her
ikisi de yaklaşık % 12 protein, % 2 lipid, % 71-72 karbonhidrat, % 2
ham lif ve % 2 mineral madde içerirler.
Çavdar ve buğdayın vitamin içerikleri değerlendirildiğinde; çavdarda ribofilavin ve pantotenik asidin biraz fazla fakat tiamin,
pridoksin ve folik asidin az bulunduğu, A, C ve D vitaminlerini
içermediği, bir miktar karotenoit maddenin tamamı ksantofil olduğundan A provitamini özelliği yoktur. Buğday niasin bakımından çavdardan 3-5 kat daha zengindir. Ancak çavdar niasininin yarayışlılığı buğdaydan daha fazladır. Örneğin buğday kabuğundaki
niasinin ancak % 20’si kullanılabilirken, çavdarda bu oran % 50’dir.
Çavdar proteininde lisin buğdayınkinden fazla olup, ayrıca arginin,
serin, treonin daha fazla, fakat kükürt içeren amino asitler (methionin, sistin) ile özellikle trosin daha azdır. Çavdar proteini genelde
buğday proteinine kıyasla amino asit kompozisyonu bakımından
daha üstün görülüyorsa da buğday proteininin hazım olabilirliği
daha yüksektir. Çavdar ekmeğinin buğday ekmeği ve mısır ekmeğine göre, hızlı sindirilebilen nişasta miktarını daha fazla içerdiği
belirtilmektedir (73.4g, 68.0g ve 65.9g/100g kuru maddede). Buğday ekmeğinin de çavdar (6.6g/100g kuru maddede) ve mısır ekmeğine göre daha çok dirençli nişasta içerdiği vurgulanmaktadır
(2.7g, 2.2g/100g) (Tas ve El, 2000).
Çavdarın öğütülmesi sırasında genelde protein kaybı buğdaya kıyasla daha azdır. Ayrıca çavdar unu; lipidler, ham selüloz, kalsiyum,
demir ve tiamince açısından daha zengindir. Buğdayda öğütme ile
lisin miktarındaki kayıp çavdardan daha fazladır. Bunların dışında
hamurun fermantasyonu sırasında çavdarda ekşi hamur kullanıldığında fitik asit fosforu buğdaya kıyasla daha fazla yarayışlı hale
gelir.

KEPEK EKMEĞİ
Ekmekte kepek oranı yükseldikçe besin maddelerinin yükseldiği
bir gerçektir. Fakat bu ekmeğin her zaman daha besleyici olacağı
anlamına gelmez. Çünkü ekmekteki kepek oranı yükseldikçe onun
hazmolma yeteneği düşer. Örneğin ekmek yapımında kullanılan
un randımanı 70’den 80’e yükseldiğinde, enerji olarak faydalanma
oranı % 92’den % 87’ye, protein faydalanma oranı % 89’dan % 81’e
düşmektedir. Yine ekstraksiyon derecesi % 75’den % 100’e çıktığında karbonhidratların hazmolabilirliği % 97’den % 86,3’e düşmektedir. Araştırıcılar hazmolma derecesinin selüloza bağlı olduğunu,

Significant differences from the point of view of price, weight,
composition and quality continue to exist among the varieties
sold under the same names.

RYE BREAD
In the 1950s when brown bread was eaten a lot, rye bread was
also consumed very much. Especially in countries like Poland,
where rye was grown on 50 % of the cultivable land, rye was a
very popular food. However, as the level of welfare increased,
white bread instead of brown bread was started to be used. Besides, the white bread could be used in other forms (for example
it could be toasted or products like half cakes could be obtained
by adding other components to the formula), and this caused the
white bread industry to improve and the rye bread to stay at small
businesses that mostly produced manually.
Although in countries where rye bread is consumed in significant
amounts (such as Germany, the Netherlands, Denmark, Poland,
the Check Republic and the Scandinavian countries) it is claimed
that it is superior to wheat bread, they both contain approximately 12 & protein, 2 & lipid, 71-72 % carbohydrate, 2 % raw fiber
and 2 % mineral materials.
When the vitamin content of rye and wheat is considered, it is observed that there is somewhat more riboflavin and pantothenic
acid in rye, but less thiamine, pyridoxine and folic acid, that it does
not contain vitamins A, C and D and that there is no A pro-vitamin
feature as the whole amount of carotenoid material is xanthophyll.
Wheat is 3 – 5 times richer in niacin than rye. However, the usefulness of rye niacin is more than that of wheat. For instance, when
only 20 % of the niacin at the wheat scab can be used, this amount
is 50 % at rye.
Lysine at the rye protein is more than that of wheat and besides,
arginine, serine, threonine are also more excessive at it, but the
amino acids containing sulphur (methionine, cystine) and especially tyrosine are less. Although the rye protein is generally considered superior to the wheat protein from the perspective of the
amino acid composition, the digestibleness of the wheat protein
is higher. It is also stated that compared to the wheat bread and
the corn bread, the rye bread has more starch that can be digested rapidly (73.4g, 68.0g and 65.9g/100g in dry material).
It is emphasized that the wheat bread contains more resistant
starch compared to rye (6.6g/100g in dry material) and corn bread
(2.7g, 2.2g/100g) (Tas and El, 2000). While being milled, the loss of
proteins at rye is less compared to wheat. In addition, the rye flour
is richer in lipids, raw cellulose, calcium, iron and thiamine. The
lysine loss at wheat by milling is more than that at rye. In addition,
when sour dough is used at rye during fermentation, phytic acid
phosphorus becomes more useful compared to wheat.
WHOLE-WHEAT BREAD
It is a fact that when the amount of bran in bread increases, the
nutrients do as well. However, this does not mean that bread will
always be more nutritious. The reason is that when the bran in
bread increases, its digestive ability decreases. For example, when
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selülozun % 0,15 oranında artışına karşılık hazmolabilirliğinin %
1,1 oranında azaldığını ifade etmektedir.
Değişik ülkelerde kepekli ekmek, una belli oranlarda kepek karıştırılarak yapılabileceği gibi buğdayın tamamının öğütülmesiyle
elde edilmiş undan (tam buğday unu) da üretilebilmektedir. İnsanlarda, genelde sinir gerginliği ile selülozca düşük gıdaların alınması sonucu kabızlık görülmektedir. Posasız gıdalar bağırsak kanseri riskini de artırmaktadır. Kepekli ekmek veya tam randımanlı
un ekmeğinin, içerdiği yüksek orandaki ham selüloz nedeniyle
bağırsak salgısını ve bağırsağın peristaltik refleksini yükselterek
bu gibi hastalıkların tedavisinde çok faydalı sonuçlar verdiği ileri
sürülmektedir.
Kepekli ekmeğin enerji değeri düşüktür ve insana doygunluk verir. Bu nedenle kilo almak istemeyenler veya diyet uygulayanların
beyaz ekmek yerine kepekli ekmek ve çavdar ekmeği yemesi önerilir. Kepekte bulunan, vücut için gerekli çinko, demir ve kalsiyum
gibi mineralleri bağlayarak biyoyararlılıklarının azalmasına neden
olan fitik asit miktarı, hamurun mayalanması sırasında fitatların
parçalanması nedeniyle azalır. Özellikle kepekli undan ekmek yapımında mayalanmanın iyi olması ekmeğin vücuda yararlılığını
arttırmaktadır.
Kepek çeşitlerinin (buğday kepeği) ekmek pişme performansı ve
kalitesine etkileri araştırılmış, kepek boyutunun da ekmeğin hacmini ve duyusal özelliklerini etkilediği görülmüştür. İri, orta ve
küçük olarak kullanılan kepeklerden orta boyutta olan en yüksek,
küçük boyutta ki ise en düşük ekmek hacmine sahiptir. Duyusal
olarak en düşük puanı iri kepekli ekmek almıştır (Zhang and Moore, 1999). Benzer bir çalışma yulaf kepeği için de yapılmış olup
kepek oranı %10 olan ekmek en iyi hacmi, gözenek ve tekstürü
vermiş, %15 kepekli ekmek ise panelistler tarafından lezzet bakımından tercih edilmiştir (Krishnan et al., 1987).

YULAF UNU
Yulaf unu protein, yağ, kalsiyum, fosfor, demir ve B1 vitamini bakımından diğer hububat unlarından daha zengin olup, gıda değeri
yüksektir. Yulaf unlarının kimyasal özellikleri (1995 yılında Gıda
Mühendisliği Bölümünde yapılan Yüksek Lisans tezindeki 8 örnek
değerleri), nem miktarı % 11.1-13.3, kül miktarı % 0.676-0.867,
protein miktarı % 10.4-15.3, yağ miktarı % 5.9-8.9, ham lif miktarı
% 0.21-0.67, toplam pentozan miktarı % 2.14-3.11 bulunmuştur.
Türkiye’de ekmeklik ıslah çeşidi olmamasına rağmen, kimyasal, reolojik ve besinsel değeri incelendiğinde % 30 oranında yulaf ununun, buğday unu ile birlikte kullanılarak ekmek yapılması mümkündür. Farklı kalite kriterlerine sahip bazı yulaf çeşitleri ile yapılan
ekmek pişirme denemelerinde, ekmek kalite kriterlerinin birbirlerine yakın olduğu gözlenmiştir (Değirmencioğlu ve Ünal, 1996).

the flour output used at bread increases to 80 from 70, the benefit
ratio for energy drops to 87 % from 92 %, and the benefit ratio
for protein drops to 81 % from 89 %. When the extraction level
goes up to 100 % from 75 %, the digestibility of the carbohydrates
drops to 86.3 % from 97 %. The researchers state that the level of
digestibility depends on cellulose although when cellulose increases by 0.15 %, its digestibility decreases by 1.1 %.
In various countries whole-wheat bread with bran is produced by
mixing bran in different amounts with flour and it is also produced from flour obtained by milling the whole wheat (whole wheat
flour). People usually suffer from constipation as a consequence
of stress and consuming food with low cellulose. Pulpless food
also increases the risk of intestinal cancer. It is argued that, due to
the high raw cellulose they contain, the bran bread or the wholewheat bread increase the intestine excretion and the peristaltic
reflex of the intestine and thus, yield very useful results in the treatment of similar illnesses.
The energy value of bread with bran is low and makes one feel
full. Therefore, it is suggested that those who do not want to put
on weight or who are dieting should eat bran bread and rye bread instead of wheat bread. The phytic acid amount in bran causes the bio-usefulness of minerals such as zinc, iron and calcium,
which are necessary for man, to decrease by binding them.
It decreases during fermentation of the dough due to the fragmentation of the phytic acid. Good fermentation especially for
bread made of bran flour increases the usefulness of bread for the
body. The impact of bran types (wheat bran) on the performance
of bread baking and its quality has been researched, and it has
been observed that the size of bran has an impact on the volume
of bread and its organoleptic features. Bran is used in big, medium
and small sizes and the medium one has the highest, the small
one has the lowest bread volume. The big bran bread has the lowest score as organoleptic (Zhang and Moore, 1999).
A similar study has been carried out for oat bran and bread with
10 % bran has given the best volume, stoma and texture, bread
with 15 % bran was preferred by the panelists due its taste (Krishnan et al., 1987).

OAT FLOUR

MISIR UNU

The oat flour is richer in protein, fat, calcium, phosphorus, iron
and vitamin B1 than the other grain flours and its nutrient value
is higher. The chemical properties of oat flour have been found as
follows (the 8 sample values in the graduate thesis at the Food Engineering Department in 1995): the amount of moisture 11.1-13.3
%, the ash amount 0.676-0.867 %, the protein amount 10.4-15.3
%, the fat amount 5.9-8.9 %, the raw fibre amount 0.21-0.67 %, the
total pentosan amount 2.14-3.11 %.

Mısır unu yaklaşık % 8,9 protein, % 4 yağ, % 72 karbonhidrat, % 1,2
ham selüloz ve % 1 mineral madde içerir. Mısır proteininde gluten
olmadığından ekmek mayasız yapılır ve kabarmayan yassı tip ekmekler elde edilir. Ayrıca mısır proteini içerisinde zein çok yüksek
oranda olup, bileşiminde triptofan ve lisin amino asitleri bulunmadığından biyolojik ve beslenme değeri düşüktür.

Although there is no bread improvement variety in Turkey, when
the chemical, rheological and nutrient values are examined, bread
is possible to be made by using 30 % oat flour together with wheat flour. In the bread baking attempts that were made with some
oat kinds that have different quality criteria, it was observed that
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Halkımızın büyük gramajlı, daha geç bayatlayan, ekşi hamur ile
üretilen, genelde Trabzon ekmeği (Vakfıkebir) olarak isimlendirdiği 2-3 kg Vakfıkebir ekmeği, endirekt hamur metodunun uygulanması, kalın ve sert kabuklu, iri gözenekli, işlem süresinin 20 saat
kadar sürmesi, toleransının yüksek, aromasının kaliteli, yüksek
hacimli ve pişirme sıcaklığının 170-180 oC gibi bir düşük değerde,
rutubet değerinin diğer ekmeklerden fazla (% 48), pişirme kaybının % 9,4 oranında olması nedeni ile de farklı özellikler göstermektedir.
Bilindiği gibi ekşi hamur, uzun zaman öncesine dayanan bir geçmişe sahiptir. Ekmeğin kalitesini geliştirmek ve raf ömrünü arttırmak için yaygın olarak kullanılmıştır. Ekşi hamur fermantasyonu
sırasında laktik asit bakterileri ekmeğin tekstürüne ve bayatlamasına olumlu yönde etki eden metabolitler üretmektedirler (Örneğin, organik asitler ve enzimler). Organik asitler unun protein ve
nişasta fraksiyonuna etki etmekte, ayrıca pH’daki düşme proteaz
ve amilaz aktivitelerinin artmasına neden olurken, bayatlamayı yavaşlatmaktadır. Ekmeğin tekstür kalitesini geliştirirken, ekşi
hamur fermantasyonu sonucu mineral kullanılabilirliği artar, fitat
miktarı düşer (Arendt et al., 2007).
Ekşi hamur fermantasyonu maya ve laktik asit bakterilerinin birleşik etkisi ile oluşan kompleks bir oluşumdur. İkinci grup (laktik
asit bakterileri) hamurun asidifikasyonunun ana nedeni iken,
birinci grup çoğunlukla mayalanmadan sorumludur. Birçok yazar farklı coğrafyalarda Saccharomyces cerevisiae, S.exiguus,
C.krusei, C.milleri, Pichia anomola, Saturnispora saitio türlerini
bu fermantasyon sonucu oluşumda rapor etmişlerdir (Gullo et
al., 2003).
Doğal yöntemlerle ekşitilmiş hamur ile hazırlanan ekmeklerdeki
tat ve aroma, süt asidi ve asetik asit katılarak ekşitilen ekmeklerden daha iyidir. Bu yöntemde hamurun mayalanması ve ekmeğin
pişirilmesi sırasında oluşan karbonil bileşikler ekmeğin aromasında da etkilidir. Bu noktada Vakfıkebir ekmeğinin aromasının kısmen bu karbonil bileşiklerden, kısmen de pişirme fırınını ısıtmak
için kullanılan odunlardaki reçine maddelerden kaynaklandığı kabul edilmektedir.

SAĞLIK AÇISINDAN EKMEK
Sağlık açısından baktığımızda; son yıllarda yapılan araştırmalarda
bitkilerin destek dokusunu oluşturan posanın büyük önemi olduğu belirlenmiştir. Esas yapısı selüloz, hemiselüloz ve pektin gibi
polisakkaritler ile lignin gibi fenil propan olan posa, sindirim sisteminde enzimler tarafından sindirilemediğinden bağırsaklarda
belirli hacim oluşturarak hareketi kolaylaştırır. Böylece besinlerden ve vücudun kendi salgılarından oluşan artık maddeler zararlı
maddelere dönüşmeden vücuttan atılır. Posanın, özellikle buğday
kepeğinin, kan lipitlerinin yükselmesini önlediğinden koroner
kalp hastalıkları için faydalı olduğu, bu gibi durumları olanların,
kepekli ve çavdar ekmeği yemeleri önerilmektedir. Posa içeriği
yüksek olan kepekli, çavdar veya yulaf ekmeğinin, yetişkin şeker
hastalarının, kan lipitleri yüksek olanların, peklikten yakınanların,
zayıflamak isteyenlerin diyetinde yeterince yer alması gerektiği,
ayrıca kepekli ekmek tüketiminin kalın bağırsaklarda oluşan bazı
hastalıkları önleyici etkisi olduğu da kabul edilmektedir.

the bread quality criteria were close to each other (Değirmencioğlu and Ünal, 1996).

CORN FLOUR
The corn flour contains approximately 8,9 % protein, 4 % fat, 72
% carbohydrate, 1,2 % raw cellulose and 1 % mineral material. As
there is no gluten in corn protein, the bread is made without fermentation and flat bread that does not rise is obtained. Besides, as
there is a very high amount of zein in the corn protein and there
are no tryptophane and lysine amino acids in its composition, its
biological and nutrient values are low.
The 2-3 kg Vakfıkebir bread that has high basic weight, that becomes stale quite late, is produced with sour dough and is called
Trabzon bread by our people (Vakfıkebir) has different characteristics of indirect dough technique implementation, of having
thick and solid crust with large stomas. Its processing time lasts
for about 20 hours, it has a high tolerance, its aroma is of high
quality, it has a big volume and its baking temperature is as low
as 170-180 oC, its moisture value is more than the other types of
bread (48 %) and its baking loss is 9.4 %. .
As is known, spur dough has a long standing past. It has been used
widely in order to improve the quality of bread and to increase
its shell life span. During the fermentation of the sour dough the
lactic acid bacteria reproduce metabolites that have a positive impact on the texture of the bread and its going stale (for example,
organic acids and enzymes). The organic acids affect the protein
and starch fractions of the flour, they also cause the falling protease and amylase activities in pH to increase and at the same time
they slow down the staling. When the texture quality of bread is
being improved, mineral usability as a consequence of sour dough fermentation increases, and the amount of phytic acid drops
(Arendt et al., 2007).
The sour dough fermentation is a complex phenomenon formed
by the common effect of the yeast and lactic acid bacteria. While
the second group (the lactic acid bacteria) is the main cause for
the acidification of the dough, the first group is mostly responsible for the fermentation. In different geographic locations many
authors have reported the Saccharomyces cerevisiae, S.exiguus,
C.krusei, C.milleri, Pichia anomola, Saturnispora saitio kinds to be
formed as a consequence of fermentation (Gullo et al., 2003).
In bread that is prepared with sour dough made by natural methods, the taste and the aroma is better than the bread that has
been made sour by adding milk acid and acetic acid. In this method the carbonyl compounds formed during the fermentation of
the dough and the baking of the bread are also effective in the
aroma of the bread. At this point it is accepted that the aroma of
the Vakfıkebir bread partly comes from these carbonyl compounds and partly from the resin material in the wood used to heat
the baking oven.

