
Dünya Hububat
Pazarında BREZİLYA
BRAZIL in World 
Grain Market

Türkiye Hububat
Ticaretinin Üssü Olabilir
Turkey Could be 
Basis if Grain Trade

Türkiye ve Dünya
Bisküvi Pazarı
Turkey and World Biscuit Market

31.sayı Ocak - Şubat 2012
31th  issue January - February 2012

www.millermagazine.com

IS
SN
 1
30
9-
61
25



2 3



4











2012’ye adım atarken…

Değerli okurlar,

Öncelikle Parantez Group ve Değirmenci Dergisi ailesi olarak 
tüm sektör mensuplarımızın yeni yılını en içten dileklerimizle 
kutlarız. 2012’nin herkese sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini 
ve de sektörümüz açısından başarılı ve verimli bir yıl olmasını te-
menni ediyoruz.

Yeni yılın bu ilk sayısında, okurlarımızın bilgi ihtiyacına daha 
geniş anlamda cevap verebilmek için dergimizin içeriğini daha 
da geliştirdik. Bundan sonraki süreçte kapak dosyası ve ürün 
araştırması gibi iki farklı dosya ile okuyucularla bulaşacak olan 
Değirmenci Dergisi, zengin içeriğiyle dünya hububat ve bakliyat 
sektörü ile bu sektörlere hizmet veren makine sanayinin güve-
nilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmaya devam edecektir.

Bilindiği gibi artan dünya nüfusu ve beraberinde ortaya çıkan 
açlık sorunu, insan beslenmesinde stratejik role sahip olan hubu-
bat ürünlerinin ve de buna bağlı sektörlerin önemini her geçen 
gün artırmıştır. Önümüzdeki dönemde de bu sektörün öneminin 
artarak devam edeceği, hatta dünyanın bir numaralı gündeminin 
tarımsal üretim ve gıda olacağı düşünülmektedir. Zira dünyanın 
birçok ülkesinde tarımsal üretimi arttırmak için özellikle son 
yıllarda çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Çünkü dünyadaki 
açlık sorunun tek çözümü tarımsal üretimi arttırmaktır.

Tarımsal üretimin arttırılmasıyla ilgili çalışmalar, gerçekleştirilecek 
tarımsal üretimi işleyecek sektörlerin de gelişmesi ve büyümesi 
anlamına geliyor. Buradan hareketle önümüzdeki dönemde 
içinde bulunduğumuz hububat ve bakliyat endüstrisinin ticari 
hacminin de gelişeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Gelişen ve büyüyen bir sektörün de, en çok ihtiyaç duyacağı 
şeyin ‘doğru bilgi’ ve de kendini ifade edebileceği ‘doğru iletişim 
mecrası’ olduğu kanaatindeyiz. 

Biz de Parantez Group olarak dünya hububat, bakliyat ve 
bağlı sektörlerin gelişimine ve iletişimine katkımızı; İDMA 
Fuarı, Değirmenci Dergisi ve Değirmencinin El Kitabı gibi 
çalışmalarımızla devam ettireceğiz.

Saygılarımızla…

While entering 2012…

Dear readers,

As Parantez Group and Değirmenci Dergisi (Miller Magazine), we 
first celebrate the new year of all members of the sector with 
our kindest regards. We hope 2012 will bring health, success and 
happiness to everyone and will be a successful and productive 
year for the sector.

In this first edition of the New Year, we expanded the content of 
our magazine in order to satisfy the needs of our readers more 
comprehensively. Değirmenci Dergisi will be offered to read-
ers with two different dossiers consisting of a cover dossier and 
product research in the next period and, thanks to its rich con-
tent, it will continue to be the reliable information source and 
communication channel of the grain and pulses sector and of 
the machinery industry providing services for this sector.  

As you know the increasing world population and the resulting 
famine problem have gradually increased the importance of 
grain products that play a strategic role in human nourishment 
and of the sectors related to grain products. It is expected that 
the importance of this sector will increase in the next period and 
the primary agenda of the world will be agricultural production 
and food. As a matter of fact, very serious attempts have been 
made in many countries to increase agricultural production es-
pecially in recent years. That is because increasing agricultural 
production is the only solution for the world’s famine problem.

The efforts made to increase agricultural production requires 
the development and growing of the sectors that will process 
the agricultural production. From this point of view, we can say 
that the trade volume of the grain and pulses sector will be ex-
panded.

We are of the opinion that a developing and growing sector will 
most need “correct information” and the “right communication 
channel” in which it can express itself. 

As Parantez Group, we will continue to contribute to the de-
velopment and communication of the world grain and pulses 
sector and the related sectors by means of IDMA Exhibition, 
Değirmenci Dergisi (Miller Magazine) and Değirmencinin El 
Kitabı (Miller Manual) etc.

Editör
Editor

editor@degirmencidergisi.com
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Türkiye’nin yarattığı bir markayı dünya markası yapma misyonuy-
la hareket eden ve yatırımlarını hızlandıran Doruk Group, 10 yıllık 
planlarını şekillendirdi. Rusya’da un fabrikası kuracak olan grup, 
bu plan çerçevesinde 100 milyon doları yurtdışına olmak üzere 
toplam 400 milyon dolarlık yatırım yapacak. Komşu Fırın, Uno ve 
Berce gibi markalarıyla tanınan Doruk Group, dondurulmuş ek-
mek ihracatını artırmayı hedefliyor. 

Şu anda Uno bünyesinde İngiltere, Fransa gibi ülkelere az miktarda 
dondurulmuş ekmek satışı gerçekleştiren şirket, bu alandaki kapa-
sitesini bu yıl sonunda İstanbul’da inşa edilecek yeni bir fabrika ile 
artıracak. Bu alanda önemli bir deneyime sahip olan İspanyol Euro 
Pastry şirketi ile ortaklık kuran grup, buradan tüm dünyaya donuk 
ekmek ürünlerinin ihraç edecek.

Doruk Group’un 10 yıllık hedefleri arasında; 5 yıl içinde Doğu Av-
rupa, Rusya ve Ortadoğu’da Komşu Fırın açmak, İstanbul’dan son-
ra Ankara’ya açılacak olan Komşu Fırın sayısını bu yılsonuna kadar 
75’e çıkarmak ve önümüzdeki 10 yılda yurtiçi ve yurtdışı Komşu 
Fırın sayısını 1.000’in üzerine çıkarmak var.