BREAD FROM THE PERSPECTIVE OF HEALTH
When we cast a look from the health perspective, we see that in
the studies carried out in recent years it has been specified that
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Kepekte bulunan ham selüloz insan vücudu tarafından tam sindirilmediğinden kepekli ekmeğin kalorisi biraz daha düşüktür.
Fakat bu yöndeki esas etkisi, kepeğin bağırsak hareketini hızlandırarak bağırsaktaki absorbsiyonun tamamlanmasını önlemesidir.
İnsanlarda, genelde sinir gerginliği ve bir de selülozca düşük gıdaların alınması sonucu kabızlık görülmektedir. Posasız gıdalar
bağırsak kanseri riskini de artırmaktadır. Kepekli ekmek veya tam
randımanlı un ekmeği içerdiği yüksek orandaki ham selüloz nedeniyle bağırsak salgısını ve bağırsağın peristaltik refleksini yükselterek bu gibi hastalıkların tedavisinde çok faydalı sonuçlar verdiği
belirtilmiştir.
Dünya çapında her yıl yaklaşık bir milyon kadın göğüs kanseri ile
tanışmaktadır. Bu durum ekonomik gelişmeyle birlikte çevresel
etkenlerin rolüyle artmaktadır. Kayıtlar incelendiğinde beslenme,
etkili bir dış faktör olarak görülmektedir. Koruyucu diyetler; genellikle alkol, kırmızı et, hayvansal yağ tüketiminin azaltılmasını ve
sebze, meyve, lif ile son olarak farklı kaynaklardan phyto-estrogen
alımını önermektedir. Çavdar ekmeği, keten tohumu ve taneli
meyveler kısmi potansiyel kanser önleyici phyto-estrogen kaynağıdır (Hanf and Gonder 2005).

the bagasse that forms the support tissue of the plants carries
great importance. The essential structure of bagasse is cellulose,
hemicelluloses and polysaccharides such as cellulose and pectin
and lignin and phenylpropane. As it cannot be digested at the
digestive system by the enzymes, it forms a certain volume at
the intestine and facilitates movement. Thus, the waste material
formed of food and the body’s own secretions are excreted from
the body before they turn into hazardous material. It is stated that
as bagasse, especially wheat bran, prevents the increase of blood
lipids, it is useful for coronary heart diseases and it is suggested
that those suffering from such cases should eat bread with bran
and oat bread.
It is also accepted that the bran bread, oat or rye bread with high
bagasse content should be sufficiently taking place in the diets
of the adult diabetics, of people with high blood lipids, of those
suffering from constipation, those that want to lose weight. It is
also accepted that consumption of bran bread has a preventive
impact on some diseases occurring at the large intestine.

DİYETETİK EKMEK

As the raw cellulose in the bran cannot be digested completely by
the human body, the calorie of the bran bread is somewhat lower.
However, its main impact here is that bran accelerates the movements of the intestine and prevents the absorption in the intestine
to be finalized. Constipation is observed at people due to stress
and to eating low cellulose food. Food without bagasse increases
the intestinal cancer risk. Bran bread or whole-wheat bread raises
the intestine secretion and the peristaltic reflex of the intestine
with the high raw cellulose it contains and it has been reported to
yield very good results in the treatment of these illnesses.

Bazı ülkelerde normal buğday ekmeği dışında dietetik tipte ekmekler üretilebilmektedir. Örneğin Almanya’da dietetik ekmek
üretimi yasal düzenlemeye alınmıştır. Dietetik ekmek esas olarak
diyabetikler için düşük karbonhidratlı olarak üretilebilenler, bağırsak hastalığı olanlar için glutensiz olarak üretilenler ve düşük
sodyumlu üretilenler olarak değişik tipte olabilir.

Worldwide each year about one million women face breast cancer. This situation increases together with the economic developments and the role of the environmental factors. When the
records are examined, it is observed that nutrition is an effective
external factor.

Kadınlarda menapoz öncesi çavdar ekmeğinin buğday ekmeğine
göre bağırsak fonksiyonlarını geliştirdiği ve enterolactone plazma
konsantrasyonunu arttırdığı yapılan çalışmalarda görülmektedir
(Grasten et al., 2007).

Glutensiz ekmek buğday, mısır veya pirinç nişastasına bir “gum”
maddesi katılarak üretilirler. Bunlara buğday gluteni yerine protein
kaynağı olarak süt, maya, yumurta veya soya proteini katılabilir.
Düşük sodyumlu ekmek; 100 gr ekmekte en fazla 0,12 g Na, bazılarında ise 0,04 g Na içerecek şekilde yapılan ekmeklerdir. Bunlarda sodyum klorür yerine potasyum klorür, kalsiyum klorür veya
magnezyum klorür kullanılır.
Ekmeğin çoğu kişi tarafından az bilinen özelliklerinden birisi de
insanın mental ve fiziksel performansına olan etkisidir. Okul çocukları ve fabrika işçileri üzerine yapılan bir araştırmada ekmek ve
meyve ile beslenen kişilerde günün ilerleyen saatlerinde performansta düşme görülmemiştir. Ekmeğin kan şekeri ve açlık hissi
üzerindeki etkileriyle ilgili araştırmalarda ise ekmek kabuğunun
performans üzerine olan etkisinin, ekmek içinden daha iyi olduğu
ve kandaki şeker düzeyini uzun süre devam ettirdiği anlaşılmış,
fakat sebepleri açıklanamamıştır. Buna rağmen kabuğu bol ekmekler hem fiziksel efor sarf edenlere hem de zihnen çalışanlara
tavsiye edilmektedir (Özkaya, 1992).

The preventive diets generally recommend to reduce alcohol, red
meat, animal fat and to consume vegetables, fruits, fibrous food
and lastly phytoestrogen from different sources. Rye bread, flaxseed and grained fruit are sources of potentially partial cancer preventive phytoestrogen (Hanf and Gonder 2005). At the researches
it is observed that compared to wheat bread, rye bread improves
the intestine functions at pre-menopause women and increases
the enterolactone plasma concentration (Grasten et al., 2007).

DIETETIC BREAD
In some countries dietetic types of breads are also produced besides the normal wheat bread. For example in Germany the dietetic
bread production has been arranged legally. Essentially dietetic
bread can be in various types such as those produced with low
carbohydrates for diabetics, those without gluten for people with
intestine illnesses and those with low sodium.
Gluten-free bread is produced by adding a “gum” material to wheat, corn or rice starch. Milk, yeast, egg or soybeans proteins as protein sources can be added to it instead of wheat gluten.
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Low sodium bread is bread that has a maximum of 0.12 Na in 100
gram bread, and o.04 gram Na in some. In this type of bread potassium chloride instead of sodium chloride and calcium chloride
or magnesium chloride are used.
A rarely known characteristic of bread is its impact on man’s mental and physical performance. In a study made on school children
and factory workers a fall in the performance in the late hours of
the day was not observed at people who took bread and fruit as
nourishment.
In the studies on the affects of bread on blood sugar and the feeling of hunger it has been observed that the impact of the bread
crust on performance is better than its crumb and it makes the
level of sugar in the blood continue longer, however, the reasons
could not be explained.
In spite of this, bread with high crust is recommended to people
who exert physical effort and also to those who work mentally
(Özkaya, 1992).
The impact of varieties of bread on health has been summarized
in the chart below (Boyacıoğlu, 2007).
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Günümüz inanının en önemli sorunlarının gıda, enerji ve çevre olduğunu söyleyen Özenir Değirmen Genel Müdürü Bahrem
Odabaşı, dünyada iklim dengelerinin değişmesi, kullanılan teknolojinin yenilenmesi ve neredeyse her alanda makinalaşmanın yaşanması nedeniyle, bunlara bağlı çevre sorunlarının hızla arttığını
ifade ediyor.
Bu üç temel noktadan bakıldığında çözülmesi gereken bir sürü
problemin olduğunu söyleyen Odabaşı, şunları ekliyor; “Özenir
Değirmen olarak yıllardır süregelen çalışmalarımızda enerji verimliliği yüksek, çevreye karşı daha hassas ve teknoloji alanında daha
ileri ve özellikle kullanımı kolay birçok makinaya imza attık.” Bir un
değirmeninde kullanılan bütün makineleri ürettiklerini ifade eden
Bahrem Odabaşı, firmalarının bazı ürünlerdeki farklılıklarını şöyle
sıralıyor;
“Uzun Tane Triyörü: Buğdaydan uzun çöp ve diğer tahılların buğdaydan ayrışmasını sağlar. Absuk triyörü olarak da bilinen makine,
uzun çabalar sonucu Valse gelen yabancı maddelerin % 99 oranında ayrıştırılmasını sağlamıştır. Özellikle un kalitesini bozan yaban
yulafının ayrıştırılmasında çok başarılı bir makinadır. Hatta, bu makinayı kullananlar çöp sasörünü fabrikadan söküp atabilirler.
Elekler: Eleklerde en büyük problem kurtcuklar oluşması ve eleme alanının yetersiz kalmasıdır. Yeni yapmış olduğumuz kasalarda
8x28 bir elekte, eleme alanı 9 pasajlı bir eleğin eleme alanına rahatlıkla çıkabilmektedir. Eğer uygun bir diyagram yapılırsa, eleklerdeki kasa adedi 28’e, hatta 32’ye kadar çıkabilmektedir.
Valsler: Valslerde yüksek enerji tüketimi ve özellikle daneliklerden
mal akışlarındaki sıkıntılar öğütme kapasitesini ve kalitesini sıkıntıya sokmaktadır. Otomasyon sistemi bile olmadan danelik perdelerinin otomatik mal akışı ayarlama sistemiyle valslerde neredeyse

Bahrem Odabaşı, the General Director of Özenir Değirmen says,
today; food, energy and the environment is one of the most important problem and also climate changes, renewing the technology which is used, becoming mechanized in almost all of the ranges, accordingly environment matters are increasing day by day.
Lots of problems must be solved when we have a look at these
three matters.
As Özenir flour milling machinery company, we have fulfilled
many kind of machines successfully at our secular works which
are especially easy to be used and more developed in the range of
technology, more sensitive against the environment and which
have higher efficiency of energy. Bahrem Odabaşı states that they
are manufacturing all the machines that are used in a flour mill
and queues the differences some of the products of his firm;
Trieur For Long Structured Grain: It enables to separate the wheat from the long wastes and other kind of cereals which are bigger
than the wheat. The machine which is also known as ”Long Grain
Trieur”, enables the foreign substances to be separated at the rate
of 99 % which reach to the Roller Mill after the result of much efforts . It’s a very successful machine at the separating operation of
the wild oat (haver) which especially ruins, spoils the quality of the
flour. Moreover, the plants which use this machine can extirpate
the grain separator from the plant.
Plansifters: The most important matter regarding the plan sifters
is, occurring of the worms and the incapable remaining of the
screening area. At our new manufactured cases, at a 8x28 plan
sifter, the screening area can easily reach to the screening area of
a plansifter which has 9 passages. If a suitable diagram is made,
case pieces at the plan sifters can be increased to 28 pieces, moreover even 32 pieces.
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insan kontrolü olmadan mal akışının kendi kendine sağlanmasını
sağladık. PLC Sistemler hem arıza noktasında hem de fiyat noktasında pahalı sistemler olmasından dolayı, biz hava otomatiğini
de yaptık. İsteyene de en üst düzey PLC sistemini yapmaktayız. 2
bar gibi düşük bir havayla çalışan Valslerimiz enerji sarfiyatında %
20’ye kadar daha az harcar hale geldi.
Filtre: Filtre ki; fabrikalarda en büyük problemlerden biri… Üzerinde bulunan küçük ve büyük lastiklerin düzgün çalışmaması, lastik
patlamasıyla sistemin tamamen devre dışı kalması ve fabrikada
pnomatiklerin sıkıntıya düşmesi… Bütün bu sorunları aştık. Artık
lastik patlaması derdine son. Hem blower ile hem komprosörle rahatlıkla çalıştırabiliriz. Torbalar daha uzun ömürlü ve tıkanmadan
çalışır.”

Roller Mills: The high energy consumption and especially the
matters at the product flowing causes problems at the milling
capacity and the milling quality. Even without an automation
system, by means of the automatic product flowing arranging
system of feeding roll screens, we supplied the providing of the
product flowing by itself without human controlling.
Due to the fact that the PLC systems are expensive systems regarding both the malfunction (fault) subject and the price subject,
we have produced the air automatic, as well. And we produce and
supply the highest level PLC system when it’s requested. Our Roller Mills which can work so low as at the level of 2 bars of air, started to work by almost 20 % less energy consumption.
Filters: The filter subject is one of the most important matters in
the plants .For instance, nonworking of the small and the big rubbers properly which are on it and also, by blowout of the rubbers,
becoming the system to be disabled and to be excluded ...And the
pneumatics which started to have matters…We overcame, (resolved) all of these problems.
From now on, the end concerning the trouble of blowout of the
rubbers. We can make it work easily both with the blower and
with the compressor. The bags work more long-lasting and without clogging, without chocking up.
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TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mesut
KÖSE; “Buğdayın anavatanı olan Türkiye, son yıllarda
yaptığı önemli atılımlar ile dünyanın en önemli mamul
madde ihracatçısı ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bu
bilinçle, faaliyet alanındaki ürünlerin piyasalarını düzenleme görevini başarıyla yürüten TMO, Türk çiftçisinin dostu olmaya, sektördeki tüm paydaşlarla koordineli olarak ülke menfaatlerine hizmet etmeye devam
edecektir.”

Mesut Köse, Board Chairman and General Director of
TMO: “Turkey, homeland of wheat, has become one of
the most important product importers of the world by
means of the significant moves made in recent years.
TMO, successfully carrying out the duty of regulating
the markets of the products in its area of activity, will
go on being the friend of Turkish farmers and provide
service for the country’s interests in coordination with
all stakeholders in the sector.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) piyasa düzenleme görevi kapsamında, bugüne kadar olduğu gibi 2011/12 alım döneminde de
piyasaları düzenleyici her türlü tedbiri kararlılıkla almaya devam
edeceğini söyleyen TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mesut KÖSE, 2011 yılında önceki yıllardan farklı olarak tahıl
alımında protein ve fiziksel analizin yanı sıra kimyasal analize göre
de fiyatlandırma ve alım yapacaklarını açıkladı. Bu uygulama ile
kaliteli ürüne daha yüksek fiyat verileceğini ve bunun da üreticileri kaliteli üretime yönlendireceğini vurgulayan KÖSE, dergimizin
yeni sezon tahıl üretimi öngörüleriyle ilgili sorularını yanıtladı.

Mesut Köse, Board Chairman and General Director of Soil Products Office (TMO) stated that they will go on resolutely taking all
measures for regulating markets in the purchase period 2011/12
as up to today in scope of the market regulation duty of TMO and
declared that they will carry out pricing and purchasing according
to chemical analysis in addition to protein and physical analysis
in cereal purchasing in 2011 as different from the previous years.
KÖSE emphasized that higher prices will be given for quality products by this application and this will direct the producers to quality production and he answered the questions of our magazine
considering his predictions about the cereal production in the
new season.

Sayın Köse, öncelikle dergimiz okurları için 2011 yılı dünya buğday, pirinç, mısır ve bakliyat rekolte beklentileri hakkında ayrıntılı bilgi verir misiniz?
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), 2011/2012 hasat dönemine ilişkin
üretim öngörüsünü 24 Mart 2011 tarihinde açıkladı. IGC’nin üretim miktarlarını öngören raporuna göre; buğday üretimi bir önceki dönemdeki 649 milyon tona karşılık % 4’lük artışla bu dönem
673 milyon ton, mısır üretimi ise yine geçtiğimiz dönemdeki 808
milyon tona karşılık bu dönem 33 milyon ton artışla 841 milyon
ton olarak gerçekleşecek. 2011/2012 dönemine ilişkin pirinç ve
bakliyat üretimi öngörülerinin de önümüzdeki aylarda açıklanması beklenmektedir.
Peki Türkiye’nin 2011 yılı buğday, pirinç, mısır ve bakliyat rekolte beklentileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Ülkemizin toplam hububat üretiminin, iklim şartlarına bağlı olarak
yıllara göre değişkenlik göstermekle birlikte, 32-35 milyon ton se-

Mr Köse, first of all, would you please give detailed information
about the expectations for wheat, rice, corn and legume crops
in 2011 for the readers of out magazine?
International Grain Council (IGC) declared its prediction for production in harvest period 2011/2012 on 24 March 2011. According to IGC’s report predicting the production amount, wheat production will be 673 million tones in this period with an increase of
4% when compared to 649 million tones production in the previous year and corn production will be 841 million tones with an
increase of 33 million tones when compared to 808 million tones
production in the previous year.
Well, what can you tell about the expectations about wheat,
rice, corn and legume crops in 2011?
Total cereal production of our country is 32-35 million tones, how-
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viyelerinde gerçekleştiği söylenebilir. Bu miktarın yaklaşık 20 milyon tonunu buğday, 7 milyon tonunu arpa, 4 milyon tonunu mısır,
kalan kısmını ise diğer hububat ürünleri oluşturmaktadır. Bilindiği
gibi tarımsal üretim doğrudan iklim şartlarına bağlıdır. Bu çerçevede, hububat üretim alanları ve iklim durumu dikkate alındığında,
bir tarım ülkesi olan ülkemizde üretim miktarı yıldan yıla farklılıklar göstermektedir.
TÜİK verilerine göre ülkemizde 2010 yılında 19.660 bin ton buğday, 7.240 bin ton arpa, 4.310 bin ton mısır ve 860 bin ton çeltik
üretimi gerçekleşmiştir. 2011 yılı içinde bugüne kadar, bitki gelişimini olumsuz etkileyecek herhangi bir gelişme yaşanmamıştır.
Ancak, bitki gelişimi açısından Nisan ve Mayıs ayı yağışları çok
önemlidir. Bu aylarda yeterli miktarda yağış olması halinde 2011
yılı buğday ve arpa üretiminin, geçen yıla ait üretimin bir miktar
üzerinde gerçekleşmesinin beklendiğinden söz edilebilir. 2011
yılı 1. ürün mısır ekilişleri yeni başladığından, mısır üretimi konusunda herhangi bir tahminde bulunmak için henüz erkendir. 2011
yılı çeltik ekilişleri de iklim şartları ve bölgelere bağlı olarak Nisan
ve Mayıs aylarında başlayacağından, sağlıklı bir üretim tahmininde bulunmak için biraz daha zaman söz konusudur.

ever, it varies by years depending on the climate conditions. Out
of this amount, 20 million tones are wheat, 7 million tones are barley, 4 million tones are corn and the remaining part is other cereal
products. As known, agricultural production directly depends on
the climate conditions. In this scope, production amount in our
country, which is an agriculture country, varies by years considering the cereal production fields and climate conditions. According
to the numbers of Turkish Statistics Institute (TÜİK), 19.660 thousand tones wheat production, 4.310 thousand tones corn production and 860 thousand tones rice production were achieved in
2010. No situation which may affect the plantation has occurred
until today within the year 2011. However, rainfalls in April and
May are very important for plantation. It expected that production amount will be more than the previous year in 2011 in case
that there is sufficient rainfall in these months. It is very early to
mention any prediction for the corn production as the 1st product corn cultivation of the year 2011 has just begun. Some more
time is needed to make a healthy prediction for production as rice
cultivation of the year 2011 will begin in April and May depending
on the climate conditions and regions.

2011 yılında Türkiye’nin hububat ve bakliyatta ihracat ve ithalat
potansiyeliyle ilgili öngörüleriniz nelerdir?
Türkiye 2010/2011 sezonunda, TÜİK verilerine göre; 88.431 ton mısır, 154.082 ton pirinç, 1.848.962 ton buğday ithalatı ile 7.932 ton
mısır, 49.739 ton pirinç, 132.225 ton buğday ihracatı gerçekleştirmiştir. Ticaret; iklim değişiklikleri, küresel üretim ve küresel ticaret
gibi birçok faktöre bağlı olmakla birlikte, 2011/2012 sezonunda da
ülkemiz ithalat ve ihracatının bir önceki sezonla aynı seviyede seyretmesi beklenmektedir.

What are your predictions related to the import and export potential for cereals and legumes of Turkey in 2011?
According to the results announced by TÜİK in the period
2010/2011 in Turkey, 88.431 tones corn, 154.082 tones rice,
1.848.962 wheat were imported and 7.932 tones corn, 49.739
tones rice and 132.225 tones wheat were exported. Trade depends on many factors including climate changes, global production and global trade and it is expected that Turkey’s import and
export will be at the same level with the previous season in the
season 2011/2012.

TMO’nun hububat ve bakliyatta 2011 yılı politikası ve stratejisi
nedir?
TMO’nun temel görevi, ana statüsünde belirtildiği üzere; yurtta
hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini
önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve
gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile hububat dışındaki diğer
tarım ürünleri ile ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet tekelini işletmektir. TMO bu
görevi, alım ve satış gibi temel enstrümanlar ile ithalat ve ihracat
gibi gerektiğinde kullandığı enstrümanlarla yerine getirmektedir. Bilindiği üzere, buğdayın anavatanı olan Türkiye, son yıllarda
yaptığı önemli atılımlar ile dünyanın en önemli mamul madde
ihracatçısı ülkelerinden biri haline gelmiştir.
Tüketim fazlası yerli buğdayın yanı sıra, dahilde işleme rejimi
çerçevesinde ithal edilen buğdaydan imal edilen un, makarna,
bisküvi, bulgur gibi mamul maddelerin ihracatı gerçekleştirilirken, bir taraftan geniş kitlelere istihdam olanağı sağlanmış, diğer
taraftan da ülkemiz önemli ihracat geliri elde etmiştir. Bu bilinçle, faaliyet alanındaki ürünlerin piyasalarını düzenleme görevini
başarıyla yürüten TMO, Türk çiftçisinin dostu olmaya, sektördeki
tüm paydaşlarla koordineli olarak ülke menfaatlerine hizmet etmeye devam edecektir. TMO, bu anlayış çerçevesinde, üretimin
sürdürülebilirliğine ve piyasa istikrarına katkı sağlamaya yönelik
politikalar oluşturmaktadır.

What is TMO’S policy and strategy for cereals and legumes in
2011?
TMO’s main duty, as it has determined in its main status, is to prevent decrease of cereal prices below the normal level for the producers and increase of cereal prices to an abnormal level in the
country; to take measures regulating the markets of these products and to carry out the duty to be given in relation to the other
agricultural products other than cereals upon Cabinet Resolution
when necessary; to operate national monopoly put on the opium
and drugs. TMO fulfills this duty with the main instruments like
purchase and sale and the instruments like import and export
it uses when necessary. As known, Turkey, homeland of wheat,
has become one of the most important product importers of the
world by means of the significant moves made in recent years. The
products including flour, macaroni, biscuit, burghul produced of
the wheat imported in scope of inward processing regime in addition to the consumption surplus domestic wheat, employment
opportunity has been provided for large masses and out county
has obtained an important export income. Thus, TMO, successfully carrying out the duty of regulating the markets of the product
in its area of activity, will go on being the friend of Turkish farmers
and provide service for the country’s interests in coordination with
all stakeholders in the sector. TMO develops policies to contribute
to the sustainability of production and stability of the market in
frame of this perception.
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Bu politikaları;
• Piyasalar yakından takip ederek gerektiğinde müdahale alım fiyatı ve politikaları açıklayarak peşin alım yapmak,
• Müdahale alım fiyatları yanında satış fiyatları da açıklayarak piyasa oluşumunu sağlamak,
• Peşin alım yanında emanet alım yoluyla üretici ve sanayicilerin
depo ihtiyaçlarını karşılamak ve makbuz senedi karşılığında uygun kredi kullanma imkânı sağlamak,
• Emanete ürün bırakan üreticilerden ürünlerini geri çekmeleri halinde depo kira ücreti almamak,
• Yoğun hasat döneminde üretici mağduriyetinin oluşmaması için
sabit işyerleri yanında gerektiğinde geçici ekipler açarak alımların
aksatılmadan sürdürülmesi, şeklinde özetlenebilir. 2011/2012
alım döneminde de, gelişen piyasa şartlarına göre önceki yıllarda
uygulanan genel politikalar uygulamaya devam edilecektir.
Diğer taraftan, önceki yıllardan farklı olarak 2011 yılından itibaren,
tüm işyerlerinden alınan ürünlerde, protein ile fiziksel analizin yanı
sıra kimyasal analize göre de fiyatlandırma ve alım yapılacaktır. Bu
kapsamda kaliteli ürüne daha yüksek fiyat verileceğinden, üreticiler kaliteli üretime yönlendirilecektir.

These policies may be summarized as follows;
• To follow the markets closely, declare the intervention purchase
prices and policies when necessary and make cash purchase,
• To provide the development of the market by declaring the sale
prices in addition to the intervention purchase prices,
• To meet the storage needs of producers and industrialists by means
of deposit purchase in addition to the cash purchase and to provide
the facility to utilize suitable credit in return for ware receipt.
• Not to take storage rental from the producers checking their
products in case that they withdraw their products.
• To maintain the purchases without interruption by opening temporary teams in addition to the constant work places to ensure
that producers are not aggrieved in the intensive harvest period.
The general policies applied in the previous years will be maintained in the purchase period 2011/2012 in accordance with the
market conditions. On the other side, pricing and purchasing
will be carried out according to chemical analysis in addition to
protein and physical analysis for the products purchased from
all workplaces as from the year 2011 as different from the previous years. In this scope, higher prices will be given for the quality
products and producers will be directed to quality production.

Son olarak eklemek istediklerinizi alır mısınız?
Dünyadaki ve ülkemizdeki üretim durumu ile yurt içi ve yurt dışı
piyasa fiyatlarına bağlı olarak yıllara göre değişik miktarlarda alım
yapan TMO, 1998 yılında 8 milyon ton, 2005 yılında 5,6 milyon ton,
2009 yılında 5,3 milyon ton hububat alımı yapmışken, 2008 yılında
müdahale alım fiyatı açıklamamış, 2010 yılında ise 1,9 milyon ton
alım yapmıştır.

Is there anything else you would like to add?
TMO, performing purchases in amounts varying by years depending on the production condition in the world and our country and
domestic and foreign market price carried out a cereal purchase
of 8 million tones in 1998, 5.6 million tones in 2005, 5.3 million
tones in 2009, it did not declare its intervention purchase price in
2008, and it purchased 1.9 million tones in 2010.

TMO, piyasa düzenleme görevi kapsamında, ürünün tamamını
almaktan ziyade piyasalarda değerinden işlem görmesini sağlayacak tedbirler almaktadır. Bu kapsamda TMO, 2011/12 alım dönemine yönelik hazırlık çalışmalarını sürdürmekte olup, piyasaları
düzenleyici her türlü tedbiri kararlılıkla almaya devam edecektir.

TMO takes measures to ensure that the products are processed
on the level of their value rather than purchasing all products in
scope of its duty of market regulation. In this frame, TMO carries
on its preparation activities for the period 2011/12 and will resolutely go on taking all measures for regulating the markets.
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İrmik Sasörlerinin maksimum verimlilikte çalışması için The following conditions must be fulfilled if purifiers
are to work at maximum efficiency.
aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir;
1. Ürünler arıtma öncesinde sınıflandırılmalı ve tozdan ta- 1. Stocks must be graded and thoroughly dusted before
purification
mamen arındırılmalıdır.
İrmik sasörlerinde farklı tanecik boyutlarındaki ürünleri işlemek
üzere farklı gözeneklere sahip ipekler ve ayarlanabilen hava akımları kullanılır. Ürünler arıtma öncesinde sınıflandırılarak, sösörlere
sadece o anki ayarlarına uygun ürünlerin yönlendirilmesi sağlanmalıdır.
Toz, ince un ve kaba un gibi ince taneciklerle karışık ürünler, eleklerden serbestçe geçmez ya da eşit dağılmaz. Eleklerin bunları hareket ettirmek için normalden daha kuvvetli çalışması gerekir.

2. Elek gözenek ölçüleri beslenen ürüne uygun olmalıdır.
İrmik sasörlerinde genellikle iki takım elek olur, alttaki elek üsttekinden biraz daha ince olup arıtmanın daha detaylı yapılmasını
sağlar.
İki ve üç katlı sasörlerde, elek gözenekleri makinenin sonuna doğru genişler. Sasörlerde toplam dört ayrı elek vardır; her bir eleğin
ipek numarası farklıdır.

Purifiers use different sieve covers and adjustable air currents to
deal with stocks of different particle size. Stocks should be graded
before purification to ensure that purifiers are fed only with the
stocks that they are clothed and adjusted to handle.
Stocks clogged by fine particles such as dust, break flour and dunst
will not move over the purifier sieve freely or spread evenly. The
sieves will have to move over-vigorously to move them along.

2. Sieve covers must have a range of meshes appropriate
to the feed
Purifiers usually have two decks of sieves, the lower one being
slightly finer than the upper sieve, enabling a more detailed purification to be achieved. In double and triple deck purifiers, the sieve becomes coarser towards the tail end of the machine. Purifiers
have four individual sieves covering the total length of machines;
each sieve has a different number.

İpek seçimi sasöre yapılan beslemedeki tanecik aralığına ve ilerleme hızına göre değişir. Tanecik iriliği sasörlere ürün sağlayan sınıflandırıcıların ipek numarasına, ilerleme hızı ise sınıflandırıcının
öncesindeki valslerin salıverme mekanizmasına göre belirlenir.

The choice of covers depends on the particle range of the feed to
the purifier and the feed rate. The former is determined by the cover numbers of graders supplying feeds to the purifiers while the
latter is determined by the releases set on rollermills preceding
the grader.

Yukarıda anlatılan sasör ipekleri ürünlerin içinden geçtiği ve sonra
da sistemi terk ettiği elek ipekleriyle ilgilidir. Elek ipeklerinin gözenekleri büyüklüğündeki her tür değişikliğin sasör ipeklerinede
yansıtılması gerekir.

The purifier covers given above are related to the grading covers
which the stock has passed through and subsequently overtailed.
Any difference in mesh size of the grading covers needs to be reflected in the purifier clothing section.

Baştaki sasör eleğinin ipeği ürünün daha önce elek üstü olduğu
sınıflandırıcı ipğinden fark edilir biçimde kabadır. Böylece sasöre

The head purifier sieve has a cover appreciably coarser than the
grading cover that the stock has previously overtailed. This ensu-
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besleme yapan yerdeki en ince irmik (endosperm) taneciklerinin
eleğin ilk bölümlerinden geçebilmesi sağlanır. Eleğin kuyruk bölümü en büyük irmik taneciklerini de geçirebilecek kadar kaba
gözenekli olmalıdır; en azından ürünün daha önce elenmiş olduğu elek kapağı kadar kaba gözenekli olması gerekir. Böylece hava
akımlarının hareketi de sağlanmış olur.

res that the finest endosperm particles in the feed to the purifier
pass through the first sections of the sieve. The tail section of the
sieve must be coarse enough to allow the largest endosperm particles to pass through it; it must be at least as coarse as the grading
cover through which the stock has been previously sifted. This allows for the action of the air currents.

3. Ürünler elek yüzeyine tamamen ve eşit biçimde
dağılmalıdır.

3. Stock must cover the sieve evenly and completely

Eleğin tamamı üzerinde kesintisiz bir ürün tabakası bulunmadığı sürece, katışıklı ürünler elek ipeğine erişerek bunun içinden
geçebilir.
Ayrıca eğer eleğin üzerinde boşluklu alanlar kalırsa, hava buralardan hızla geçerek, havalandırma rejiminin bozulmasına
neden olur. Hava akımı ürünlerin doğru tabakalaşmasını sağlayacak şekilde ayarlanmalı ve bu ayar sabitlenerek korunmalıdır.
Ürünler düzensiz biçimde dağılmış olursa bu mümkün olmaz.
Eğer ipeklerde bölgesel sarkmalar oluşursa, ürünlerin düzgün
biçimde dağılımı sağlanamaz. Bölümlere ayrılmış teloralar artık
daha yaygın kullanılıyor ve böylece teloraların sırası daha kolayca değiştirilebiliyor.

Unless an unbroken layer of pure stock is maintained over the
whole area of the sieve, impure stocks may reach the sieve cover
and pass through it.
Also, if there are bare patches on the sieve, air will rush through
them too fast, taking air from parts of the sieve that are well covered. Air currents must be adjusted and maintained to stratify
the stocks correctly. This is not possible unless the stocks are
evenly spread.
If the cover sags into a variety of local slopes, an even spread
of stocks cannot be achieved. Sectioned covers are now more
common, allowing the sequence of the covers to be changed
more easily.
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4. Eleğin yatay ve dikey hareketi arasındaki doğru oran 4. The correct ratio must be maintained between the hokorunmalıdır.
rizontal and vertical movement of the sieve
Eğer çok fazla dikey hareket olursa, ürünler büyük sıçrayışlarla
elek boyunca ilerler; eğer çok az olursa, teloraların üzerinde ölü
biçimde durur. Her ikisi de havanın istenen etkiyi yapmasını önler ve ince kepek kırıntılarının saf irmik ile beraber elekten geçişine izin verir. Özel durumlarda dikey ve yatay hareket arasındaki
en iyi oranı belirlemek için beceri ve deneyim gerekir.

If there is too much vertical movement, the stock is thrown
along the sieve in large leaps; if there is too little, it lies dead on
the covers. Both prevent the air from having its intended effect
and allow fine impurities to get through the cover with the pure
endosperm. Experience and skill are necessary to determine the
best ratio of vertical to horizontal movement in particular circumstances.

5. Her bir havalandırma bölümü içinde hava basıncı değeri
5. Air pressure differential must be uniform within each
eşit olmalıdır.
Eğer her bir havalandırma bölümü içindeki hava basıncı eşit aspiration section
değilse, ürünün düzgün dağılmış olmamasından kaynaklanana
benzer sorunlar ortaya çıkar. Elek içindeki basınç düşüşünün çok
fazla olduğu yerlerde, hız çok yüksek olur. Bu kusur da kendini
büyütür çünkü aşırı hava akışı çok fazla ürünü havaya kaldırarak
geride havanın daha da hızlı biçimde içinden geçeceği ince bir
bölüm bırakır. Modern sasör tasarımıyla bu sorunlar ortadan kalkar. Elek başlığı kompartımanları simetriktir ve içinde engel yoktur. Toplayıcı hunilerle eleklerin alt tarafı arasında bolca boş yer
vardır. Böylece hava lokal olarak jet ya da girdap oluşturmadan
makineye kolayca dolar.
Bir binada çok sayıda irmik sösörü birlikte çalışıyorsa, o binada
hava sirkulasyonu rahat olmalıdır. Aksi halde, irmik sasörlerinin
aşırı hava tüketimi bina içindeki hava basıncını düşürür ve makinelerden geçen havanın hızı azalır. Doğru biçimde beslenen
ve doğru ayarlanmış bir irmik sasöründe, elekten geçen hava
üründe kaynar haldeki kıvamlı bir sıvının yüzeyinde oluşanlara
benzer patlamalar oluşturur.

If air pressure within each aspiration section is not uniform, problems similar to those caused by uneven distribution of stock will
result. In areas where the pressure-drop through the sieve is too
great, the velocity will be too high. This fault will aggravate itself,
as the excessive air flow will lift too much of the stock, leaving a
thin patch through which the air will flow even more violently.
Modem purifier design helps to avoid these problems. Sieve
hood compartments are symmetrical and free from inside encumbrance. Plenty of space is left between the collecting hoppers and the underside of the sieves. This allows the air to flow
smoothly into the machine without local jets or eddies.

Bu patlamalarla havaya atılan tanecikler dağılarak hareket halindeki havayla çevrelenip birbirinden ayrılır. Eğer hava akımı eşitse
ve akımın gücü yeterliyse, iyi irmik taneciklerinin havaya kaldırılanlarla beraber uçup gitmesi veya hafif katışıkların irmiklerden
ayrılmaması riski düşüktür. Ancak, eğer hava akımı çok güçlüyse
ya da yanlış dağılmışsa, belli miktardaki kaliteli ürün elekten geçmek yerine şiddetli rüzgarla savrulur.

Where many purifiers work together in one building, air must be
able to enter the building freely. If not, the high air consumption of the purifiers will lower the air pressure within the building
and air velocities through the machines will decrease. In a correctly fed and adjusted purifier, the air passing through the sieve
causes eruptions in the stock similar to those on the surface of a
thick, boiling liquid. The particles thrown up by the eruptions are
dispersed and surrounded by moving air, giving a thorough separation. If the air current is uniform and of the proper strength,
there is little risk either of good endosperm particles being carried away with the lifting’s or of light impurities remaining with
the endosperm. If, however, the air current is too strong or badly
distributed, a certain amount of good stock will be lifted by overviolent gusts instead of passing through the sieve.