HEDEF 2020 YILINDA 5 MİLYAR DOLARLIK CİRO
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Doruk Group Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasip Gençer, Türkiye ve Karadeniz havzasında üre-
timin arttırılabileceğini ve buna öncülük etmek istediklerini söyle-
di. Dünyanın en önemli buğday değer zincirini oluşturmayı hedef-
lediklerini vurgulayan Gençer, şunları dile getirdi: “Önümüzdeki 
10 yılda faaliyet alanımız, Karadeniz merkezli Doğu Avrupa, Orta-

Doruk Group, whose mission is to make sure the brand created in 
Turkey becomes a world brand, sped up its investments and shaped 
its plans for the next ten years. The group is going to build a flour 
factory in Russia and it will make investments worth a total of 400 
million dollars, 100 million dollars of which will be made in foreign 
countries. Known for its brands such as Komşu Fırın, Uno, BErce etc., 
Doruk Group intends to increase its frozen bread export. 

Currently the company sells frozen bread to countries such as Eng-
land and France in small quantities and it will increase its capacity 
in the end of the year with a factory that will be built in Istanbul. 
Having formed a partnership with the Spanish Euro Pastry com-
pany that is experienced in this sector, the group will export its 
frozen bread products from there to all corners of the world. The 
objectives of Doruk Group for the next ten years include opening 
“Komşu Fırın” bakery shops within 5 years in the Eastern Europe, 
Russia and Far East, increasing the number of Komşu Fırın bakery 
shops that will be built in Ankara after Istanbul to 75 and increas-
ing the number of Komşu Fırın bakery shops in and out of the 
country over 1.000 within 10 years.

5 BILLION DOLLAR TURNOVER AIMED IN 2020
Chairman of the Board of Directors of Doruk Holding Hasip Gencer 
said that production could be increased in Turkey and in the Black 
Sea basin and that they wanted to lead the way. Pointing out that 
they wanted to form the most important wheat value chain in the 
world, Gencer said: “Our field of activity will be centered in Black 
Sea and encompass Eastern Europe, Middle East, Asia and Africa 

Türkiye’nin yarattığı bir markayı dünya markası yapma misyonuyla hareket eden ve yatırımlarını 
hızlandıran Doruk Group, Rusya’da un fabrikası kurmaya hazırlanıyor.
Doruk Group, whose mission is to make sure the brand created in Turkey becomes a world brand, 
sped up its investments and it is preparing to build a flour factory in Russia.

doğu, Asya ve Afrika’yı kapsayacak. Rusya, Ukrayna, Kazakistan’da 
tesis kurmayı planlıyoruz. Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bir un 
ve maya fabrikası kuracağız. 2011 yılında 1 milyar lira ciro hedef-
liyorduk, 1.1 milyar TL’ye doğru gidiyoruz. İhracatımız bu yıl 125 
milyon doları bulacak. Giderek büyüyoruz ve grup ciromuzu 2020 
yılında 5 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz.”

29 MİLYAR DOLARLIK BİR SEKTÖR
Türkiye’de 15 milyar dolarlık unlu mamuller, 7-8 milyar dolarlık 
buğday ve 5-6 milyar dolarlık bir un sektörü oluştuğunu, bunda 
kendi şirketlerinin çok büyük katkısı olduğunu kaydeden Gençer, 
“Maalesef köklü geçmişine rağmen Türkiye’de bu sektörler geri 
kalmış, hak ettiği tarihsel önemi kazanamamış. 

Biz grup olarak bu misyonu edindik. Buğdayın tohumdan başla-
yan hikayesini sofraya gelene kadar örnek olacak kadar iyi yapma-
ya addettik kendimizi. 30-35 milyar dolarlık pazarda lider pozisyo-
nu alırken verimli tohum üretiminden, köylüyü mutlu etmekten 
başlayarak doğru ekmeği yapmayı hedefledik. Bunda da başarılı 
olduk, topyekûn sektörü kalkındırıyoruz.” dedi.

Türkiye çeltik rekoltesindeki artış bu sezon da devam 
etti. Yıllardır pirinçte ithalatçı ülke konumunda olan 
Türkiye, bu yıl pirinç ithalatı miktarını azaltıyor.

Yıllardır pirinçte ithalatçı bir ülke konumunda olan Türkiye, tarım-
da üretimi arttırma çabaları neticesinde çeltik üretimindeki artışı-
nı bu yıl da sürdürdü. Çeltikte rekoltenin artışı ile Türkiye, ilk kez 
pirinçteki ithalat miktarını azaltıyor. 

Gıda sektörünün bir yılını değerlendiren Sezon Pirinç Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Erdoğan, Türkiye’nin açısından tarımsal an-
lamda pozitif bir yıl geçtiğini belirterek “Üretimde beklenen artış 
ve verimliliğin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Rekolte beklenenin 
üzerinde. Türkiye’nin ithal pirinç ihtiyacı giderek azalıyor.” dedi. 

Türkiye’de yıllık pirinç tüketiminin 650 bin ton civarında olduğunu 
hatırlatan Erdoğan, bu yıl Türkiye’deki üretim miktarı ve potansi-
yelinin iyi durumda olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Geçen yıl Türkiye’de 760 bin ton çeltik üretildiği hesaplan-
mıştı. Bu yıl 850-900 bin ton civarında bir çeltik rekolte beklentisi 
var. Dolayısıyla Türkiye’nin ithal ihtiyacının giderek azaldığını söy-
leyebiliriz.”

within the next 10 years. We are planning to build plants in Russia, 
Ukraine and Kazakhstan. We are going to build a flour and yeast 
factory in Krasnodar, Russia. We aimed for 1 billion lira turnover 
for 2011 and we are going for 1.1 billion TL. Our export value will 
reach 125 million dollars this year. We continue to grow and in-
tend to increase our turnover to 5 billion dollars by 2020.”

A SECTOR WORTH 29 BILLION DOLLARS 
Stating that a bakery products sector, a wheat sector and a flour 
sector worth 15 billion dollars, 7-8 billion dollars and 5-6 billion 
dollars respectively have been formed in Turkey, Gencer said “Un-
fortunately, these sectors lagged behind despite their long his-
tory and did not get the historical value they deserved. Our group 
adopted this as a mission. We are determined to produce wheat in 
such a perfect way from the sowing stage of seeds until it comes 
to tables that it will be shown as an example. While becoming the 
leader in the market worth 30-35 billion dollars, we intended to 
start by producing productive seeds, making the villagers happy 
and to produce the right bread. We succeeded in that and now we 
are totally improving the sector.

The increase in rice yield continued in this season. 
Turkey, which has been importing rice for years, 
decreases rice import this year.

Turkey, which has been importing rice for years, continued the 
increase in rice production this year thanks to the efforts aimed 
at increasing agricultural productivity. With the rise in rice yield, 
Turkey decreases the import amount of rice for the first time 
in history. Chairman of the Board of Directors of Sezon Pirinç 
Mehmet Erdoğan stated Turkey had a positive year in terms of 
agriculture and said “We can say that the expected production 
increase and fertility have happened. The yield is above the ex-
pected level. The amount of rice imported into Turkey decreases 
each passing day.”