İRMİK SASÖRÜ KAPASİTELERİ

CAPACITIES OF PURIFIERS

İrmik sasörlerinin etkin biçimde çalışması için, yapılan besleme
en uygun düzeyde tutulmalıdır. İngiltere ve Avrupa’da, elek genişlikleri kapasiteye göre 30.5 cm ile 45.7 cm arasında değişir.
İngiltere deki en yaygın boylar 38.1 cm ve 45.7 cm’dir. 45.7 cm’lik
çift katlı bir arıtıcının bir tarafındaki en uygun kapasite kalın irmikte saatte 816 kg ve kalın kepekli unda saatte 453 kg’dır. 38.l
cm’lik bir makinenin kapasitesi de bununla orantılı olmalıdır.
Eğer makineler 490 d/dk’lik normal hızlarının üzerinde çalıştırılırsa daha yüksek kapasiteler elde edilebilir; ancak kapasitenin
zorlanması halinde sonuç başarısız olacaktır.

The feed to a purifier should be kept at its optimum level if the
machine is to act effectively. In the UK and Europe, sieve widths
vary between 30.5 cm and 45.7 cm, according to capacity. The
most common UK sizes are 38.1 cm and 45.7 cm. The optimum
capacity of one side of a 45.7 cm double deck purifier is 816 kg
per hour on coarse semolina and 453 kg per hour on coarse
middlings. The capacity of a 38.l cm machine would be proportional to this. Higher capacities can be obtained, particularly if
machines are run above their normal speed of 490 rpm; if carried
to extremes, however, the results become unsatisfactory.

Gereken çift elekli makine sayısı tesisin büyüklüğüne, öğütülen
buğdaya, akış şemasının karmaşıklığına, vs. göre değişir. Tipik
olarak, 200 ton/gün kapasiteli bir un fabrikası na 24 saat için altı
adet 45.7cm makine gerekebilir. Gereken hava miktarı ürünün
kalınlığına bağlı olarak değişir. Örneğin, irmik için gereken hava
daha ince ürünlere göre daha fazladır.

The number of double sieve machines required depends on: the
size of the plant; the wheat being milled; the complexity of the
flow sheet, etc. Typically, plant of 200 tons of wheat per 24 hours
may require six 45.7cm machines. The volume of air required depends on the coarseness of stock. For example, semolina needs
more air than finer stocks.
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ÜRÜNLERİN DAĞILIMI

DISTRIBUTION OF STOCKS

İrmik sasörlerinden çıkan ürünler doğrudan liso valslerine gider.
Kepek tanecikleri yan ürün olarak atılır; kepeklere yapışık irmik
(endosperm) parçacıkları, topları üzerinde ince dişler bulunan
ayırma valslerine gider. Bu valslerde kepek ve irmik tanecikleri
birbirinden ayrılır. Ürün daha sonra tozdan arındırılıp sınıflandırılarak sonraki sasörlere gönderilir. Sasörler sonrasında, liso valslerine ve yan ürünlere gönderilir.

Most purifier throughs go straight to reduction rolls. Bran particles are disposed of as a co-product; pieces of endosperm with
adhering bran are sent to scratch rolls. These finely-fluted rolls
separate the adhering bran and endosperm particles. The stock
is then dusted and graded before being sent to further purifiers.
After purification, it goes to reduction rolls and to co-products.

Liso valslerinde tanelerin nispeten eşit büyüklükte olduğu ürünler karışık boydaki ürünlerden daha rahat işlendiği için, temizlenmiş kaba ve ince irmik, eşit saflıkta olsa bile, ayrı ayrı liso valslerine gönderilir. Bu ilke bütün ürünlere uygulanmaz çünkü bazıları
ayrı öğütülmeye uygun olmayacak kadar az miktarlarda üretilir.
Ürünleri arıtmadan önce sınıflandırmanın iki avantajı vardır:
a) İrmik sasörlerinde sınıflandırılmış ürünler daha rahat işlenir.
b) İrmik sasörlerinde ortaya çıkan saf irmik zaten değirmenlerin
düzgün çalışmasını sağlamaya yetecek eşit tanecik boylarına
göre sınıflandırılmış olur.
Farklı kalitedeki ürünler ayrı ayrı öğütülerek temizlenmemiş
ürünlerin daha saf olanlara karışmaması önlenmelidir. Üzerindeki kaymağı alınmış arıtıcılardan çıkan overtail’ler başka işlemlerden geçmek üzere uygun break silindirlerine geri gönderilebilir.
Hava akımının kaldırdığı ince kepek ya da toz bir toz siglonu tarafından toplanarak doğrudan buğday besleme yerine gönderilir.

As reduction rolls work better on stocks of fairly uniform particle
size than on a mixture of sizes, coarse and fine purified semolina
are sent to separate reduction rolls even if both are equally pure.
This principle is not followed with all stocks because some are
produced in quantities too small to justify separate grinding.
Grading stocks for purification has two advantages:
a) the purifiers themselves work better on graded stocks;
b) the pure endosperm that emerges from this is already graded
into stock sufficiently uniform in particle size to allow the rollermills to do good work.
Stocks of different quality must be ground separately to prevent
impure stocks from contaminating purer ones.
Overtails from the purifiers which have been freed of beeswing
can be returned to appropriate break rolls for further treatment.
The light bran or dust lifted by the air current s will be recovered
by a dust collector and sent direct to wheat feed.

Yanlış ayarlanmış irmik sasörleri liso sistemine yanlış kalitede
ürün göndererek o sistemin genel dengesini etkileyebilir.

Incorrectly-set purifiers can send incorrect quality stock to the
reduction system, affecting the overall balance of that system.

Ürünün yetersiz olması liso sisteminin o bölümünde ürün yokluğuyla ve eksik işlemeyle sonuçlanır. Ürün fazlalığı da tersine etki
yapar ve hava akımlarının kötü kullanılmasından kaynaklanıyorsa, kalitesi düşer.

Insufficient stock results in bare dressing and a lack of stock to
that part of the reductions. Excess stock will have the reverse
effect and, if due to poor use of air currents, will be of poor quality.

Liso valslerine gidecek ürünler irmik sasörlerinde elek üstü oluyorsa, bu durum kırma pasajlarının çalışmasını bozar ve ürünü
sistemin aşağısına aktarır. Bu da değirmenin baş tarafında yetersiz ürün kalmasıyla ve aşağıdaki pasajlarda fazla ürün olmasıyla
sonuçlanır. Buna bağlı olarak da hem değirmenin performansı
hem de kalite düşer.

If stock destined for the reduction rolls Overtails the purifiers,
it will distort the operation of the break passages and transfer
stock down the system. This will cause insufficient stock at the
head of the mill and an excess in the lower passages, resulting in
a loss of both mill performance and quality.

Çok güçlü hava akımları irmiğin liso sistemini atlayarak doğrudan buğday besleme yerine gitmesine neden olur ve bu da yukarıda anlatılan sonuçları doğurur.
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Excessively strong air currents result in good stock being sent
direct to wheat feed, avoiding the reduction system, with the
results as previously outlined.
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M. Selçuk Ataseven; “Değirmen Makine dünya genelinde 5 kıtada 40’ın üzerinde ülkeye yayılmış binlerce müşterisine hizmet götürmektedir. Bugüne kadar 300’ün
üzerinde un ve irmik fabrikası kurmuş ve sayısız makine
imal etmiştir.”

M. Selçuk Ataseven; “Değirmen Makina provides services to thousands of customers in 45 countries, 5 continents in the World. It has established over 300 flour and
semolina plants up to now and manufactured limitless
machines.”

2010 yılında yeni birçok makine için AR-GE çalışması yapan ve bazılarını 2011 yılında üretime alan Değirmen Makina, halen yapımı
devam eden bazı yeni makineleri yakın bir zamanda değirmencilik piyasanın beğenisine sunacak.

Değirmen Makina has made lots of R & D studies for machines
and has included some of them for production in 2011 and will
present some new machines to milling sector which are still under
construction. M.Selçuk Ataseven the General Manager stated that,
they have done the investment before and developed qualified
human resources for the additional products that will be in need
in the future. Değirmen Makina is serving in 5 continents more
than 40 countries to thousands of people in all over the world.
Mr. Ataseven also pointed out that they have installed more than
300 flour and semolina factories and manufactured innumerable
machines and answered the questions about his firm asked by our
magazine.

Gelecekte ortaya çıkacak ilave ürün talepleri için önceden yeni yatırımlar yaptıklarını ve nitelikli insan kaynaklarını geliştirdiklerini
ifade eden firmanın Genel Müdürü M. Selçuk Ataseven, Değirmen
Makina’nın dünya genelinde 5 kıtada 40’ın üzerinde ülkeye yayılmış binlerce müşterisine hizmet götürdüğünü belirtiyor. Bugüne
kadar 300’ün üzerinde un ve irmik fabrikası kurduklarını ve sayısız
makine imal ettiklerini söyleyen Ataseven, dergimizin firmalarıyla
ilgili sorularını yanıtladı.
Sayın M. Selçuk Ataseven, bize öncelikle firmanızı biraz anlatır
mısınız? Değirmen Makine ne zaman kuruldu ve bu günlere nasıl geldi?
Ataseven Şirketler Grubu’nun temeli 1953 yılında Mehmet Enver
Ataseven tarafından atıldı. 1961’de şirketleşmiş ve o günden bu
güne kadar, kurucusunun çalışkanlığı ve ileri görüşlülüğünü rehber edinmiş, yenilikler konusunda öncü, kesintisiz ve dinamik bir
yatırım anlayışına sahip olmuştur.

Mr. M. Selcuk Ataseven can you tell us your company firstly?
When Değirmen Makina was established and how this day
came?
The foundation of ATASEVEN companies groups was laid in 1953
by Mehmet Enver ATASEVEN. It was incorporated in 1961 and has
adopted the diligence and long-sightedness of its founders as a
guide since then and has a dynamic, uninterrupted, leading investment concept for innovations. Degirmen Makina has been
meeting the machine requirements of food production com-
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Değirmen Makina yarım asırdır Türkiye’nin ve dünyanın birçok
ülkesinde, gıda üretimi yapan firmaların makine ihtiyacını karşılamaktadır. Değirmen Makina, makine imalatı, plan, proje, diagram,
ithalat ve ihracat sektörlerinde faaliyet gösteren, konusunda ülkemizin en önde gelen şirketlerinden birisidir.
Ürün ve hizmetlerini sağlayabilmek için gerekli tesis ve ekipmanların mühendislik ve imalatını da kendi bünyesindeki şirketleri
ile gerçekleştiren firmamız, 1989 yılında üretimi yapılan makinelerin pazarlaması ve yurtdışından tedarik edilecek makina ve
ekipmanlar için Almanya’nın Frankfurt şehrinde As-Com Trading
Industrial Products Gmbh’yi, Ortadoğu pazarları için 2006 yılında
Karagöz International Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni
kurmuştur.
2006 yılında Değirmen Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak unvanını değiştiren firmamız, Gaziantep 4. Organize Sanayi
Bölgesi’nde bulunan 14.000 m2’si kapalı, toplam 34.000 m2 alan
üzerine inşaa edilen yeni fabrika binasında üretime devam etmektedir. Ayrıca 2009 yılı sonunda 1000 m2’lik yeni bir boyahane kurarak burada, ürettiğimiz makine ve ekipmanların, elektrostatik toz
boya ve akrilik boya işlerini yapabilecek modern bir tesisi hizmete
almıştır.
Üretim kapasitesini arttırmak amacıyla şirket bünyesinde bulunan
yan sanayi kuruluşlarını aynı çatı altında toplayarak entegre bir
tesis haline gelen Değirmen Makina, bugüne kadar en yeni teknolojileri kullanarak ürettiği makineleri, az enerji, yüksek kapasite, minimum işletme maliyeti, maksimum dayanıklılık anlayışıyla
müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. Değirmen Makina, vizyonu ile de dünya standartlarında kaliteli hizmet vermeyi amaçlamaktadır.
Üretim parkurunuz ve ürettiğiniz makineler hakkında bilgi verir
misiniz? Değirmencilik sektörüne yönelik hedefleriniz nelerdir?
1961’den bugüne kadar ulusal kalkınma hamlemizin dinamosu
olan reel sektörün gereksinim duyduğu başta un, irmik fabrikalarına ait olmak üzere, bakliyat temizleme ve tasnif tesisleri gibi
değişik sektörler için makine üreten lider firma olarak, 65’in üzerinde makine çeşidimiz bulunmaktadır ve bu makineleri arz talep
dengesini sağlayarak seri şekilde üretmekteyiz.
2010 yılında yeni birçok makine için AR-GE çalışması yapılmış ve
2011 yılında da bu yeni makinelerin üretimi gerçekleştirilmiştir.
Halen yapımı devam eden bazı yeni makineleri de yakın bir zamanda piyasaya süreceğiz, ayrıca gelecekte ortaya çıkacak ilave
ürün talepleri için önceden yeni yatırımlar yapmakta ve nitelikli insan kaynaklarını geliştirmekteyiz. Değirmen Makine dünya genelinde 5 kıtada 40’ın üzerinde ülkeye yayılmış binlerce müşterisine
hizmet götürmektedir. Bugüne kadar 300’ün üzerinde un ve irmik
fabrikası kurmuş ve sayısız makine imal etmiştir.
Bildiğimiz kadarıyla Değirmen Makinenin bazı gelenekleri var.
Biraz bunlardan bahseder misiniz?
Haklısınız bazı geleneklerimiz var ve bunlardan kısaca bahsetmek
gerekirse;
Liderlik Geleneği: 1961’de kurulduğundan bugüne kadar her za-

panies in Turkey and many countries of the World for half century. Degirmen Makina is one of the leading companies of our
country as operating in machine manufacturing, plan, project,
diagram, import and export sectors. Degirmen Makina performs
the engineering and manufacturing of facilities and equipment
to provide product and services. Degirmen Makina established
Karagoz International Makine Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi
in 2006 for Middle East markets and As-Com Trading Industrial
Products GmbH in Frankfurt, Germany in 1989 for machine and
equipment to be supplied from abroad and marketing the machines produced.
The company changing the title as Degirmen Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. in 2006 carries on production in the new plant built
in total 34.000 m2 as 14.000 m2 of which is covered area in Gaziantep 4. Organized Industry Zone and built a new 1000 m2 dye
house in the end of 2009 and it commissioned a modern plant
for electrostatic powder paint and acrylic paint works of machines
and equipment it produces.
Degirmen Makina becoming an integrated facility by combining sub-industry organizations under the same structure in the
company to increase the production capacity offers the machine
produced with the state of the art Technologies to the customers
with low energy, high capacity, minimum operating cost, maximum durability concept.
Degirmen Makina aims to provide high quality service with World
standards.
Can you give us information about the manufacturing course
and types of production machinery? What are your goals for the
milling industry?
As a leader company having manufactured machines for various
sectors such as mainly flour, semolina plants, legume cleaning
and sorting plants required by the real sector being the power
plant of our national development effort since 1961 we have over
65 kind of machines and manufacture these machines seriesly as
providing the balance of supply and demand. We made R&D working for a lot of machines in 2010 and manufacturing of these
machines have been done in 2011, now we will put on the market
in future for machines which continue to working of new some
machines we also make investments priorly for future additional
product demands and develop qualified human resources.
Değirmen Makina provides services to thousands of customers in
45 countries, 5 continents in the World. It has established over 300
flour and semolina plants up to now and manufactured limitless
machines.
We know that Değirmen Makine have some traditions, can you
mention about these?
You are right , we have some traditions to have a brief mention,
Leadership Tradition: To follow the innovations and technological
developments closely all the time since establishment in 1961, to
offer the products developed to the sector as a leader and to be a
leader for service products are the tradition of Değirmen Makina.
Growth Tradition: To turn the gain into new investments all the
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man yeniliği ve teknolojik gelişmeleri çok yakından takip etmek,
uygulamasını ve geliştirdiği ürünleri sektöre öncü olarak sunmak
ve hizmet ürünlerinde lider konumda olmak,
Büyüme Geleneği: Kazancını her zaman yeni yatırımlara dönüştürerek büyümek, taleplerin önünde ilerlemek,
Hizmet Geleneği: “Kazan, Kazandır” ilkesi ile müşteri odaklı çalışma
ve en iyi hizmeti sunmak,
Kalite Geleneği: Ürünlerini ve hizmetlerini en yüksek kalite standartlarında sunmak,
Güvenirlilik Geleneği: Müşteri odaklı ve kusursuz hizmet sunmak
zamanında ve yeterince ürün ikmal etmek, Değirmen Makina’nın
belli başlı gelenekleri arasındadır.

time and proceed beyond the growing demands is the tradition
of Değirmen Makina.
Service Tradition: To work customer oriented with the principle of
“Gain and make gain” and providing the best service is the tradition of Degirmen Makina.
Quality Tradition: To provide the products and services at the highest quality standards is a tradition of Değirmen Makina.
Reliability Tradition: To offer customer-oriented and perfect service in time and deliver sufficient product is the tradition of Değirmen Makina.
How are you doing R & D studies?
Degirmen Makina is engaged in R&D (Research&Development)
works for machine and equipment produced or to be produced.
Difficult competition conditions and technology advancing fast
make continuous R&D activity for future strategic techolonogy
and products inevitable.

Ar-Ge çalışmalarınız nasıl gidiyor?
Değirmen Makina üretimini gerçekleştirdiği ve yeni imal edeceği
makine ve teçhizatlar için Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) çalışmaları
yapmaktadır. Gelişimi hızlanan teknoloji ve ağırlaşan rekabet koşulları, geleceğin stratejik teknoloji ve ürünlerine yönelik yoğun
ve sürekli Ar-Ge etkinliğini kaçınılmaz kılıyor. Değirmen Makina,
bu ileri teknolojileri uygulama ve geliştirmenin getireceği rekabet
üstünlüğünün bilinciyle, 300 m2’lik özel donanımlı bir Ar-Ge departmanı oluşturmuştur.

Degirmen Makina built R&D department development with 300
m2 special equipment being aware of the competitive edge to be
brought with implementation and development of these advanced technologies.

Bu departmanda üretimi gerçekleştirilen yeni makineleri, üretimi
sonrasında değişik testlerden geçirerek her hangi bir olumsuzluk
yaşanmayacak şekilde kullanıma sunuyoruz ve periyodik aralıklarla makinenin çalışmasını takip ederek raporlar hazırlıyor. Ayrıca
Ar-Ge çalışmalarını yürütmek için yeni ve tecrübeli bir kadro oluşturduk.

After the production of new machines in this department, machines are subjected to various tests, we present to usage a negativity that does not repeat any of the available reports, and at periodic intervals by monitoring the operation of the machine and
preparing some reports. In addition to conducting R & D efforts
have created new and experienced staff.