Reminding that the annual rice consumption in Turkey is ap-
proximately 650 thousand tons, Erdoğan stated that the produc-
tion amount and potential in Turkey were good and added: “It 
was calculated that 760 thousand tons of rice were produced in 
Turkey last year. This year a rice yield of 850-900 thousand tons is 
expected. So we can say that import need of Turkey is gradually 
decreasing.”
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Cargil ve CHS ortaklığıyla kurulan Horizon Milling, Kanada’da yeni bir un değirmeni inşa etmeyi planladı-
ğını duyurdu.
Horizon Milling, a partnership formed by Cargill and CHS, announced plans to construct a new 
flour mill in Canada.

Cargil ve CHS ortaklığıyla kurulan Horizon Milling G.P., 13 Aralık’ta 
yaptığı bir açıklamada Kanada’nın Ontario ilindeki Guelph şeh-
rinde yeni bir un değirmeni inşa etmeyi planladıklarını duyurdu. 
Önümüzdeki üç yıl içinde açılması beklenen tesis, Horizon Milling 
tarafından kısa süre önce satın alınan yaklaşık 110 bin metrekare-
lik araziye kurulacak. 

Yeni tesis, Horizon Milling’in güney batı Ontario pazarındaki müş-
terilerine hizmet verecek. Fabrikada işlenecek tahılın çoğunluğu 
doğu ve batı Kanada’daki çiftçilerden temin edilecek. Proje Hori-
zon Milling’in Kanada’daki üretimini yüzde 30 artıracak. Horizon 
Milling ayrıca Montreal ve Saskatoon’da da un değirmenleri işle-
tiyor. Bu proje, şirketin 2006 yılında gerçekleştirdiği satın alma ile 
Kanada’daki değirmencilik sektörüne giriş yaptığından beri inşa 
ettiği ilk yeni değirmen olacak.

Horizon Milling Başkanı Dan Dye, “Yeni değirmenimiz, un değir-
menlerinin geleceğini temsil edecek. Tamamen yeni olan bu te-
siste, sektördeki son teknolojileri kullanacağız. Tesisi, çiftçilerin 
teslimat için kolay erişim sağlayabileceği şekilde tasarlayacağız ve 
diğer yeniliklerin yanı sıra etkin raylı ve kamyonlu yükleme sistem-
leri kuracağız.” diyor ve ekliyor: “Projeyi başlatmak ve önümüzdeki 
yıllarda bu projeyi gerçeğe dönüştürmek için buradaki halk ile ya-
kın işbirliği yapmak için sabırsızlanıyoruz.” 

Horizon Milling G.P., a partnership formed by Cargill and CHS, an-
nounced on Dec. 13 plans to construct a new flour mill in Guelph, 
Ontario, Canada. The facility is expected to be open in the next 
three years and will be built on a 27-acre site Horizon Milling re-
cently purchased. 

The new facility will primarily serve Horizon Milling’s food process-
ing customers in the southwestern Ontario market. Grain to be 
processed in the factory will be predominantly sourced from Ca-
nadian farmers in both eastern and western Canada. The project 
will increase Horizon Milling’s Canadian production by up to 30%. 
Horizon Milling also operates flour mills in Montreal and Saska-
toon. This project will be the company’s first new mill built in 
Canada since it entered the Canadian flour milling business via 
acquisition in 2006. 

“Our new mill will represent the future in flour mills. As a com-
pletely new complex, we will incorporate the latest technolo-
gies in the industry and design the site to allow farmers easy 
access for deliveries and efficient rail and truck loading sys-
tems, among other innovations,” says Dan Dye, Horizon Milling 
president. “We look forward to starting the project and work-
ing closely with the community in the coming years to make it 
a reality.” .
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80 farklı ülke genelinde tahıl, bakliyat, yağlı tohumlar, yem ve kuru-
yemiş tedariki, üretimi, depolaması ve ticareti alanlarında faaliyet 
gösteren Tiryaki, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 
sonra IFC’den de 50 milyon dolarlık kredi alacağını duyurdu. 

Tiryaki, EBRD ve kısa bir süre önce de dünyanın en önemli finans 
kurumu olan IFC ile yapılan çalışmayla, bu iki önemli finansal ku-
ruluştan toplamda 100 milyon Dolar’lık kredi temin edecek. Nisan 
ayında konuyla ilgili alınan 300 milyon USD’lik sendikasyon kre-
disine ilave edilecek olan bu tutarla, sendikasyon kredisinin bü-
yüklüğü 400 milyon USD’ı geçecek. Bu kaynak, Tiryaki’nin müşte-
rilerine daha iyi hizmet sunması ve tahıl, bakliyat, yağlı tohumlar 
ve kuruyemiş alım-satımı için gerekli işletme sermayesi ihtiyacının 
karşılanması için kullanılacak.

“TİRYAKİ’NİN BÖLGEDEKİ GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR”
Konuyla ilgili açıklama yapan Tiryaki CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, 
şunları dile getirdi: “Bu iki önemli kurumun şirketimize göstermiş 
olduğu güven sonucu yaptığımız kredi anlaşmaları, Tiryaki’nin 
bölgedeki gücünü ve yarattığımız iş modelinin başarısını gös-
teriyor. Son 4 yılda ortalama yüzde 85 büyüdük. Sezonun ilk üç 
ayında büyüme hızımız yüzde 18. Bugüne kadar olduğu gibi hızla 
büyümeye, bölgemizde ve Türkiye’deki pazar payımızı artırmaya 
devam ediyoruz. Büyüme doğal olarak ilave kaynak ihtiyacı doğu-
ruyor. Finansal piyasalarda yaşanan problemler ve riskler düşünül-
düğünde, bu ilave kaynağın EBRD ve IFC gibi sağlam kuruluşlar-
dan uzun vadeli olarak sağlanıyor olması, bize ayrıca önemli bir 
avantaj yaratacaktır. Sağlayacağımız krediler ile artan kaynakları-
mız, sürdürdüğümüz yatırımlarımızı geliştirmemizi ve müşterile-
rimize daha da iyi hizmet sunmamızı sağlayacak. Hızla büyüyen 
ve bölgesel bir güç olan şirketimizin temin edeceği bu kaynak ile 
mevcut operasyonlarımızı ve yeni faaliyetlerimizi iyileştirip, teda-
rik zinciri, lojistik ve üretim konusunda uluslararası standartlara 
uyum sağlayacağız.”

Tiryaki, which provides, produces, stores and markets grain, puls-
es, oil seeds, feed and dried fruits, has announced that it will get 
a loan worth 50 million dollars from IFC in addition to European 
Bank for Reconstruction and Development (EBRD). 
With the cooperation with EBRD and IFC that has become the 
most important financial organization in the world recently, Tir-
yaki is going to get loans worth a total of 100 million dollars from 
these major financial organizations. The 300 million USD syndica-
tion loan obtained in April in this respect will exceed 400 million 
USD when this amount is added. This resource is going to be used 
to ensure that Tiryaki offers better services to its customers and 
satisfies its business capital need for trading grains, pulses, coil 
seeds and dried fruits.

“IT SHOWS THE POWER OF TIRYAKI IN THE REGION”
Tiryaki CEO Süleyman Tiryakioğlu made the following statement 
on the subject: “The loan agreements we made as a result of the 
trust these two important organizations have in us demonstrate 
the power of Tiryaki in the region and the success of the work 
model we created. We have grown 85% in average in the last 4 
years. Our growth rate in the first quarter of the season is 18 per-
cent. We continue to grow fast and increase our market share in 
the region and in Turkey as we have done so far. Growth naturally 
requires additional resources. Considering the problems and risks 
in the financial markets, obtaining this resource as a long term fa-
cility from sound organizations such as EBRD band IFC will be an 
important advantage for us. Our resources that will be increased 
with the loans we will get will enable us improve our ongoing in-
vestments and to serve our customers in a better way. With this 
resource to be procured by our company that is growing fast and 
has become a regional power, we will improve our current opera-
tions and new activities and comply with international standards 
in terms of supply chain, logistics and production.”

Tiryaki, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yaptığı 50 milyon Dolar’lık kredi çalışmasına 
ek olarak bir Dünya Bankası Kuruluşu olan IFC’den de 50 milyon Dolar’lık kredi sağlayacağını 
bildirdi. 
Tiryaki has announced that it is going to obtain a loan of 50 million dollars from IFC, a World Bank 
Organization, in addition to the 50 million dollars worth of loan agreement with European Bank 
for Reconstruction and Development (EBRD). 
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ABD’nin Temmuz-Eylül aylarındaki un üretiminin 105 milyon 410 
bin cwts (ABD’de 45,3 kilograma tekabül eden ağırlık ölçüsü) ol-
ması bekleniyor. Bu rakam, 2010 yılının üçüncü çeyreğindeki 108 
milyon 593 bin cwts’den yüzde 2,9 daha az. 

İkinci çeyrekte ise 2010 yılında 100 milyon 313 bin cwts olan üre-
timin yüzde 5,1 üzerine çıkmıştı.  Amerikan Sayım İdaresi, ikinci 
çeyrek raporuna ilişkin derlemeleri durdurdu. Sonrasında Kuzey 
Amerika Değirmenciler Derneği (NAMA), 2011 yılının üçüncü çey-
reğinde (Temmuz-Eylül) un üretimi yapan en büyük 24 Amerikan 
buğday, makarnalık buğday ve çavdar değirmeniyle anket yap-
ması için Veris Consulting Inc. şirketini görevlendirdi. Bu raporda 
yayınlanan rakamlar, Veris şirketine gönüllü olarak verilen verilere 
dayanıyor. 

Katılımcı şirketlerin kapasite payının, Amerika’daki toplam un 
öğütme kapasitesinin yüzde 95,4’ünü oluşturduğu tahmin edili-
yor (2010 yılı Tahıl ve Öğütme Raporuna göre). 24 şirketin hepsi 
ankete yanıt verdi. Yine de NAMA’nın temsil ettiği sektör hacmi, % 
100’ün altındaydı ve bu nedenle rakamlar sektör hacmini tam ola-
rak yansıtmamaktadır. Dernek, hacmi % 100’e çıkarmak için hiçbir 
hesaplama yapmadı.  NAMA adına Veris tarafından açıklanan 2011 
yılının üçüncü çeyreğindeki buğday unu üretimi 100.561 (1.000 
cwt torba). Milling & Baking News ise aynı kapasite oranını hem 
veri sunan hem de sunmayan şirketler için uygulayarak, ABD un 
üretiminin toplamda 105 milyon 410 bin cwts olduğunu hesapla-

ABD’nin Temmuz-Eylül dönemindeki un üretiminin yüzde 3 oranında azaldığı tahmin ediliyor. 
U.S. Flour production in July-September is estimated to decrease by 3%.

U.S. Flour production in July-September is estimated at 105,410,000 
cwts, down 2.9% from 108,593,000 in the third quarter of 2010. It 
was up 5.1% from 100,313,000 cwts in the second quarter. 

The U.S. Census Bureau halted compilations with the second quar-
ter report. Subsequently, the North American Millers’ Association 
(NAMA) retained Veris Consulting, Inc. to survey the 24 largest U.S. 
wheat, durum and rye mills on flour production in the third quar-
ter of 2011 (July-September). Figures published in this report are 
based on data voluntarily reported to Veris. 

The capacity share of participating companies was estimated at 
95.4% of total U.S. flour milling capacity (as listed in the Grain and 
Milling Annual 2010.) Each of the 24 companies responded to the 
survey. Still, total industry volume presented by NAMA was be-
low 100%, and the figures do not accurately represent industry 
volume. The association made no estimates to bring the volume 
up to 100%. 

Third-quarter 2011 wheat flour production (1,000 cwt sacks) as 
reported by Veris on behalf of NAMA is 100,561.  Milling & Bak-
ing News has chosen to apply the same share of capacity to pro-
duction for both companies that did and did not submit data, 
resulting in the estimate that total U.S. flour production totaled 
105 million 410 thousand cwts.  At the estimated 105 million 410 
thousand cwts, July-September 2011 was the 12th largest quarter 

dı. Hesaplanan 105 milyon 410 bin cwts miktarına göre 2011 yılı 
Temmuz-Eylül periyodu tarihteki en büyük 12. çeyrek. Bu alanda 
rekor, 109 milyon 673 bin cwts ile 2000 yılı Ekim-Aralık periyoduna 
ait, onu 109 milyon 17 bin cwts ile 2007 Temmuz-Eylül periyodu, 
108 milyon 838 bin ile 2000 Temmuz-Eylül periyodu ve 108 mil-
yon 593 bin ile 2010 Temmuz-Eylül periyodu takip ediyor. Bu yılın 
üçüncü çeyreğindeki üretim 2006 yılından beri en düşük seviyede. 
Mevcut verilere göre (NAMA ve Sayım İdaresi ile Milling & Baking 
News tahminleri), 2011 yılının ilk üç çeyreğindeki toplam üretim 
305 milyon 747 bin cwts olarak gerçekleşti. Bu miktar 2010 yılı 
Ocak-Eylül periyodundaki 312 milyon 604 bin cwts’den yüzde 2,2 
daha az. 2009 yılı Ocak-Eylül periyodundaki 310 milyon 941 bin 
cwts’den ise yüzde 1.7 daha az.

on record. The record occurred in October-December 2000 at 109 
million 673 thousand cwts, followed by July-September 2007 at 
109 million 17 thousand, July-September 2000 at 108 million 838 
thousand and July-September 2010 at 108 million 593 thousand. 
Production in the third quarter this year was the smallest since 
2006. 