Bazı firmalar ile partner olarak çalıştığınızı biliyoruz. Bu konuda
neler söylemek istersiniz?
Değirmen Makine, üretimini gerçekleştirdiği makinelere artı bir
değer kazandırmak için çok uzun bir zamandır bazı firmalarla
partner olarak çalışmakta ve yeni bir yapılanma süreci ile de bu
imkanları tüm makine imalatı yapan sektörlerle paylaşmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda başta Andritz Fiedler GmbH
firması olmak üzere bazı firmaların ürünlerini, makine imalatı yapan firmalara pazarlamak ve Ar-Ge çalışmaları gibi çok önemli
gördüğümüz konularda firmalara özel ürünler geliştirmek konusunda yardımcı olabilecek ve bu konuları da direk Almanya’daki
ekiplerimizle gerçekleştireceğiz. Andritz firması ile bizim yaptığımız bir çalışmadan bahsedecek olursak, yeni nesil diye tabir ettiğimiz makinelerden Ultra Triyör’de yeni geliştirilen bir gömlek sacı
ile Türkiye’de üretilen gömlek sacına kıyasla % 20 – 25 oranında
makinenin kapasitesini artırdık. Buna benzer birçok gelişmeler
mevcut ve sürekli üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.

We know that you are working as partners with some companies, what can you want to say about it?
Değirmen Makina cooperated some companies as a partner a very
long time to give a plus value for performed by the production
machines, and working in a restructuring process and aims to share these opportunities with all sectors engaged in machinery manufacturing. For this purpose, we will cooperate with some firms,
especially Andritz Fiedler GmbH, We will marketing its productions to machine manufacturing sectors. and R & D efforts we have
seen many important issues and these issues can help companies
to develop special products directly from Germany will perform in
teams. If we mention a study with Andritz, we have the so-called
new generation of machines that this machine newly developed
ultra-Trieur Perforated plate with a shirt shirt sheet produced in
Turkey among the% 20 to 25 percent increased capacity of the
machine. Similarly, a lot of improvements on existing and ongoing work in progress.
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1964 yılında kurulup inovatif ilk makinesini 1985 yılında üreten ve adına, sektör literatürüne de giren ‘Dik
Vals’ adını veren Yükseliş Grup, o günden bugüne değirmen sektörüne yenilikler kazandırmaya devam ediyor.
Kaliteli ürünleri ve inovatif çalışmaları ile tanınan Selis, kurulduğu
1997 yılından bu yana yurtdışında isim yapmayı başaran ve sektörde aranan bir Türk markası haline gelen firmalardan biri.
Selis ,tahıl temizleme ve tavlama ekipmanlarından öğütme ve eleme ekipmanlarına, son ürün dolum, boşaltım ve paketleme ekipmanlarından anahtar teslimi komple un, irmik ve mısır tesisleri
kurulumuna kadar çok geniş bir yelpazede dünya değirmencilik
sektörüne hizmet veriyor.
Ar-Ge’ye özel bir önem veren grup, son 2 yılda 4 farklı yeni ürününü değirmencilik piyasanın beğenisine sundu. Selis Genel Müdürü
Sedat Kunduracı, dergimize verdiği demeçte, Ar-Ge’nin kendileri
için 26 yıllık yani çeyrek asırlık bir süreç olduğunu belirtiyor. Kunduracı, dergimizin firmaları ve sektörle ilgili sorularını yanıtladı.
Sayın Kunduracı, bize öncelikle Selis ve Yükseliş’i biraz anlatabilir misiniz?
Yükseliş Makine , 1964 yılında kurulmuş olup, un, irmik ve mısır
tesislerine makine ve ekipman üretimi yapmaktadır. Yükseliş grup
şirketi olan Selis ise 1997 yılında kurulmuş olup, üretim yapan bir
kadroya sahip olup, yurtdışı taahhüt işlerini üstlenmiştir.
Grup olarak; tahıl temizleme ve tavlama ekipmanları, öğütme ve
eleme ekipmanları ve son ürün dolum boşaltım ve paketleme
ekipmanları imalatı ve anahtar teslimi komple un, irmik ve mısır

Founded in 1964 and having produced their first innovative machine in 1985 under the name of ¨vertical vals¨
which also entered into sector literature, Yükseliş Group
have continued bringing in novelty to the mill sector
from its foundation to the present day.
Recognized with their high class products and innovative works,
Selis is one of the most well known companies which have
achieved reputation abroad and become a requested Turkish
brand since it was founded in 1997.
Selis gives service to world-wide mill sector in a varied range of
fields as from grain purification and annealing equipments to
grinding and sifting equipments, from last product filling, excretion and packing equipments to establishment of turn-key based
complete flour, semolina and corn installations.
The company, which makes a significant ponit of Research and
Development, presented 4 different new products to milling market’s taste in the last 2 years time. The general director of Selis,
Sedat Kunduracı emphasizes in the statement he delivered to our
magazine that R&D (Research and Development) is a 26 year old,
a quarter century process for them. Kunduracı answers our questions about the sector and the company.
Mr. Kunduracı, before all, would you please inform us about Selis and Yükseliş Group?
Founded in 1964, Yükseliş Machinery produces devices and equipments for flour, semolina and corn installations. Selis, a company
of Yükseliş Group, was founded in 1997, it has a permanent staff of
production and it runs the abroad stipulations.
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tesisleri kurmakta olup, mevcut tesislerin modernizasyonu konusunda da faaliyet göstermekteyiz. Selis firmamız, geride bıraktığı
13 yıl zarfında, yurtdışında isim yapmış ve sektörde aranılan bir
Türk markası haline gelmiştir. Özellikle kaliteli ürünleri ve inovatif
çalışmaları ile tanınmaktadır.
Bildiğimiz kadarıyla inovasyona ve Ar-Ge’ye özel bir önem veriyorsunuz. Firmanızın yenilik çalışmalarının ne zaman başladığını ve nasıl geliştiğini anlatır mısınız?
Evet, Ar-Ge’ye önem veren ve kendimize özgü çalışmalar yapan bir
firmayız. Ar-Ge bizim için, bu kelimenin sıkça kullanılmaya başlandığı 2000’li yıllardan önce, 1980’lerde başlayan, yaklaşık 30 yıllık
bir olgu… Şöyle ki 1985’ten beri Ar-Ge çalışmaları yapmaktayız.
1987 yılında ilk patent müracaatını yaptığımızdan bu yana birçok
patent, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi sınai mülkiyetlerimiz oldu.
Bunların geneli de özgün yeniliklerden ve bilinen tekniklerde yapılan iyileştirmelerden oluşmaktadır ki, birçoğu gerçek geliştirmeler olarak değer buldu. Biz bunların hepsini kendi bünyemizde
gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarıyla ortaya koyduk.

As a Group; we are active at manufacturing grain purification and
annealing equipments, grinding and sifting equipments and last
product filling, excretion and packing equipments, constructing
turn-key based complete flour, semolina and corn installations
and modernization of existing installations. Within the last 13
years, Selis has achieved reputation abroad and has become a requested Turkish brand in the sector. Selis is especially recognized
with its high qualified products and innovative works.
As far as we know, you give a great deal of importance to both
innovation and R&D. Would please tell about when did your
company start its innovative works and how has it developed?
Yes, we are a company having distinctive works and caring about
R&D. For us, R&D is an approximately 30 year-old fact dating back
to 1980’s which is before this word’s frequently used era, 2000’s.
Namely, we have been working on R&D since 1985. Since 1987,
when we applied our first patent application, we have got industrial properties such as lots of patents, efficacious models and
industrial design works. Generally these consist of genuine innovations and well-known technical redevelopments that many of
them are considered as factual improvements. We displayed all of
these with our R&D studies performed in our own constitution.

Faaliyet gösterdiğiniz 45 yılı aşkın sürede ürettiğiniz makinelerden ve bunlardaki yeniliklerden bahseder misiniz?
Firmamızın kurucusu Ahmet Kunduracı’nın sanayicilik serüveni
1955’lerde soba ve kuzine imalatı ile başlar. Daha sonraları, daha
büyük işletmeler için (otel, lokanta, askeri birlikler vb.) çeşitli tip ve
kapasitelerde aşçı kuzineleri ve pişirme üniteleri ile devam eder.
Bu çalışmaların yanı sıra havalandırma ve baca tesisatları da yapılmaktadır. Tabii o yıllar, zanaatın ve zanaatçının çok az olduğu ve
para kazandığı yıllardır.

Would you please mention machines you have produced in
over 45 years period and improvement of these devices?
Industrial adventure of our company’s founder, Ahmet Kunduracı,
starts with heating stove and kitchen stove manufacturing in
1955. Later on, it continues with cook stoves and cooking units
in varied types and capacities for larger enterprises ( hotels, restaurants, military ). Together with these works, they were working
on ventilation and chimney systems. Surely, those years were the

Gelen talepler üzerine 1960’ların başlarında, değirmenlere havalandırma ve akış sistemleri ve ekipmanları üretilmeye başlanır.
Yükseliş’in kurulduğu 1964 yılı ise, buğday temizleme makinalarının üretilmeye başlandığı zamanlardır. O yıllarda çeşitli tip ve kapasitelerde, Avrupa’da ahşaptan üretilen bu tarz temizleme makinaları, çelik konstrüksiyon ile yeniden yorumlanır ve üretilir.

times when craft and craftsmen were rare and made money. Upon
the demands in early 1960’s, ventilation and flowing systems and
equipments for mills were started to be produced. The year 1964,
when Yükseliş was founded, was the time that the production of
wheat sorting machine started. In those years, those sorting machines made by wood in varied types and capacity in Europe rein-
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İkinci kuşak olarak bizlerin de firmaya katıldığı ve çalışma mantığının değiştiği dönemin başlangıç yılları olan 1980’lerde, bizler
için en büyük hayal, kendi dizaynımız ile mevcut sistemleri daha
da geliştirmek, daha nitelikli fakat altında imzamız olan makinalar üretmekti. Bu hayal doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. O
yıllarda küçük değirmenler için yapılan temizleme makinalarının
yanında, küçük taşlı köy değirmenleri için de kombine temizleme
makinaları üretilmekteydi.
1900’lü yılların başlarında, gemilerde kullanılmak üzere üretilmiş
ve dört adet silindirin üst üste monte edilmesiyle oluşan vals makinaları vardı. O yıllarda gemi yolculukları uzun olduğu için, un yerine tahıl depolanıyor ve ihtiyaç halinde öğütüp mürettebat için
kullanılıyordu. Un, yüksek nem ve olumsuz şartlardan etkilenerek
bozulduğu için bu yöntem tercih edilmekteydi. Bu vals makinasının geliştirilmesi düşüncesi ile 1983 yılında çalışmalara başladık.
Amaç taşlı değirmenlerde kullanılır hale getirmekti.
Bu çalışmalar neticesinde 1985 yılında ilk makinamızı ürettik ve
adına da “Dik Vals” dedik. Dik Vals tamamen bizim verdiğimiz
bir tanım olup, sektör literatürüne de girmiştir. İlk makinamızı
Eskişehir’in Alpu kazasında bir değirmene monte ettik. Çok iyi
neticeler aldık ve daha da geliştirilmesine karar verdik. Kendimize gelen daha büyük bir güven ile daha iyisini yapacağımızdan
emindik.
1987 yılında geliştirdiğimiz daha iyi bir Dik Vals makinası için patent müracaatı yaptık. O dönemde Türkiye’de 1883 yılındaki Paris Sözleşmesi’ne göre düzenlenmiş olan Osmanlı’dan kalma bir
patent kanunu geçerli idi. Müracaatlar Makine Kimya Endüstrisi
binasında faaliyet gösteren Sınai Mülkiyet Dairesi’ne yapılıyor, incelenmek için üniversitelere ilgili bölümlere gönderiliyor ve 15 yıl
için koruma hakkı veriliyordu.
Senede 10-15 müracaatın olduğu, müracaatçıların fantezi peşinde koşan kişiler olarak düşünüldüğü bir dönem. Hatta o yıllarda
kurulan, bizim de üyesi olduğumuz Buluş Adamları Derneği, bu
kişilerin belli dönemlerde toplanmasını organize ederdi ve devlet
yetkililerine problemleri iletirdi.
Biz de kendi makine parkımıza göre geliştirdiğimiz bir yöntemle
sac gövdede bu makineleri imal etmeye başladık. Tabii o zamanlarda yapılan tüm valslerin tamamı döküm gövdeli olup sac gövdenin daha zayıf ve titreyen bir yapı oluşturacağı düşünülürdü.
Fakat biz bunun böyle olmadığını, iyi planlanmış uygun bir konstrüksiyon ile sac gövdeli valslerin de problemsiz çalışabileceğini
ispatladık.
Türkiye’de ilk (belki de dünyada ilk) diyebileceğimiz sac gövdeli
valsleri yaptık. Tabii o dönemde Avrupa’dan makine alan un sanayicileri, hep döküm gövdeli valsleri kullandıkları için bu makineleri
yanlış buldular. Fakat Dik Valsin müşteri portföyü kırsal kesimdeki
küçük değirmenler olduğu için bu durum hiçbir zaman problem
olmadı ve dik valsin gösterdiği performans, bu tarz tartışmaları
anlamsız kıldı. O günlerden bugüne olan değişimlere baktığımızda ise, Avrupalı üreticilerin de tamamen sac gövdeli valsler imal
etmeye başladıklarını görüyoruz.

terpreted and reproduced with steel construction.
In 1980’s, when we, as the second generation, joined the firm and
the opening years of the sense of work was changing, the greatest dream for us was to improve existing systems with our own
designs and producing well qualified machines with our signature under them. We started our studies in accordance with this
dream. In those years, beside the clearing machines made for
small mills, combined clearing machines were being produced for
small-stoned village mills.
In early 1900’s, there were vals machines composed of installing
four cylinders one on top of the other, produced to be used in
vessels. As voyage by vessels were taking too long time in those
years, instead of flour, grain was stored and grinded for ship crew
in case of need. That method was preferred because flour was deformed and effected by high moisture and harsh conditions. We
started our studies in 1983 with the conception of developing this
vals machine. The purpose was to make this machine able to be
used in tumbling mills. As a result of those studies, we produced
our first machine in 1985 and we named it ¨vertical vals¨. Vertical vals is completely a definition we give and it has also entered
the sector’s literature. We installed our first machine to a mill in
Alpu village of Eskişehir. We achieved great results and decided
to improve it more and more. With a greater self-reliance, we were
certain about producing the better.
We applied to patent application for the better vertical vals machine we developed in 1987. At that time, in Turkey, there a patent law which dated back to Paris Agreement in 1883 from Ottoman Empire period was valid. Applications used to be taken to
Industrial Property Department active in Mechanical and Chemical Industry building, they were sent off to related departments of
universities in order to be inspected and the right of protection
would be given for 15 years.
That was a time when 10-15 applications were taken per a year
and the applicants were considered to be individuals running
after their fantasies. Inventors Association which was founded in
those years and we were a member of , used to organize meetings
for these individuals in specific dates and used to transmit problems to the government officers.
We started manufacturing those machines in tinplate body with
a method we developed by our own machinery park. Sure it was
thought that tinplate body would build a weak and trembling
structure as all the vals of that time were made with molded body.
However, we proved that with a well-planned proper construction,
vals with tinplate body could also work without any problems.
We made the first tinplate bodied vals in Turkey (maybe even in
the world). Of course, flour industrialists who get machines from
Europe, found these machines false as they wholly used molded
bodied vals, However, this case had never been a problem because the customer portfolio of vertical vals were the small mills
in the countryside and vertical vals’s performance rendered those
arguments as meaningless. When we look at the change from
those days to present day, we see that European manufacturers also have started manufacturing tinplate bodied rollers. Our
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Firmamız, 1985’ten Dik Valsin en yoğun üretildiği 2000 yılına dek
5000’den fazla Dik Vals makinası üretmiştir. Bu makinalarla çalışan
değirmenler, büyük değirmen sahiplerini rahatsız etmiştir. Çünkü
kırsal kesimden sermayesiz temin ettikleri buğday akışı kesilmiştir. Dik valsli değirmenler, taşlı değirmenlerden çok daha beyaz, o
zamanki büyük değirmenlerin kalitesine yakın, az yatırım ve düşük maliyetle üretim yaparak, kırsal bölgedeki buğdayın yerinde
işlenip tüketilmesini sağlamıştır. Büyük değirmenlerin ise, kaliteye
yönelerek Dik Valsli basit değirmenlerle aralarındaki farkı açma
mecburiyeti oluşmuştur. Dik Vals’in değirmen sanayicisini daha
modern değirmenler yapmaya ve hızla modernleşmeye zorlamış
olduğunu söyleyebiliriz.

company had produced more than 5000 pieces of vertical vals
machine form 1985 to 2000, the richest time of vertical vals production. Mills working with those machines have disturbed grand
mill owners. Because the wheat flow without capital cost obtained
from rural area was interrupted. Mills with vertical vals produced
with less investment and low cost, close to the quality of big mills
and whiter than tumbling mill’s did, it provided the wheat in rural
area to be processed and consumed in the place. Big mills were
forced to increase the difference between simple mills with vertical vals and them by leaning to quality. We can say that vertical
vals forced mill industrialists to establish more modern mills and
rapidly become modern.

Büyük değirmenlerin gelişim sürecini başlatmış olmanız, fazla
iddialı değil mi?
Hayır değil. Çünkü bir Dik Valsin normal öğütme kapasitesi 7001000 kg/saattir. Günlük 18 tondan 4000 vals, Türkiye’de yılda 21
milyon ton işleme kapasitesi anlamı taşımaktadır. Türkiye ihtiyacının yıllık 11-12 milyon ton olduğu dikkate alınırsa, bu da kapasitenin ülke ihtiyacının iki katından fazla olduğunu gösterir. Bu sadece
bizim ürettiğimiz makinaların hesabıdır. Bizim % 30’umuz kadarının da diğer üreticiler tarafından ürettiğini dikkate alırsanız, rakamların ne kadar rahatsız edici olduğunu anlarsınız. Fakat bunu
kurulu kapasite olarak dikkate almak gerekir. Çünkü Dik Valsli
değirmenler hiçbir zaman bu kadar yüksek kapasitede üretim
yapmadı. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu değirmenler sermaye
olmadan, müşteri buğdayıyla, özellikle de hasat zamanlarında 2-3
ay tam kapasite çalışırlar, daha sonra da iş oldukça müşteri buğdayını öğütüp teslim ederlerdi.