The available data (both NAMA and Census along with Milling 
& Baking News estimates) indicate flour output in the first three 
quarters of 2011 totaled 305 million 747 thousand cwts, down 
2.2% from 312 million 604 thousand in January-September 2010, 
the record. It was down 1.7% from 310 million 941 thousand in 
January-September 2009.

Ukrayna Tarım ve Gıda Politikası Bakanı Mykola Prysyazhnyuk, 
Ukrayna’nın tahıl hasadında meydana gelen artış ve ihracat sınır-
lamalarının azalması sayesinde ihracatını artırdığını söyledi. 

Prysyazhnyuk, Ukrayna’nın 2011 yılında dünyada arpa ihracatında 
birinci, buğday ihracatında altıncı, mısır ihracatında ise Brezilya’yı 
geride bırakarak ilk iki sıradaki ABD ve Arjantin’den sonra üçüncü 
olduğunu açıkladı. Ukrayna’nın 2011 yılı tahıl ihracatını toplamda 
yüzde 30 artırdığı belirtiliyor.

Son 20 yıl içindeki en yüksek miktardaki (55 milyon tondan fazla 
tahıl) hasadı gerçekleştiren Ukrayna’nın ihracatı, tarihteki en bü-
yük  hasat miktarı ile ihracat vergilerinin ve kotalarının kaldırılma-
sı sayesinde 2011 yılında büyük ölçüde arttı. Ukrayna hükümeti, 
ülkenin gelecekteki tahıl ihracatını sınırlandırmama kararını halka 
duyurdu. 

Ukrayna geçen yıl ABD, AB ve Kanada’dan sonra dünyanın en bü-
yük dördüncü tahıl ihracatçısı oldu.  2011 yılındaki bol tahıl üreti-
minden sonra ülke Ağustos ayında Birleşmiş Milletler’in himayesi 
altında dünya tahıl rezervi oluşumunu başlattı.  

Prysyazhnyuk, Ukrayna’nın 10 ila 12 milyon ton tahıl rezervi oluştur-
mayı, muhafaza etmeyi ve BM’nin ilgili kararları çerçevesinde tahıl 
pazarına müdahale etmeyi amaçladığını belirtti. Bu durum dünya 
tahıl pazarındaki fiyatların daha düzenli olmasını sağlayacak.

The Minister of Agrarian Policy and Food of Ukraine Mykola Pr-
ysyazhnyuk said that Ukraine has improved its grain exporting 
status due to the improved grain harvest and reduction of limita-
tions on export millage.  Prysyazhnyuk said that Ukraine ranked 
number one in world barley exports, sixth in wheat export, and 
became the third corn supplier in the world, surpassing Brazil 
and being the second runner-up to the U.S. and Argentina. It is 
reported that  Ukraine increased its overall agricultural export by 
30% in 2011. 

Ukraine cropped the record amount of grain — over 55 million 
tonnes of grain — in 20 years and the unprecedented harvest as 
well as the removal of the export taxes and quotas contributed 
to the export boost in 2011. The decision of the Ukrainian gov-
ernment to refrain from limiting the country’s grain export in the 
future went public. 

Last year Ukraine took the fourth spot on the list of world’s lead-
ing grain exporters, following the U.S., the E.U., and Canada. Given 
Ukraine’s rich grain production in 2011, this August the country 
initiated the creation of the world’s grain reserve under the aus-
pices of the United Nations. Prysyazhnyuk explained that Ukraine 
aimed to form a grain reserve of 10 to 12 million tonnes, preserve 
it and make grain interventions on the market following the re-
spective decisions by the UN. This would allow for more efficient 
price regulation on the world grain market.

Ukrayna Tarım ve Gıda Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Ukrayna dünya arpa ihracatında 
birinci, buğday ihracatında altıncı, mısır ihracatında ise üçüncü sırada yer alıyor.
The Ukranian Ministry of Food and Agriculture announced that Ukraine ranked first in world 
barley export, sixth in wheat export and third in corn export.
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Ankara’nın buğday ambarı olarak nitelendirilen Polatlı ilçesinde, 
buğday tüccarı olan Aydın ve Neşet Evirgen kardeşler, sağlıklı ek-
mek için taş değirmen kurup, katkısız un üretimine başladılar.

“Ailemiz sağlıklı ekmek tüketsin” düşüncesiyle taş değirmen kura-
rak un üretmeye başladıklarını belirten Neşet Evirgen, gelen talep 
üzerine üretimlerini arttırdıklarını dile getiriyor.  Evirgen kardeşle-
rin ürettikleri un, şimdilerde Ankara ve İstanbul’un seçkin ekmek 
fırınlarının gözdesi haline gelmiş durumda.

Evirgen kardeşler, 30 ton kapasiteli taş değirmenlerinde yılda 10 
bin ton tam buğday unu üretiyorlar. Ürettikleri unda hiçbir katkı 
maddesi kullanmadıklarını vurgulayan Neşet Evirgen, üretimleriy-
le ilgili şu bilgileri veriyor: “Buğdayı temizleyip kabuğunu soyduk-
tan sonra buradaki taş değirmenimizde öğütüyoruz. Yeni teknoloji 
olan hava ve dinomatiklerle bunu aktarıyoruz. Burada yaptığımız 
işlemde buğdayın tamamını öğütüyor, ayrıştırmıyoruz. Son aşa-
mada ise, ürünü kontrol eleğinden geçirip paketleyerek sevkiyata 
hazır hale getiriyoruz.”

Ekmek üretiminde katkı maddesi kullanılmamasını şart koştukla-
rını belirten Evirgen, “Şu anda piyasalarda satılan ekmeklerin hep-
sinde katkı maddesi vardır, bizim ürettiklerimizde ise yoktur. Biz 
buna rağmen organik un diyemiyoruz, doğal un diyoruz. Çünkü 
buğday tarlada ilaçlanıyor ve gübreleniyor. Bu nedenle organik 
değil, doğal un diyoruz” dedi. 

In Polatlı district that is known as the main wheat source of An-
kara, wheat merchants Aydın and Neşet Evirgen brothers set up 
a stone mill for producing healthy breads and started to produce 
plain flour.

Pointing out that they built a stone mill and started to produce 
flour so that “their family could eat healthy bread”, Neşet Evirgen 
said they increased production upon requests.  The flour pro-
duced by Evirgen brothers has become the favorite product of 
prestigious bread bakeries in Ankara and Istanbul. Evirgen broth-
ers produce 10 thousand tons of whole wheat flour per year in 
their stone mill that has a capacity of 30 thousand tons.