Is not it too assertive to start the process of development for
big mills?
No, it is not. Because normal milling capacity of a vertical vals is
700-1000 kg per hour. For 18 tons of 4000 vals per a day means
that 21 million tons of processing per a year in Turkey. Regarding that Turkey’s annual demand is 11-12 million tons, it shows
that the capacity is over 2 times more than the nation’s need. It
is just the calculation of the machines we produced. When you
take other manufacturers producing 30% of our production in to
consideration, you can see how irritating the numbers are. But we
should consider this as an established capacity. Because mills with
vertical vals have never produced in such a great rate of capacity.
As we mentioned above, these mills would work in full capacity
for 2-3 months especially in harvest, without capital cost and with
customer’s wheat, later on they would work when requested and
deliver customer’s wheat after milling it.

Teknoloji geliştirmekle ilgili çeşitli ödüller aldığınızı da biliyoruz. Bu ödüllerin Ar-Ge çalışmalarınızla bağlantısını bize açıklayabilir misiniz?
Biz inovatif olduğunu düşündüğümüz bazı Ar-ge çalışmalarımızla,
tertiplenen bazı ödüllere müracaat ediyoruz. En son 2009 yılında
düzenlenen “Teknoloji Ödülleri”ne katıldık. İncelemelerin Tübitak
ve üniversitenin de içinde bulunduğu bir komisyon tarafından
yapıldığı bu organizasyonda “Teknoloji Geliştirme Ödülü”ne layık
görüldük. Daha evvel de benzer ödüllerden; 1997 yılında Tekno-

We know that you have received awards on advancing technology. Would you please explain us the connection between
these awards and your R&D studies?
We apply to some organized prizes with some of our R&D practices we think innovative. Recently we attended “Technology
Awards” organized in 2009. In this organization where studies carried out by a commission consisting of Tubitak and the university,
we got “Technology Development Award”. Previously we received
such awards as Technology Development Award in 1997, Technol-
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loji Geliştirme Ödülü, 2001 yılında da Teknoloji Uygulama Ödülü
tarafımıza verilmişti. Bu tip organizasyonlarda ödüllendirilmek,
bizlere daha büyük bir Ar-Ge hevesi getirmektedir.”
Biraz da yeni ürünlerinizden ve çalışmalarınızdan bahseder misiniz? 2010 yılı hedefleriniz, öngörüleriniz doğrultusunda gerçekleşti mi?
Silvernox elek ve Supremus vals, 2010 yılında piyasaya sunduğumuz 2 yeni üründür. Her iki makine serisi de Türkiye’de ilk üretilen
yeni jenerasyon makinalar olup, sadece şekilde değil, özde de bir
çok yeniliği ve üstünlüğü beraberinde getirmiştir.

Bu her iki projenin en büyük özelliği; Avrupa’da üretilmeye başlanan yeni jenerasyon makinaların özellikleri dikkate alınarak, bunların üzerine ek avantajlar getirecek Ar-Ge ve mühendislik çalışmalarıyla yapılmış inovatif ürünler olmasıdır.
Silvernox elek ve Supremus valsten birisi 2, diğeri ise 3 yıllık projeler olup, üretim ve saha çalışmalarını kapsayan özverili bir emeğin
ürünüdürler. Bu iki proje üzerinde de yenilik unsuru taşıyan ve buluş basamağına sahip geliştirmeler dikkatlice incelenmiş ve sınai
mülkiyet çalışmaları yapılmıştır. Ar-Ge bölümümüzü profesyonel
bir çalışma yaptıkları için kutluyoruz.
Bu makinelerinizdeki yenilikler nelerdir? 2011’den neler bekliyorsunuz?
Paslanmaz (inox) ve kompozit malzemelerin birlikte kullanıldığı
eleklerin en büyük özelliği; ısı transferi yapan metal pasaj duvarları
yerine kompozit, yani ısı transferi yapmayan pasaj duvarlarına sahip olması ve pasaj içerisindeki yoğuşmanın minimize edilmesidir.
Bu durum yeni nesil eleklerle gelen en önemli özelliktir.
Ar-Ge departmanımızın geliştirdiği Silvernox elekte ise, alternatif
pasaj panelleri, duvarsız monoblok kafes eleme pasajı, panellerin
montajına yardımcı olan ve sızdırmazlığı sağlayan contaların bulunduğu alüminyum dikmeler, paslanmaz kaplama yöntemi, pasaj köşelerinde silikon kullanımını kaldıran özel conta kullanımı,
hareketli ve pratik bağlanabilir özel contalı yönlendirme takozları,
kasa köşeleri geçme alüminyum profilleri ve benzeri bulunmakta-

ogy Application Award in 2001. Being awarded in these kind of
organizations brings us more enthusiasm on R&D subject.
Would you also tell us about your new products and practices?
Have your goals for the year 2010 substantiated in accordance
to your forecast?
Silvernox sieve and Supremus vals are 2 new products we represented to the market in 2010. Both of these machine series are the
first new generation products manufactured in Turkey and they
bring innovation and superiority not only with the form but also
with the content.

The most significant feature of these two projects is that they are
innovative products made by regarding the characteristics of new
generation machines produced in Europe and practicing in the
field of R&D and engineering to render them more additional advantages.
One of these Silvernox sieve and Supremus vals is 2 and the other
one is 3 yeared projects, and they are the products of a devoted
labor including production and field work. Industrial property
studies were carried out and development of invention stage and
innovation fact were practiced on both projects. We congratulate
our R&D Department for their professional studies.
What is new about these machines? What do you expect from
2011?
The most significant feature of the sieves combined by rust-free
(inox) and composite material is that instead of metal passage
barriers which let the heat transfer, they have composite passage
barriers without letting the heat transfer and minimize the condensation inside of the passage. This is the most important characteristic of new generation sieves.
In the Silvernox sieve developed by our R&D Department, there
are alternative passage panels, unwalled monoblock cage sieving
passage, aluminum pillars having gaskets helping panel montage
and impermeability, rust-free covering method, usage of special
gaskets which eliminates silicone usage on the corner of the pas-
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dır. Bunların her biri de bir buluş niteliğindedir ve sınai mülkiyet
müracaatları yapılmış, belgeye bağlanmış ve koruma kapsamına
alınmıştır.

sages, routing chocks with dynamic and practically attached special gaskets, aluminum profiles with case corners flitted and many
others.

Bu anlattıklarımızın hiçbiri Avrupalı üreticilerde de yoktur ve yenidir. Silikon kullanımını kaldıran conta kullanımı maksimum hijyenin sağlanmasının temelini oluşturur ki, bu başlı başına bir değişimdir. Üretilen ilk makine, 1.5 yıl tam kapasite çalışan bir tesiste
test edildikten sonra piyasaya verilmiştir.

Each of these are natured as inventions and their industrial property applications are made, documented and taken to the scope
of protection. None of these exists at European manufacturers
and they are all new. Gasket application eliminating silicon usage
underlies the hygiene supplement, and this is a reform in itself.
The first produced machine was tested in an installation working
with full capacity for 1,5 years and then it was represented to the
market.

Supremus vals makinası ise, fabrika dizaynına ve diyagramına getirdiği yenilikler ve bakım, kullanım kolaylığı avantajları ile ön plana çıkmaktadır. Değirmen işletmecileri için valste kolay bakımın
çok önemli olduğu bilinci, yenileme çalışmalarımızın odak merkezini teşkil etmiştir. Yeni geliştirilen şase, emsallerine göre çok daha
stabil ve farklı montaj alternatiflerine daha kolay uyumlu olup aynı
gövdede 250 mm ve 300 mm çaplı silindirlerin kullanılabilmesine
imkan sağlamıştır.
Merdane paketinin daha basit bir şekilde dışa kaydırılarak temizlenmesinin yanı sıra, geliştirilen üst bakım halkası ile makine
üzerine ulaşım çok daha basit ve güvenli hale gelmiştir. Makinada
bulunan merkezi yağlama sistemi ile yağlama işlevi kolaylaştırılmış olup, makine çalışırken yağlama yapılabilir pozisyonda düzenlenmiştir.
Yine firmamızca geliştirilen bir başka düzenek ile tam kapasite çalışan değirmenler için çok önemli bir gelişim sağlanmıştır. Silindir
paketi değişimini 15-20 dakikada mümkün kılan bu düzenek, haricen takılabilen bir aparat şeklinde tasarlanmıştır.
Yine geliştirilen kademeli gerdirme sistemi ile çok uzun ömürlü
kayış kullanımı garantilenmiştir. Yeni olan her geliştirme için de
sınai mülkiyet çalışmaları yapılmıştır.
Silvernox elek ve Supremus vals makinelerinin tüm testleri tamamlandıktan sonraki ilk tanıtımlarını, Ekim 2009’da IAOM Antalya Konferansı’nda gerçekleştirmiş ve gösterilen ilgi tatmin edici
olmuştur. 2010 yılında ise hedeflenen satışlar yapılmış ve ekipmanlar teslim edilip çalıştırılmıştır. Beklenenin üzerindeki müşteri
memnuniyeti ve alınan ek siparişler, bizleri memnun etmiştir.
Yeni bir ürünümüz olan Effipure irmik sasörünün tüm test çalışmalarını yaptıktan sonra, Ocak 2011’de ürün portföyümüze kattık. Effipure sasör yenilenmiş ve hafifletilmiş konstrüksiyonu ile daha etkili
temizleme kabiliyeti ve enerji tasarrufu ile ön plana çıkmaktadır.

Supremus vals machine comes into prominence with its advantages of maintenance and application simplicity and the innovation it brings to factory design and diagram. The conscious that
simple maintenance of vals is very important for mill operators,
formed the center of our studies.
Newly developed chassis is more suitable for different montage alternatives and more stable than its equals, it provides opportunity
to use 250 mm and 300 mm diameter cylinders in the same body.
Besides cleaning roller pack by simply sliding outward, reaching
to the top of the machine has become simpler and safer with the
developed upper maintenance loop. With the central lubrication
system in the machine, lubricating process is simplified and it is
arranged for lubrication while the machine is running.
Again with the help of another mechanism developed by our
company, a very important step is taken for mills working with
full capacity. Making it possible to change cylinder pack in 15-20
minutes, this mechanism is designed as a form of an externally
attached device. Also long-lasting belt usage is guaranteed by
developed fractional stretch forming system. Industrial property
practices are carried out for each development.
After the complement of whole tests on Silvernox sieve and Supremus vals, first presentation was made in October 2009 in IAOM
Antalya Conference and the interest received was satisfactory. In
2010, the target sales were achieved and equipments were delivered and operated. We were pleased by customer satisfaction
higher than expected and additional orders.

Yine yeni bir ürünümüz olan “FORTIMUS” vals makinesi de birçok
yeniliği beraberinde getirmiştir. Bu iki makine de ilk defa İDMA
2011 fuarında tanıtacaktır.

Following the test studies of our new product Effipure semolina
purifier, we included it to our product portfolio on January 2011.
Effipure purifier comes into prominence with its renewed and
lightened construction, effective cleaning skill and energy saving.
“FORTIMUS” vals machine, again a new product of us, also brings
many improvements with it. Both of these machines will be presented first in İDMA fair 2011.

Firmamız, yaptığı projelerde detaylara verdiği önem ve yüksek
kaliteli ekipmanlar ile fark yaratmaktadır. 2011’de de proje taahhütlerinin daha fazla olacağını beklemekteyiz. Yaptığımız ve yapacağımız sözleşmelerde ve satışlarda yeni ekipmanlarımızın daha
fazla kullanılacağını düşünüyoruz.

Our company creates the difference by paying importance to
the details in the projects and its high qualified equipments. We
are expecting more project commitments in 2011. We think that
there will be more applications for our equipments in agreements
we have made and will make.
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Dünya un ihracatındaki ilk üç ülke arasında yer alan
Türkiye’de, yüksek kapasiteye sahip değirmencilik
sektörü, kaliteli buğday ihtiyacını dünya fiyatlarından
karşılayabildiği ölçüde dünya un ihracatında önemli
bir konuma sahip olmaya devam edecek. Bugün Türk
buğday unu, dünya standartlarında ve kaliteli olarak
kabul edilmektedir.

As one of the top three countries in global flour exports, Turkey has a high capacity milling sector that
is going to retain its significant position in the global
flour exports as long as it is able to meet the quality
wheat requirements in return for global market prices.
Today, Turkish wheat flour is considered to be at global
standards and at a certain quality level.

Türkiye’de toprakların yaklaşık %32’si (24,3 milyon hektar) tarım
yapılabilir özelliktedir ve tarım alanlarının %67,5’i (16,4 milyon
hektar) tarla ziraatına ayırılmıştır. Tarla ziraat alanının %73’üne (12
milyon hektar) ise hububat ekilmektedir. Hububat ekim alanı içerisinde yaklaşık %67,5’lik pay ile ilk sırada buğday, %25’lik payla
ikinci sırada arpa ve %5’lik payla üçüncü sırada mısır gelmektedir.
Bu ürünleri sırasıyla çavdar, çeltik ve yulaf izlemektedir.

In Turkey, about 32% of the land (24.3 million hectares) is favourable for agriculture and 67.5% of the agricultural land (16.4
million hectares) is reserved for field cultivation. 73% (12 million
hectares) of the land occupied by field cultivation is reserved for
cereals. Wheat, with a share of about 67.5%, is the most important
product in the cereal fields, followed by barley with 25% and corn
with 5%. These products are followed by rye, rice and oat.

TÜRKİYE’DE HUBUBAT ÜRETİMİ

CEREAL PRODUCTION IN TURKEY

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2010 yılı bitkisel üretimine ilişkin Mart ayında açıkladığı kesin sonuçlara göre Türkiye’de
tarımsal üretimde geçen yıl genel olarak düşüş yaşanırken, mısır
ve çeltik üretiminde rekor kırıldı. Ülkede toplam bitkisel üretimin
yaklaşık yüzde 54’ünü oluşturan tahılların üretimi, 2009’a göre
yüzde 2,5 oranında azalarak 33,5 milyon tondan 32 milyon 748,5
bin tona geriledi.
Türkiye’nin 2010 yılında kuru baklagil üretimi de genel olarak arttı.
Nohut üretimi yüzde 5,7 azalarak 530,6 bin tona, yeşil mercimek
üretimi yüzde 6,4 azalarak 25 bin 400 tona düşerken, kuru fasulye
üretimi yüzde 17,4 artarak 212 bin 758 tona, kırmızı mercimek üretimi yüzde 53,4 artarak 422 bin tona yükseldi.
Ürünler bazında ekim alanları ve üretim;
Buğday: Türkiye’nin temel besin maddesi konumunda olan buğday, ülkenin hemen her bölgesinde üretilmekte olup, tarla ürünleri içerisinde ekiliş alanı ve üretim miktarı bakımından ilk sırayı

According to the final results announced by Turkish Statistics Institute (TÜİK) in March for the vegetable production in 2010, in
Turkey while the overall agricultural production declined as compared to last year, there was a record-breaking production in corn
and rice.
Cereal production which constitutes about 54 percent of the vegetable production in the country decreased by 2.5 percent as
compared to 2009, from 33.5 million tons to 32 million 748.5 thousand tons.
In Turkey, the overall dry legume production also increased in
2010. Chickpea production decreased by 5.7% to become 530.6
thousand tons and green lentil production decreased by 6.4 percent to become 25 thousand 400 tons, whereas dry bean production increased by 17.4 percent to become 212 thousand 758 tons
and red lentil production increased by 53.4 percent to become
422 thousand tons.
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almaktadır. 1987-2005 yılları arasında buğday ekim alanlarında
önemli bir değişiklik olmamış, ekim alanları 9-9,5 milyon hektar
civarında değişmiştir. 2006 yılında ise buğday ekim alanları düşüş
göstererek 8,5 milyon hektara gerilerken, 2007 yılında da gerilemeye devam etmiş ve 8,1 milyon hektar olmuştur.
2005 yılında uygun hava koşulları buğday verimini artırırken üretim 21,5 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. 2006 yılında verimi düşüren sıcak ve kurak hava koşulları, etkisini 2007 yılında da göstermiş ve Türkiye buğday üretiminin 17,2 milyon ton seviyesine
düşmesine neden olmuştur.
2008 yılında 17,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşen buğday üretimi, uygun hava koşulları sayesinde 2009 yılında 20,6 milyon ton
seviyesinde gerçekleşmiştir. 2010 yılında ise buğday üretimi yüzde 4,6 azalarak 19 milyon 660 bin tona düşmüştür.
Mısır: Mısır üretimi Türkiye genelinde yapılmakla birlikte özellikle
Adana, Osmaniye, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Kahramanmaraş illerinde yoğunluk
kazanmaktadır. Özellikle GAP ile günden güne artan sulanabilir
alanlarla Güneydoğu Anadolu Bölgesi potansiyel mısır üretim
alanı olma yolundadır. Üretim alanlarında çok büyük değişiklikler
olmamakla beraber, üretimde 2002 yılından sonra büyük bir artış
gözlenmektedir.

Cultivation areas and production based on cereals;
Wheat: Wheat which is the basic nutrient in Turkey is produced is
almost any region in the country and comes the first among field
products in terms of cultivation area and production amount.
There was not a significant change in wheat cultivation areas between 1987-2005, cultivation areas varied at about 9-9.5 million
hectares. In 2006 wheat cultivation areas decreased to become
8.5 million hectares and continued to fall back in 2007 and reached 8.1 million hectares.
Favourable weather conditions increased the wheat yield in 2005
and the production increased to 21.5 million tons. The hot and dry
weather conditions that reduced the yield in 2006 continued to
be effective in 2007 and caused the wheat production in Turkey
to fall to the levels of 17.2 million tons.
In 2008, wheat production was 17.8 million tons and it increased
to 20.6 million tons in 2009, boosted by favourable weather conditions. In 2010 wheat production decreased by 4.6 percent and
became 19 million 660 thousand tons.
Corn: Corn production is carried out in overall Turkey but is
particularly intensive in Adana, Osmaniye, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Balıkesir, İzmir, Aydın and Kahramanmaraş.

Mısır üretimindeki artışın en önemli nedeni, ekonomik olarak
üretim yapılan bölgelerde hibrit tohum kullanımının yaygınlaşması ve üretim tekniklerindeki gelişmeler sayesine birim alandan alınan verimin artmasıdır. Türkiye mısır üretimi, 1990 yılına
göre 2006 yılında yaklaşık %81 oranında artarak 3,8 milyon tona
ulaşmıştır.

Especially as the irrigable areas increased everyday with the help
of GAP, the Southeastern Anatolia Region is about to become a
potential corn cultivation area. Although there are not any significant changes in production areas, a big increase has been observed in production after 2002.

Ancak kuraklık 2007 yılında mısır üretimini de olumsuz yönde
etkilemiş, %7,2 azalan mısır üretimi 3,5 milyon ton seviyesinde
gerçekleşmiştir. 2008 ve 2009 yıllarında, yaklaşık 4 milyon ton seviyelerinde seyreden mısır üretimi, 2010 yılında ise yüzde 1,4 artış
göstermiş ve üretim miktarı 4 milyon 310 bin ton ile rekor düzeye
ulaşmıştır.