Stating that their flour did not contain any additives, Neşet Evirgen 
gave the following information on their production: “After clean-
ing the wheat and peeling its shelf, we grind it in our stone mill 
here. We grind all the wheat during the process we carry out here 
but we do not resolve it. In the final stage, we conduct a series of 
checks, pack the product and make it ready for shipment. 

Stating that they adopted it as a rule not to use any additives in 
bread production, Evirgen said “All the bread currently sold in the 
market has additives, ours does not. Even in this case we cannot 
call it organic flour, we say natural. That is because pesticides and 
fertilizers are given to wheat in farmlands. Therefore, we call it 
natural flour instead of organic flour.” 

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, buğday tüccarı olan Aydın ve Neşet Evirgen kardeşler, eski taş değir-
meni son teknoloji ile birleştirerek katkısız yani doğal un üretimi gerçekleştiriyor.
Aydın and Neşet Evirgen brothers who are wheat merchants from Polatlı, Ankara produce plain, 
in other words, natural flour by combining old stone mill with the latest technology.
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Depolama, genellikle herhangi bir ürünü belli bir süre için bir yer-
de bekletmek anlamıyla düşünülmektedir. Oysa depolamadaki 
asıl amaç bir ürünü, özelliklerini ve kalitesini mümkün olacak en 
üst düzeyde koruyarak kullanılacak ana kadar saklamaktır. Ürünü 
saklarken özelliklerini ve kalitesini koruyabilmek ise depolama ko-
şullarıyla birebir ilgilidir.

Birçok üründe olduğu gibi hububat ve un sanayinde de depolama 
son derece önemli bir konudur. Hasadı yapılan tahıl ürünlerinin ve 
de bunlar öğütüldükten sonra elde edilen unun, mevcut özellik-
lerini ve kalitesini koruyabilmesi için depolama sürecinde dikkat 
edilmesi gereken birçok faktör vardır. 

Depolama ortamındaki rutubet miktarı, sıcaklık, oksijen, hububat-
taki yabancı madde miktarı, kullanılan depolama sistemleri gibi 
birçok faktör hububat ve unun kalitesine etki edebilecek etkenler 
olarak belirtilmektedir.

TAHILLARIN DEPOLANMASI
Tahıllar, üretim miktarları fazla olmasına rağmen kısa zamanda 
tüketilememektedir. Ayrıca küresel ısınma ve yaşanan iklimsel 
değişimler nedeniyle her yıl yeterli miktarda ve standartta ürün 
elde etme imkanının gün geçtikçe daha da azalması, eldeki tahıl 
ürünlerinin daha iyi korunmasını ve stoklanmasını daha da önemli 
hale getirmektedir. Çünkü hızla artan dünya nüfusunun beslen-
mesi gerekmektedir ve tahıllar dünya nüfusunun beslenmesinde 
stratejik bir konuma sahiptir. Bu yüzden de tahılların miktar ve ka-
litesinde mümkün olan en az kayıpla depolanması, işlenmesi ve 

Storage is generally considered as keeping a product in a specific 
place for a certain time. But the actual aim in storage is, to the 
extent possible, to keep and preserve a product, its quality and 
characteristics until usage. To preserve the quality and charac-
teristics of a product while keeping is directly related to storage 
conditions. 

As in many products, storage in cereal and flour industry is of par-
ticular importance. There are many factors that should be taken 
into consideration in the process of storage to preserve the qual-
ity and characteristics of harvested cereals and the flour obtained 
after grinding them.

Many factors such as the moisture amount, temperature, oxygen 
in the storage setting, foreign matters in the cereal and storage 
systems to be used are stated to be the determinants that will af-
fect the quality of cereals and flour. 

THE STORAGE OF CEREALS 
Cereals are not consumed in a short time in spite of their big pro-
duction amount. The fact that the potential to yield product in 
sufficient amounts and standards is ever decreasing due to global 
warming and emerging climate changes make it more important 
to preserve and stock the available cereals in a better way because 
ever increasing world population needs nourishment. So, cereals 
need storing, treating and coming to the meal with a minimum 
loss of amount and quality. However, according to the researches, 
post-harvesting storage losses reach 10%. That is, ever year ap-

insanların sofrasına ulaşması gerekir. Ancak yapılan araştırmalara 
göre hasat sonrası depolama kayıpları %10’lara varmaktadır. Yani 
dünya genelinde yılda yaklaşık 13 milyon ton tahıl yanlış depola-
ma nedeniyle, yaklaşık 100 milyon ton tahıl ise zararlılar nedeniyle 
kaybedilmektedir. Oysa tahıllar, uygun koşullar ve ortamlarda ya-
pılan depolama işlemiyle uzun yıllar bozulmadan muhafaza edi-
lebilir. 

Tahılların depolanmasında etkili olan birçok etmen vardır. Bunla-
rın başlıcaları; depolanacak tahılın ve depo ortamının nem içeriği 
ile sıcaklığı, depolanan tahıl kitlesindeki yabancı madde miktarı, 
mikroorganizmalar, haşereler ve deponun özellikleri olarak belir-
tilmektedir. Depolama sırasında dikkat edilmesi gereken hususla-
ra tam olarak uyulmaması ve diğer bazı etmenlerden dolayı tahıl-
ların depolanmasında çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır.

TAHIL DEPOLAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA 
HUSUSLAR
Tahılların depolanmasında uyulması ve uygulanması gereken baş-
lıca hususlar şöyle özetlenmektedir; 
• Depolanacak tahılların nem içerikleri düşük olmalıdır (Buğday 
%12-14). Gerekirse depolanmadan önce tahıllar kurutulmalıdır.
• Tahıllar kırık, hasar görmüş taneler ile yabancı tohum ve taneler-
den arındırılmalıdır. 
• Depoya konulmadan önce tahıllar mümkün olduğunca küflü ve 
pörsümüş tanelerden arındırılmalıdır. 
• Haşere ve efekte olmuş tane içeren tahıl kitleleri, fumigasyon 
(gazlama) yoluyla ilaçlanma-
lıdır (Bu iş için kullanılan en 
yaygın ilaç “photoksin” adıyla 
bilinen, fosforlu hidrojen gazı 
[PH3] yayan tabletlerdir.). 
• Depolama işleminde ve depo 
seçiminde tahılın ve yöre ikli-
minin özellikleri göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
• Depo olarak kullanılacak bina; 
nemsiz, kuru, havadar ve aydın-
lık olmalıdır. 
• Depolar ve silolar havalanma-
ya uygun inşa edilmelidir. 
• Depolanan tahılların ve depo 
havasının nem ve sıcaklığı sürekli kontrol edilmelidir. 
• Tahıl depolarına zararlılarının girmesine olanak vermeyecek ön-
lemler alınmalıdır. 
• Depolama alanları beton ve toprak zeminlerde ise iyonize nemin 
depo alanına girmemesi için depolama alanlarının çok iyi izole 
edilmiş olması gerekmektedir. 
• Taneler depolara temiz kaplar içerisinde tekdüze tane sıcaklığını 
sağlamak için silme şeklinde konulmalıdır. 
• Depolama alanları için en iyi sıcaklık değeri +4°C olmalıdır. Sıcak-
lık yükseldikçe silolarda aktarma yapılmalıdır. 
• Bir ton ürün için en az 1.5 m2 alan (buğday için) hesap edilme-
lidir.
• Tahılların depolanması sırasında dikkat edilmesi gereken husus-
lara tam olarak uyulmaması ve diğer bazı etmenlerden dolayı ta-
hılların depolanmasında çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır.

proximately 13 million tones of cereal are lost due to misstorage, 
and nearly 100 million tones of cereal lost due to pests across the 
world. But cereals can be kept without spoiling for long years if 
stored under appropriate conditions and setting. 

There are many factors that affect the storage of cereals. Among 
them are moisture content and temperature of the cereal to be 
stored and storage setting, foreign matter and microorganism 
amount in cereal to be stored, pests and the store characteristics. 

Certain problems are experienced during storage because some 
points are not taken into consideration and for some other rea-
sons.    

MAIN FACTORS TO BE CONSIDERED IN THE STORAGE OF 
CEREALS
Below are the main instructions to be followed and applied in the 
storage of cereals: 
• The moisture content of cereals to be stored should be low (for 
wheat, 12-14%). If necessary, cereals should be dried before stor-
age. 
• Cereals should be purified from broken and damaged particles 
and foreign seeds and particles. 
• Cereals should be, to the extent possible, purified from moldy 
and wizened particles before storage. 
• Cereal masses including pests and infected particles should 
be disinfected with fumigation (The most common medicine 

used for this purpose is tab-
loids known as “photoxin” that 
spread phosphorus hydrogen 
(PH3).).
• While making storage and 
choosing the store, the char-
acteristics of the cereal and 
local climate should be con-
sidered. 
• The building to be used as 
store should be dry, airy and 
lighted. 
• Stores and silos should be con-
structed as appropriate for air-
conditioning. 

• The moisture and temperature of the cereal to be stored and the 
store air should be controlled continuously. 
• Measures should be taken to prevent pest entry into cereal 
stores. 
• If the storage spaces are on cement and soil grounds, they should 
be ionized enough to prevent ionized moisture to get in the stor-
age space. 
• Particles should be placed into stores within clean containers 
filled as brimful to provide uniform particle temperature.
• The best temperature value for storage spaces is +4°C. A space 
of minimum 1.5 m2 should be allocated for a product of 1 tone 
(for wheat). 
• Certain problems are experienced during storage because 
some points are not taken into consideration and for some other 
reasons.    

Küresel ısınma ve yaşanan iklimsel değişimler nedeniyle her 
yıl yeterli miktarda ve standartta ürün elde etme imkanının 

gün geçtikçe daha da azalması, eldeki tahıl ürünlerinin 
daha iyi korunmasını ve stoklanmasını daha da önemli hale 

getirmektedir.

The fact that the potential to yield product in sufficient 
amounts and standards is ever decreasing due to global 

warming and emerging climate changes make it more 
important to preserve and stock the available cereals in a 

better way because ever increasing world population needs 
nourishment.
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UNDA DEPOLAMA VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Un doğru bir şekilde saklandığı takdirde istikrarlı bir maddedir. 
Undaki nem oranının % 14 veya daha düşük değerlerde tutulması 
gerektiği kabul edilmektedir çünkü nem oranı yükseldikçe mikro-
biyal gelişim de hızlanmaktadır. Ayrıca un hidroskopik bir yapıya 
sahip olduğundan dolayı kimyasal bileşikleri absorbe etmeye de 
eğilimlidir. 

Örneğin; un organik bir çözücünün buharına maruz kalırsa, koku-
yu absorbe edecektir, hatta muhtemelen bu kokuyu son ürüne ka-
dar taşıyacaktır. Unun uzun süreli yüksek sıcaklığa maruz kalması, 
glutenin (protein) işlevini yitirmesine sebep olacaktır.  Uzun süreli 
düşük sıcaklığa maruz kalması 
da, bu undan yapılmış ekmek 
ve keklerin hacimlerini zaman-
la yitirmelerine sebep olacaktır. 
Bunların yanında olası başka bir 
bozulma ise böcek türlerinin is-
tilasıdır. Böcek yumurtaları ba-
zen öğütme işlemi sonrasında 
bile sağ kalabilirler ve yüksek 
kaliteli unların içinde yaşayabi-
lirler. Hatta düşük sıcaklıklarda 
bile gelişmeyi sürdürür ve böcek aktivitesini devam ettirirler. Bu 
nedenle, un kontaminasyonun engellenmesi için uygun sıcaklık-
larda ve kuru ortamlarda tutulmalıdır.

Bütün unlar (beyaz un dâhil) sınırlı bir raf ömrüne sahiptir. Risk, 
% 13 nem oranının üzerinde ortaya çıkmaya başlamaktadır. An-
cak, ticari ve üretim şartları gereği, genellikle (Türkiye gb.) unun 
nemi %14.5 oranında tutulmaktadır. Un, hava ile temas ettiğinde 
içeriğinde bulunan yağ oksidasyona maruz kalır. Bunun sonucun-
da acımsı bir tat oluşur. % 1 gibi düşük bir yağ oranına sahip olan 
unlarda bile acılaşma görülmesi muhtemeldir. Bu sorunu engel-
lemek için stokların rotasyonunu öneren FIFO kuralı (ilk giren ilk 
çıkar) uygulanmalıdır. Un özellikle nemli ve sıcak yaz günlerinde 
üstü kapalı serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir. Unun dışarı-
dan nem, koku, böcek ve haşere ile teması engellenmelidir.

Un, serin ve kuru bir yerde (yaklaşık % 60 bağıl hava nemi, ancak 
bu değer ortam sıcaklığına göre değişebilmektedir), hava geçir-
mez kaplarda/ambalajlarda saklanmalıdır. Bu noktada; eğer unun 
nemi havanın neminden yüksekse ve bununla birlikte ortam sı-
caklığı da yüksekse, un hava geçirmez ambalajlarda terleyerek 
bozulmaya başlayacaktır. Bu gibi durumlarda, ambalaj/çuval mal-
zemesinin hava geçirgen olması ürünün korunması için önem arz 
etmektedir. Her amaca uygun, ekmek ve kek unları 6 aydan 1 yıla 
kadar 21,1 °C’de ve 2 yıla kadar 4,4 °C’de keskin kokulardan uzak 
bir şekilde stoklanmalıdır. Mümkünse tam buğday unu, tohum 
içeriğinden dolayı (rüşeym/germ kısmı, enzim ve yağ içermesin-
den dolayı) soğuk depoda muhafaza edilmelidir. Soğutulmuş veya 
dondurulmuş unun kullanılmadan önce oda sıcaklığına gelmesi, 
ekşime ve tat anlamında fayda sağlar.