The most important reason of the increase in corn production is
that the use of hybrid seed has become more common in regions
with economic production and that the yield obtained from unit
area has increased because of the development in production
techniques. The Turkish corn production has increased by about
81% from 1990 to 2006 to reach 3.8 million tons. However, the
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Türkiye’de mısır verimi dünya ortalamasının üzerinde, ABD ve
AB’nin altındadır. Ancak, ticari olarak üretimin yoğun şekilde yapıldığı Adana ve Sakarya illerinde, ortalama mısır verimi 1.000 kg/
da’dır. Özellikle Çukurova, Amik Ovası, Ege Bölgesi ve Güney Doğu
Anadolu Bölgesi’nde ikinci ürün olarak ekilen mısırda, verim dünya ortalamasının üstündedir. Kurutma ve depolama tesislerinin
artmasının üretimi daha da artıracağı tahmin edilmektedir.
Çeltik: Türkiye çeltik ekim alanı 1988 yılına göre 2006 yılında yaklaşık %94,3 oranında artarken üretim ise %165,1 artış göstermiştir.

Türkiye’nin 2007 yılı verilerine göre toplam çeltik üretimi 2006 yılına göre yaklaşık olarak %6,9 gerileyerek 648 bin ton seviyesinde
gerçekleşmiştir.
2007 yılında hem çeltik ekim alanının azalması hem de verimdeki düşüş, üretimin gerilemesine neden olmuştur. 2008 yılında
753 bin ton, 2009 yılında da 750 bin ton çeltik üretilmiştir. Ancak
TÜİK’in verilerine göre 2010
yılında ciddi bir artış kaydeden çeltik üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 14,7 artarak 750 bin tondan 860 bin
tona çıkmıştır. TÜİK, 2010
yılı üretim miktarlarıyla ilgili ilk tahmininde, 875 bin
ton çeltik üretimi tahmininde bulunmuştu. Çeltikte ilk
tahmine göre daha düşük
bir üretim gerçekleşmesine karşın Türkiye, üretimini
hızla artırarak, iç tüketimin
önemli bölümünü karşılama aşamasına gelmiştir.
Arpa: Türkiye’de hemen
hemen her bölgede üretimi yapılan arpa, tarla ürünleri içerisinde ekiliş alanı ve
üretim miktarı bakımından buğdaydan sonra ikinci sırayı almakta-

drought also affected corn production in 2007, which decreased
by 7.2% to become 3.5 million tons. Corn production which was
about 4 million tons in 2008 and 2009, increased by 1.4 percent in
2010 and the production figure reached record breaking levels of
4 million 310 thousand tons.
In Turkey, corn yield is above the global average but below the
levels in the USA and the EU. However, in Adana and Sakarya with
a high level of commercial production, the average corn yield is
1.000 kg/da. Corn, which is planted as the second product par-

ticularly in Çukurova, Amik Plain, Aegean Region and Southeastern Anatolia, has a yield of above global average. It is expected
that production will increase as the number of drying and storage
plants increases.
Rice: The rice plantation areas in Turkey increased by about 94.3%
from 1988 until 2006 and the production went up by 165.1%. According to the 2007 data
for Turkey, the total rice
production has declined
by about 6.9% as compared to 2006 to become 648
thousand tons. In 2007,
both the reduction in rice
plantation areas and the
declining yield caused
production to slow down.
Rice production was 753
thousand tons in 2008
and 750 thousand tons in
2009. However, according
to TÜİK’s data, rice production which increased significantly in 2010, rose by
14.7 percent as compared
to last year and increased
from 750 thousand tons
to 860 thousand tons. The
initial estimation of TÜİK about the 2010 production figures was
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dır. 2007 yılında; hem ekim alanının 2006 yılına göre %6 azalması
hem de kuraklığın etkisiyle 2006 yılında 262 kg/dekar olan verimin 213 kg/dekara gerilemesi, üretimde %23,5’lik bir azalmaya
neden olmuştur.
Böylece 2007 yılı arpa üretimi 7,3 milyon ton seviyesinde kalmıştır. 2008 yılında 5,9 milyon ton seviyesine gerileyen arpa üretimi,
uygun hava koşulları sayesinde 2009 yılında 7,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiş, 2010 yılında ise yüzde 0,8 azalarak 7 milyon
240 bin tona düşmüştür.
Çavdar ve Yulaf: Türkiye’de çavdar ekim alanı, 2007 yılında bir önceki yıla göre %1,2 artmasına rağmen, birim alandan alınan verimin azalması ile üretim %11,2 gerileyerek 240,5 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2008 yılında 246 bin ton, 2009 yılında ise 343
bin ton seviyesinde çavdar üretimi yapılmıştır.
2009 yılında 92 bin hektar alana yulaf ekimi yapılmış olup, üretim
218 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNDE HUBUBATIN YERİ
Beslenmede taşıdığı büyük önem nedeniyle dünyanın en stratejik ürün grubunu oluşturan hububat ürünleri, dış ticarette Türkiye
için büyük önem taşımaktadır. 1980’li yıllara gelinceye kadar tüm
hububat ürünlerinde net ihracatçı olan Türkiye, daha sonraki yıllarda üretim artışının nüfus ve tüketimde görülen artışa paralel bir
seyir izlememesi neticesinde, arpada net ithalatçı olmuş, pirinç,
mısır ve darılarda da önemli bir ithalatçı, buğdayda ise bazı yıllar
net ithalatçı, bazı yıllar ise net ihracatçı durumunda yer almıştır.
2007-2008 yıllarında yaşanan kuraklık ile arpa ihracatında gerileme ve ithalatta ise artış gözlenmiştir.
Hububat İthalatı
Türkiye’de ekiliş alanı bakımından en büyük paya sahip ürün grubu olan tahılların 2009 yılındaki ithalatında bir önceki yıla göre
miktar bazında %21,7’lik bir düşüş kaydedilmesinin nedeni, 2008
yılında kuraklık nedeniyle artan ithalatın normal seviyesine geri
dönmesidir. Tahıl ithalatı 2008 yılında 5,4 milyon ton seviyesinde
2009 yılında ise 4,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir.
2010 yılı Ocak-Nisan döneminde 1,4 milyon ton hububat ithalatı
gerçekleştirilmiştir. 2009 yılında Türkiye’nin hububat ithalatında
ilk sırada % 52,9 pay ile Rusya Federasyonu yer alırken, Rusya’yı %
9,9 pay ile Ukrayna, % 8,4 pay ile Almanya ve % 6,2 pay ile Kazakistan takip etmektedir.
Ürünler bazında ithalat:
• Buğday ithalatı inişli çıkışlı bir seyir izlemekte, üretimin arttığı yıllarda ithalat düşmektedir. Kaliteli buğday ihtiyacının karşılanamaması da ithalatı artırmaktadır. 2007 yılında tüm dünyada yaşanan
ve Türkiye’yi de olumsuz yönde etkileyen kuraklık, üretim düşüşüne neden olurken ithalatı %795 oranında artırarak 2.147.107 tona
yükselmiştir. 2008 yılında ise buğday ithalatı %72,7 artış göstererek
3.708.003 ton seviyesine yükselmiştir. 2007-2008 yıllarında buğdayda net ithalatçı konumunda olan Türkiye’nin, 2009 yılı buğday
ithalatı %8,5 oranında gerileyerek 3,4 milyon tona düşmüştür.
• Arpa üretiminde düşüşle birlikte arpa arzındaki azalma, 2008 yılı
arpa ithalatını 253 bin ton seviyesine yükseltmiştir. Arpa ithalatı

875 thousand tons of rice production. Although rice production
was less than the initial estimations, Turkey rapidly increased its
production and reached the capacity level sufficient to supply a
major part of its internal consumption.
Barley: Barley, which is produced in almost every region of Turkey,
comes the second after wheat among field products with regard
to cultivation area and production amount. In 2007, production
decreased by 23.5% because the cultivation areas decreased by
6% as compared to 2006 and the yield declined from 262 kg/decare in 2006 to 213 kg/decare due to drought.
Therefore, barley production in 2007 remained at 7.3 million tons.
Barley production, which decreased to 5.9 million tons in 2008,
was 7.3 million tons in 2009 because of favourable weather conditions, and was reduced by 0.8 percent to become 7 million 240
thousand tons in 2010.
Rye and Oat: Although rye plantation areas in Turkey increased in
2007 by 1.2% as compared to the previous year, the reduction of
yield obtained from unit area made the production amount fall by
112% to 240.5 thousand tons. Rye production was 246 thousand
tons in 2008 and 343 thousand tons in 2009. In 2009, oat was
planted in 92 thousand hectares of land and the production was
at the level of 218 thousand tons.

THE PLACE OF
CEREALS IN TURKISH FOREIGN TRADE
Cereals which make up the most strategic product group in the
world because of their great nutritional significance are highly important for Turkey in foreign commerce. Turkey, which was a net
exporter of all cereals until 1980’s, has then become a net importer
of barley, a major importer of rice, corn and maize and sometimes
a net importer and sometimes a net exporter of wheat because
the increase in production was not able to meet the increase in
population and consumption in the following years. The drought
between 2007-2008 resulted in a decrease of barley exports and
increase in imports.
Cereal Imports
Cereals, which have the largest share in Turkey in terms of cultivation area, saw a reduction of 21.7% in volume in the 2009 imports
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2009 yılında 2008 yılına göre % 64 oranında gerileyerek 91,6 bin
ton seviyesinde gerçekleşmiştir.
• Ülkemiz 2005 yılına kadar mısırda net ithalatçı konumunda iken
2005 yılında gerçekleştirilen 4 milyon ton üretim seviyesi ile kendi
kendine yeterli hale gelmiş ve hatta mısır ihracatına başlamıştır.
2005 yılına göre 2006 yılında ithalat üretim artışına paralel olarak
%86 gerileyerek 30.579 seviyesine düşmüştür.

as compared to the previous year because the imports that rose in
2008 due to drought have then returned to normal levels. Cereal
import was 5.4 million tons in 2008 and 4.2 million tons in 2009.
In January-April 2010, there was 1.4 million tons of cereal import.
In 2009, Turkey’s cereal imports were from Russian Federation by
52.9% followed by Ukraine by 9.9%, Germany by 8.4% and Kazakhstan by 6.2%.

Hububat İhracatı
Türkiye’nin hububat ihracatı da, ithalatta olduğu gibi üretime bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 2008 yılında 2007 yılına göre
%87,2 gerileme gösteren Türkiye’nin toplam hububat ihracatı, 31,3
bin ton ve 38,4 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2009 yılı
hububat ihracatı ise bir önceki yıla göre miktar bazında 30 kat artış
kaydederek 947,5 bin ton, değer bazında ise 5 kat artış göstererek
204,6 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. En fazla hububat
ihracatı gerçekleştirilen ülkeler Suriye, İtalya, Suudi Arabistan, Mısır, Lübnan ve Libya olmuştur. Mersin Serbest Bölge’ye gerçekleştirilen ihracatta 597 kat, Lübnan’a yapılan ihracatta 92 kat, Irak’a yapılan ihracatta 25 kat, Suriye ve Almanya’ya yapılan ihracatta 20 kat
artış gerçekleşmiştir. 2008 yılında Türkiye’nin hububat ihracatı yaptığı ülkeler arasında yer almayan Suudi Arabistan, Libya, Tunus ve
Ürdün, 2009 yılı hububat ihracatında ilk 10 ülke içinde yer almıştır.

Product-based Import:
• Wheat import has a fluctuating course, import falls when production increases. The failure to meet the need for quality wheat
boosts import. The drought that the world faced in 2007, which
also adversely affected Turkey, caused production to decrease and
importation to increase by 795%, which became 2.147.107 tons.
In 2008, wheat import increased by 72.7% to reach 3.708.003 tons.
In 2007-2008 Turkey was a net importer of wheat, whereas wheat
import reduced by 8.5% in 2009 and fell to 3.4 million tons.

Ürünler bazında ihracat:

the level of self-sufficiency in 2005 when there was a production
of 4 million tons and even started corn exportation. Import was
reduced in 2005 by 86% as compared to 2006 in parallel with increasing production and reached the level of 30.579.
Cereal Export
Cereal export of Turkey changes, just like the import, depending
on the production. The total cereal export of Turkey that decreased by 87.2% from 2008 to 2007, was achieved at a level of 31.3
thousand tons and 38.4 million dollars. The cereal exports in 2009
increased 30 times in volume as compared to the previous year
to become 947.5 thousand tons, and 5 times in value to become
204.6 million dollars. The countries to which the biggest cereal
export was done were Syria, Italy, Saudi Arabia, Egypt, Lebanon
and Libya. The export to Mersin Free Zone increased by 597 times, Lebanon by 92 times, Iraq by 25 times, Syria and Germany by
20 times. Saudi Arabia, Libya, Tunisia and Jordan which were not

• Türkiye’nin buğday ihracatı 2007 yılında %97 düşüşle 18.281 ton
seviyesinde gerçekleşirken, 2008 yılında 2007 yılına göre %56,2
düşüşle 8.005 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2008 yılında 9
ülkeye buğday ihraç edilirken, bu ihracatın 4.424 tonu Sudan’a
(%55,3), 3.047 tonu, 2007 yılında ihracatın olmadığı Gürcistan’a
(%38,1) gerçekleştirilmiştir. 2009 yılında buğday hasadının iyi
olması nedeniyle buğday ihracatı miktar bazında 37 kat artarak
301,4 bin ton seviyesinde, değer bazında ise 11 kat artarak 60,6
milyon Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2009 yılında en fazla
buğday ihracatı gerçekleştirilen ülkeler İtalya, Suriye, Tunus, Mısır,
Libya, Lübnan, Bangladeş, İsrail, Fransa ve Irak olmuştur. 2010 yılı
Ocak-Nisan döneminde buğday ihracatı 813,4 bin ton ve 136,1
milyon Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
• Türkiye’nin arpa ihracatı, üretim miktarı ve ürün kalitesiyle yakından ilgilidir. Bu yüzden 2008 yılında sadece Kazakistan’a yönelik

• As barley production fell and barley supply decreased, barley import in 2008 increased to 253 thousand tons. Barley import was
reduced by 64% in 2009 as compared to 2008 and reached the
level of 91.6 thousand tons.
• Our country was a net importer of corn until 2005 but reached
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olarak 300 kg’lık arpa ihracatı gerçekleştirilmiştir. Ancak 2009 yılında hasadın iyi olması nedeniyle miktar bazında 301,3 bin ton,
değer bazında ise 42,2 milyon Dolar seviyesinde arpa ihracatı
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin arpa ihracatından %50,9 pay alan
Suudi Arabistan’ı, sırasıyla Suriye (%17), Fas (%9,1), K.K.T.C. (%7),
Libya (%6,9) ve Irak (%4,4) takip etmektedir. 2010 yılı Ocak-Nisan
döneminde 332,2 bin ton ve 49,2 milyon Dolar seviyesinde arpa
ihracatı gerçekleştirilmiştir.

among the countries to which Turkey exported cereals in 2008,
were among the top 10 countries in 2009 cereal exports.

• 2005 yılında üretim artışına paralel olarak Türkiye mısır ihraç etmeye başlamış ve 2006 yılında 193 bin ton ihracat gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında 8,3 bin tonluk mısır ihracatı yapılmıştır. 2008
yılında ise 2007 yılına göre %80,9 artış kaydedilen mısır ihracatı,
15,1 bin ton ve 24,9 milyon Dolar değerinde gerçekleşmiştir. 2009
yılında Türkiye’nin mısır ihracatı 2008 yılına göre miktar bazında
22 kat artışla 325,4 bin ton seviyesinde, değer bazında 3 kat artışla 81,3 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2009 yılı ülkemiz mısır ihracatının değer bazında %52,7’si Suriye’ye, %12,9’u
İtalya’ya, %7,5’i Mısır’a ve %6,3’ü Almanya’ya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 2010 yılı Ocak-Nisan döneminde 3,3 bin ton ve 8,9
milyon Dolar seviyesinde mısır ihraç edilmiştir.

and 3.047 tons was to Georgia, to which there were no exports in
2007 (38.1%). Since wheat harvest was fine in 2009, wheat export
increased 37 times in volume to reach 301.4 thousand tons and,
11 times in value to reach 60.6 million dollars. The highest wheat
export in 2009 was done to Italy, Syria, Tunisia, Egypt, Libya, Lebanon, Bangladesh, Israel, France and Iraq. In January-April 2010,
wheat export was 813.4 thousand tons and 136.1 million dollars.
• Turkey’s barley export is closely associated with the production
volume and product quality. Thus in 2008, 300 kg of barley was exported to Kazakhstan only. However, since the harvest was fine in
2009, there was a barley export of 301.3 thousand tons in volume
and 42.2 million dollars in value. Saudi Arabia, which has a 50.9%
share from Turkey’s barley export, is followed by Syria (17%), Morocco (9.1%), T.R.N.C. (7%), Libya (6.9%) and Iraq (4.4%). In JanuaryApril 2010, barley export was at the level of 332.2 thousand tons
and 49.2 million dollars.
• In parallel with the production increase in 2005, Turkey started to
export corn and in 2006 the export figure was 193 thousand tons.
In 2007, 8.3 thousand tons of corn were exported and in 2008 corn
exports increased by 80.9% as compared to 2007, being 15.1 thousand tons in volume and 24.9 million dollars in value. In 2009,
Turkey’s corn export increased 22 times in volume as compared
to 2008 to reach 325.4 thousand tons, and 3 times in value to reach the level of 81.3 million dollars. In 2009, corn exports of our
country was done by 52.7% in value to Syria, 12,9% to Italy, 7.5%
to Egypt and 6.3% to Germany. In January-April 2010, corn export
was 3.3 thousand tons and 8.9 million dollars.

TÜRKİYE’DE DEĞİRMENCİLİK VE UN ÜRETİMİ
Türkiye’nin hemen hemen her ilinde bir veya birkaç buğday unu
fabrikası bulunmaktadır. 1997 yılında 719 olan un fabrikası sayısı
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu verilerine göre 2010 yılında
897’dir. Bu fabrikaların 715’i aktif durumdadır. Toplam vals sayısı
7.073 olup en çok değirmen olan il ise Konya’dır.
Yıllık üretim kapasitesinin 31 milyon ton olduğu tahmin edilen un
sanayiinde, ortalama kapasite kullanımı %45 civarındadır. Yıllık
dünya buğday unu ithalatının yaklaşık 9 milyon ton olduğu göz
önüne alındığında, Türkiye’deki üretimin önemi ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin kişi başına buğday tüketimi 165 kg.dır. 2005 yılı
gerçekleşme tahminlerine göre toplam un ve unlu mamuller sanayi üretiminin %43’ünü buğday unu ve irmik, %37’sini ekmek
üretimi oluşturmaktadır. Türkiye’de yılda ortalama 11 milyon ton
buğday unu üretilmektedir. Un fabrikaları buğday temininde çoğunlukla TMO, ithalat ve üretici - tüccar seçeneğini kullanmaktadır.

Product-based Export:
• Turkey’s wheat export fell 97% in 2007 to the level of 18.281
tons whereas the export was 8.005 tons in 2008 which was 56.2%
less than the figure in 2007. While wheat was exported to 9 countries in 2008, 4.424 tons of this export was to Sudan (55.3%)

MILLING AND WHEAT PRODUCTION IN TURKEY
There are one or more wheat flour factories in almost every city of
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Buğday temininde ithalatın payının yüksek olması, hammadde temininde ülkenin halen yeterli düzeye erişemediğinin göstergesi
olarak kabul edilmektedir.
Ancak yurt içinde üretilen buğday kalitesinin istenilen düzeyde
olmaması da ithalatı artıran önemli bir nedendir

TÜRKİYE UN İTHALATI
Dünya un ihracatında ilk üç ülke arasında yer alan Türkiye, un ithali yerine buğday ithal etmekte ve ithal buğdaydan un üretimi
yapmaktadır. Buğday unu ithalatı yok denecek kadar azdır. 2008
verilerine göre sadece 1 ton un ithali yapılırken, 2009 yılında 3.111
ton ithalat gerçekleşmiştir. 2010 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 17
ton seviyesinde buğday unu ithalatı gerçekleştirilmiştir.

TÜRKİYE UN İHRACATI
Türkiye, 2008 yılı itibariyle 715,7 milyon Dolar değerinde değirmencilik ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2009 yılında ihracat
değer bazında %7 düşerek 665,7 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ocak-Nisan 2010 döneminde 203,4 milyon Dolar
seviyesinde değirmencilik ürünleri ihracatı gerçekleştirilirken, söz
konusu ihracatın %83’ü buğday ununa aittir.
2003-2005 döneminde buğday üretimindeki artış buğday unu ihracatına da yansımış ve un ihracatı 2003 yılında %60, 2004 yılında
%77 ve 2005 yılında ise %116 oranında artış göstermiştir. 2004
yılında 197 milyon Dolar olan buğday unu ihracatı, 2005 yılında
%116 oranında artarak 426 milyon Dolar olmuştur. Bu ihracat değeri ile Türkiye dünya buğday unu ihracatında AB’den sonra ikinci
sırada yer almış, ülkeler bazında ise ilk sıraya yükselmiştir.

Turkey. In 1997, the number of flour factories was 719 and it became 897 in 2010 according to the data from Turkish Flour Manufacturers Federation. 715 of these factories are actively operating.
The total number of rollers is 7.073 and Konya is the city with the
highest number of mills.
Distribution of Flour Factories among Regions
Flour industry is estimated to have an annual production capacity of 31 million tons and the average capacity usage is about
45%. The fact that the annual global wheat flour importation is
approximately 9 million tons underlines the importance of the
production in Turkey. In Turkey, wheat consumption per capita is
165 kg. According to the realisation estimates of 2005, of the total
production in flour and bakery industry, wheat flour and semolina
accounts for 43% and
bread 37%. In Turkey,
about 11 million tons
of wheat flour is produced every year. Flour
factories often depend
on TMO, importation and producermerchant as an option
for wheat supply. The
fact that import has
a high share in wheat
supply is an indicator
of the country’s failure
to reach an adequate level in raw material provision. However, an
important reason for the increasing import is that the wheat produced domestically does not meet the required quality levels.

FLOUR IMPORTATION OF TURKEY
As one of the top three countries in the global flour exports, Turkey has been importing wheat instead of flour and producing flour using the wheat. Wheat flour importation is next to zero. 2008
data indicates only 1 ton of flour importation, whereas in 2009
there was 3.111 tons of importation. In January-April 2010, there
was 17 tons of wheat flour importation.

FLOUR EXPORTATION OF TURKEY
Turkey has done 715.7 million dollars worth of milling products
export in 2008. In 2009, export fell by 7% in value to become 665.7
million dollars. While there was 203.4 million dollars of milling

Türkiye’nin ihracatında
en önemli ülkeler Irak,
Libya, Sri Lanka, Pakistan, Gürcistan, Endonezya ve Eritre olmuştur.
2006 yılında buğday
unu ihracatı, buğday
temininde yaşanan sorunlar neticesinde %36
oranında düşerek 273
milyon Dolar’a gerilemiştir. 2007 yılında ise
ihracat fiyatlardaki artış
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sonucunda miktarda azalırken değerde
%56 artarak 424 milyon Dolar değerinde
gerçekleşmiştir. İhracatta en önemli ülkeler Irak, Libya, Endonezya, Eritre, İsrail,
Küba ve Mauritius olmuştur.
2009 yılında miktar bazında %49 artarak
1,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşen
buğday unu ihracatı, değer bazında ise
uluslararası piyasalardaki fiyatların gerilemesi sonucunda %6 gerileyerek 581 milyon Dolar seviyesine düşmüştür. 2009 yılı
itibari ile ihracatta en önemli ülkeler sırasıyla Irak, Endonezya, Filipinler, Sudan,
Libya, İsrail, Angola ve Tayland olmuştur.
İhracatta en önemli artışlar ise 40 kat ile
Madagaskar’a, %322 ile Güney Kore’ye ve
%254 ile Ürdün’e yönelik olarak gerçekleşirken, Libya, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Angola’ya yönelik ihracatta
düşüş yaşanmıştır.
2010 yılı Ocak-Nisan döneminde 582,2 bin ton ve 168,9 milyon
Dolar seviyesinde buğday unu ihracatı gerçekleştirilmiştir. Kapasitesi yüksek olan buğday unu sektörü, kaliteli buğday ihtiyacını
dünya fiyatlarından karşılayabildiği ölçüde dünya un ihracatında
önemli bir konuma sahip olmaktadır. Türk buğday unu, dünya
standartlarında ve kaliteli olarak kabul edilmektedir.

products export in January-April 2010
period, wheat flour accounted for 83%
of this export. The increase in wheat production during 2003-2005 period was
also reflected to wheat flour export and
flour export increased by 60% in 2003,
77% in 2004 and 116% in 2005.
Wheat flour export, which was 197 million dollars in 2004, increased by 116% in
2005 to become 426 million dollars. With
this export figure, Turkey has been the
second after the EU on the list of global
wheat flour exports and was at the top
on country basis.
The most important countries for Turkey’s
export are Iraq, Libya, Sri Lanka, Pakistan,
Georgia, Indonesia and Eritrea. In 2006,
wheat flour export fell by 36% because
of the problems encountered in wheat
supply and was reduced to 273 million
dollar. In 2007, the increase in export prices resulted in a fall in
volume but a 56% rise in value which meant 424 million dollars.
The most important export countries were Iraq, Libya, Indonesia,
Eritrea, Israel, Cuba and Mauritius.
Wheat flour export increased 49% in 2009 to reach the level of 1.8
million tons whereas it
was reduced 6% in value
due to the falling prices
in international markets
and became 581 million
dollars.
In 2009, the most important export countries
were Iraq, Indonesia, the
Philippines, Sudan, Libya,
Israel, Angola and Thailand.
The most significant increases in exports have
been achieved by 40
times for Madagascar,
322% for South Korea
and 254% for Jordan,
whereas there was a fall
in exports to Libya, Sudan, United Arab Emirates, Israel and Angola. In
January-April 2010, wheat flour export was 582.2
thousand tons and 168.9
million dollars.
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Türkiye un ihracatı açısından en uygun pazarlar olarak Libya, Tunus, Fas, Cezayir ve Mısır gibi Kuzey Afrika ülkeleri, Irak, Suriye,
Yemen ve Ürdün gibi Orta Doğu ülkeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Uzak Doğu ülkeleri görülmektedir.
Türkiye’nin değirmencilik ürünleri ihracatındaki diğer önemli ürün
ise irmiktir. İrmik ihracatı 2009 yılında miktar bazında %14 oranında artış göstererek 31 bin ton, değer bazında ise %34,4 düşüş göstererek 15 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
2008 yılında 850 Dolar/ton olan irmik ihraç birim fiyatı, 2009 yılında 489 Dolar/ton seviyesine düşmüştür. 2010 yılı Ocak-Nisan
ortalama irmik ihraç birim fiyatı ise 399 Dolar/ton seviyesinde gerçekleşmiştir.
Kaynak:
1. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Hububat
Sektör Raporu, Temmuz- 2010
2. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Değirmencilik Ürünleri, Sektör Raporu, Haziran- 2010
3. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, Un Sanayi Sektör Raporu,
17 Eylül 2010
4. Türkiye İstatistik Kurumu

------------------------ -----------Having a high capacity, wheat flour sector holds a significant position in global flour export as long as it is able to meet quality
wheat requirements for global market prices. Turkish wheat flour
is considered to be at global standards and at a certain quality
level.
The most favourable markets for Turkish flour export are North
African countries including Libya, Tunisia, Morocco, Algeria and
Egypt, Middle East countries including Iraq, Syria, Yemen and
Jordan, Commonwealth of Independent States and Middle East
countries.
Another important product in Turkey’s milling products export is
semolina. Semolina export increased in 2009 by 14% in volume to
become 31 thousand tons and fell by 34.4% in value to reach the
level of 15 million dollars.
Semolina export unit price which was 850 dollars/ton in 2008 fell
back to 489 Dollars/ton in 2009. The average semolina export unit
price for January-April 2010 has been 399 Dollars/ton.
References:
1. Central Anatolia Exporters’ Union General Secretariat, Cereal
Sector Report, July- 2010
2. Central Anatolia Exporters’ Union General Secretariat, Milling
Products, Sector Report, June- 2010
3. Turkish Federation of Flour Manufacturers, Flour Industry Sector
Report, September 17, 2010
4. Turkish Statistics Institution
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Padişah, bir gün hazinelerini gezerken yumurta büyüklüğünde bir buğday tanesi görmüş. Şaşkınlık içinde herkese
bu buğdayın nerede yetiştiğini sormuş. Ama bu konuda
kimsenin bildiği bir şey yokmuş. Padişah merakını yenemeyince vezirine;
- “Sana 40 gün süre veriyorum. Ya bunun sırrını bulursun ya
da başını verirsin” demiş.

While the Sultan was wandering around in his properties,
he saw a giant wheat grain. In a daze, he asked everybody
where this grain had grown. But people knew nothing about it. When he couldn’t satisfy his curiosity, he said to his
vizier;
-“I give you 40 days period. Either you discover this secret
or you will lose your head.”

Vezir, çaresiz ve ümitsiz bir şekilde çıkmış yola. Az gitmiş,
uz gitmiş dere tepe düz gitmiş. Sonunda bir dört yol ağzına
varmış. Yolların birinde, bir taşın üstünde ak saçlı, aksakallı,
nur yüzlü bir ihtiyar dinleniyormuş. Vezir derdini ihtiyara
anlatmış. İhtiyar da;
-“Şu Akdağ’ın ardında üç kardeş yaşar. Bilse bilse onlar bilir
bunu” diyerek köyü tarif etmiş.

Helpless and hopeless, the vizier took the road. He crossed
for days mountains and hills. Finally he came to an intersection. In one way, an innocent-looking old man with white
hair and white beard was taking a rest on a rock. The vizier
told the old man his problem. And the old man replied;
-“Three brothers live behind that mountain Akdağ. If there
is any person who knows it, it is them.” And he told him how
to go to the village.

Vezir, ihtiyara, “Allah senden razı olsun!” diyerek çıkmış
yola. Üç gün, üç gece süren yolculuktan sonra köye varmış.
Küçük kardeşin evini tarif etmiş köylüler. Vezir sevinç içinde kapıyı çalmış. Kapıyı evin hanımı açmış; asık yüzle, kötü
sözle karşılamış onu. Vezir şaşkınlık içinde;
- “Bacım, sen benim kim olduğumu, ne istediğimi sormadan başladın lanete. Allah aşkına söyle kocan evde mi?”
diyebilmiş.
Kadın homurdana homurdana kocasının yanına götürmüş
veziri. İçeride elden ayaktan düşmüş bir ihtiyar oturuyormuş. İhtiyara derdini anlatmış. Ama küçük kardeşin yumurta büyüklüğündeki buğdaydan haberi yokmuş. Ortanca
kardeşinin bilebileceğini söyleyerek, kardeşinin evini tarif
etmiş.
Vezir, Allah razı olsun diyerek yeniden çıkmış yola. Ortanca
kardeşin evine varmış. Ümitle kapıyı çalmış. Kapı açılır açılmaz evin hanımı bağırmaya başlamış. Bu, diğerinden de
kötüymüş. Vezir, bin bir zorlukla içeri girmeyi başarmış. Ortanca kardeş de elden ayaktan düşmüş, dişleri dökülmüş,

After he said to the old man “God bless you. Thank you!”, he
took the road. In the end of his journey which lasted three
days and three nights. The villagers gave him the directions of the house of the youngest brother. The vizier happily knocked the door. The wife opened the door; she met
him with her drawn face and with unpleasant words. The
vizier replied in a surprised manner;
-“Before you know who I am and what I want, you started to damn. Say to me, for God’s sake, is your husband at
home?”.
Growling, she took him to his husband. In the house, he found an old man who had one foot in the grave. He told his
problem to the old man. But the youngest brother knew
nothing about the giant wheat grain. After saying that his
middle brother might know it, he gave him the directions
to the house of the middle brother.
He thanked him and he took the road again. He arrived at
the middle brother’s house. He knocked the door hopefully. As soon as the door was opened, the wife began to
yell at him. That wife was worse than the other. The vizier managed to enter the house with difficulty. The middle
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perişan bir haldeymiş. Vezir, ortanca kardeşe zar zor derdini anlatmış. O da buğdayın sırrını bilmiyormuş. Abisinin
bilebileceğini söyleyerek onun evini tarif etmiş.
“Vezir bunlar bu kadar yaşlıysa ağabeyleri kim bilir nasıldır?
Ben varıncaya kadar ölürse ben ne yaparım?” diye düşünceli bir şekilde çıkmış yola. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe
düz gitmiş. Sonunda büyük ağabeyin evine varmış. Çekine
çekine çalmış kapıyı. Küfürlerle karşılaşmayı beklerken tam
tersi bir nezaketle karşılanmış. Kadına derdini anlatmış. O
da veziri kocasının yanına buyur etmiş. Büyük ağabey kardeşlerinden daha genç görünüyormuş. Vezirin şaşkınlığını
gören ağabey;
- “Kardeşlerimi vaktinden önce yaşlandıran huysuz eşleridir. Benim de genç görünmemi sağlayan sevgili eşimdir”
demiş. Bu arada evin hanımı elinde tepsiyle içeri girmiş.
Vezir karnını doyururken gelişinin nedenini söylemiş. Büyük ağabey önce gülümsemiş. Sonra tatlı tatlı anlatmaya
başlamış;
-“Bizim köyümüzde biri vardı. Babasından ona bir tarla
kaldı. Günün birinde fakir düştü. Bu tarlayı satmak zorunda kaldı. Tarlanın yeni sahibi tarlayı sürerken bir testi altın
bulmuş. Testiyi kucakladığı gibi tarlanın ilk sahibine gelmiş.
“Bu altınlar senin hakkın. Ben tarlayı satın aldım, altınları
değil” demiş.
Tarlanın ilk sahibi altınları kabul etmemiş. “Onlar senin nasibindir. Çünkü benim nasibim olsa tarla bendeyken ortaya
çıkardı” demiş. Bu konuşma uzamış gitmiş. Hiçbiri altınlara
sahip çıkmamış. Olayı kadıya anlatıp çözüm istemişler. Kadı,
evlatlarını sormuş. Birinin evlilik çağına gelmiş bir kızı, diğerinin de evlilik çağında bir oğlu varmış. Kadı; “Çocuklarınızı birbiriyle evlendirip altınları onlara verin.” demiş.
“Bu çözüm herkesin hoşuna gitti. Büyük bir düğün sofrası
kuruldu. Gelene geçene, kurda kuşa yemek yedirildi. Kazanlar doldu doldu boşaldı.

brother had also one foot in the grave, lost his teeth through age and was in a miserable situation. The vizier told
his problem with difficulty to the middle brother. He didn’t
know the secret of the wheat, either. After saying that his
eldest brother might know it, he gave him the directions to
his house.
Saying “If they are so old, I can’t imagine how old the eldest
brother is. What can I do if he dies before I arrive?”, he took
the road. He crossed for days mountains and hills. Finally
he came to the eldest brother’s house. He timidly knocked
on the door. While he waited for curses, he was met politely
on the contrary. He told his problem to the wife. She welcomed him and took him to her husband. The eldest brother
was looking younger than his brothers. After seeing the
vizier’s confusion, he said;
“The thing that made my brothers look so aged is their wives. The thing that made me look younger is my wife.” In
the meantime, the wife came with a tray in the hand. While
the vizier was eating his food, he told the reason of his coming. The eldest brother smiled, and then he began to tell
sweetly;
-“There was a man in our village. He inherited a field from
his father. One day, he became poor. He had to sell this field. The new owner of the field found a pitcher of gold coins while he was plowing the field. Taking the pitcher, he
went to the former owner. He said “Those gold coins are
yours. I bought the field, not the gold coins.” The former
owner didn’t accept the gold coins. He said “Those are your
foreordination. If they were mine, I would have found them
when the field was mine.” That talking lasted long. No one
claimed the coins. And they told the situation to the chief
judge and asked for a solution. The chief judge asked about their children. One had a nubile daughter and the other
had a nubile son. The chief judge said “Marry your children
to each other and give them the coins.”

Bu iki insanın yüreklerinin temizliğinden, dürüstlüklerinden o yıl yetiştirdikleri buğdaylar yumurta büyüklüğünde
oldu. Padişahın bulduğu buğday da o buğdaydandır.”

“This solution satisfied everybody. A big dining table was
prepared. Everybody was fed. Caldrons were filled and
were emptied.
Because of their favorableness, their honesty, their wheat
grains became big like an egg that year. The grain that the
Sultan found is one of those grains.”

Adam sözlerini tamamladığında vezir başını kurtaracak olmanın mutluluğunu yaşıyormuş. “Allah razı olsun!” diyerek
düşmüş yola. Öğrendiklerini padişaha anlatmış. Padişah da
vezirin canını bağışlamış.

After the old man finished his words, the vizier was happy
because of not losing his head. By saying “God bless you”
and thanking the old man, he took the way. He told the Sultan what he learned. And the Sultan spared the life of the
vizier.
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