Un Depolarında Temel Gereksinimler: Unun depolandığı ya-
pıların ve tesislerin aşağıdaki temel gereksinimleri karşılaması 
gerekir;

THE STORAGE OF FLOUR AND FACTORS TO BE CONSIDERED 
Flour is a stable ingredient if it is stored properly. It is accepted 
that the moisture rate in flour should be kept 14% or in lower val-
ues because the more the moisture rate increases, the faster mi-
crobial development is. Moreover, as flour has hydroscopic char-
acteristics, it tends to absorb the chemical compounds.  At higher 
moisture contents, it is very susceptible to mold growth. Flour is 
porous and as such is prone to absorb chemical compounds. 

For example, if flour is exposed to the vapors of an organic sol-
vent, it is likely that the solvent’s odor will be carries with the flour, 
possibly even into the final product.  High temperatures for pro-

longed periods can adversely 
affect the functionality of the 
gluten proteins in flour, so hold-
ing good flour  at elevated tem-
peratures will, with time, cause 
a reduction in the volume of 
the bread loaves or cakes baked 
with it. Another possible mode 
of deterioration is through in-
sect infestation. Insect eggs can 
sometimes survive the milling 

process and infest otherwise good quality flour. However, low 
temperatures can hinder the development and activity of insects. 
Therefore, the flour from a mill that is loaded first into bins and 
then into bags, trucks, railcars, or ships must be kept dry, at ap-
propriate temperatures, and free of contamination.

All flours, even white flour, have a limited shelf life. In fact, millers 
recommend that flours be stored for no more than six months. 
The main change that occurs is the oxidation of oils when flour is 
exposed to air. The result is rancid off flavors. While whole wheat 
flour is most likely to oxidize, even the small amount of oil present 
in white flour-just over 1 percent-eventually causes flavor chang-
es. To avoid problems, rotate stock by following the FIFO rule-first 
in, first out-and do not add new flour to old. Flour should be stored 
covered and in a cool, dry area, particularly in the hot, humid days 
of summer. This prevents the flour from absorbing moisture and 
odors and from attracting insects and rodents.

Flour should be stored in airtight containers in a cool, dry place 
(less than 60 percent humidity). All purpose, bread and cake flour 
will keep for 6 months to a year at 21, 1°C and 2 years at 4, 4°C; 
store away from foods with strong odors. Whole-wheat flour 
should be refrigerated or frozen, if possible. Before using refriger-
ated or frozen flour, allow it to warm to room temperature and 
inspect for rancidity and taste.

The Structures and Facilities should meet the demands follow-
ing;
• Maximum protection from insects, rodents, mold and moisture,
• Air Conditioning design for stocking temperature and relative 
humidity arrangement
• A design which is convenient for systematic entry and exit
• Being air proof
• Cautions against the increasing heat of the products

Temel olarak un, farklı kullanımlara göre farklı özellikler 
içermektedir. Ancak, depolama tasarımı için önemli olan, 

unun sahip olduğu nem, hektolitre ağırlığı (dökme yoğun-
luk) ve unun akış açısıdır.

Basically flour includes different characteristics for different 
uses. But the important things for the stocking design are 
the moisture the flour has, the hectoliter weight (in-bulk 

density) and the angle of repose.

• Böcekler, kemirgenler, küf ve nem anlamında maksimum ko-
ruma,
• Depolama sıcaklığı ve bağıl nem düzenlenmesi için havalandır-
ma tasarımı,
• Düzenli giriş çıkışa uygun tasarım,
• Hava geçirmezlik,
• Ürün sıcaklıklarının yükselmesine yönelik önlemler.

DEPOLAMA SİSTEMLERİ
Son yüzyıllarda güvenli tahıl depolama ortamları sağlamak ve ta-
hılı nitelik ve nicelik olarak korumak için gelişmiş depolama tekno-
lojileri ve tesisleri geliştirilmiştir. Tahılın depolanması için, hali ha-
zırda, farklı boyutlarda ve şekillerde depolama tesisleri, atmosfere 
açık dökme tahıl yığınlama sistemleri, yeraltı çukurları, çuvallı tahıl 
yığınları, kutuları ve türleri kullanılmaktadır.

Günümüzde kullanılan depolama sistemleri;
Asansörler/elevatörler: Asansörler/elevatörler, gelişmiş ülkelerde 
en sık görülen, gelişmiş ticari depolama tesisleridir. Depolamaya 
ek olarak, bu tesislerin temizlik, boyutlandırma, kurutma, fümigas-
yon ve eleme gibi diğer işlevleri de bulunmaktadır. Ayrıca pazarla-
ma sırasında da, her türlü araç için uygun donanım sayesinde hızlı 
ve güvenilir transfer imkânı sunmaktadırlar. 

Beton silolar: Betondan yapılmış olan silo tipi (Slip-form) büyük 
depolar, 1900’lü yıllardan beri ticari olarak kullanılmaktadır. Bu de-
polar, slip-form içine beton dökülerek tek veya çift halka şeklinde 
yapılır. Genellikle yuvarlak silolar iki veya daha fazla inşa edilerek 
bir blok oluşturulur. Silolar arasındaki boşluk alana ise interstisyel 
veya star bins denir. Beton silolar, 40 m kadar yüksek olabilir. Be-
ton silolarda oval veya altıgen gibi diğer şekiller de denenmiş olsa 
da, yuvarlak form halen dünyada en çok kullanılan türdür. 

Çuval ve torbalar: Gelişmiş ülkelerde, ürün neredeyse tamamen 
toplu olarak stoklanır ama gelişmekte olan ülkelerde çiftçiler, ma-
liyetleri düşük olduğu için genellikle torba ve çuval tipi pratik ve 
yaygın olan türleri tercih ederler. Çuval ve torbalar, bitki, elyaf veya 
polimer dokumadan imal edilebilmektedir. Çuval ve torbalar, hava 
ve nem geçişine daha fazla izin verirler. Ancak beton silolara göre, 
% 1-2 daha yüksek nem de depolama için kabul edilebilirler. Çuval 
ve torba tipi un, depolamada genellikle kontrollü ventilasyon ile 
güvenli bir yarı açık hava deposunda saklanır. Açık hava, hem do-
ğal havalandırma hem de fan kontrollü havalandırma için kullanı-
labilir. Yığınlar arasında 1 metrelik koridorlar bırakılmasında hem 
kontrol hem de taşıma anlamında fayda sağlanabilmektedir.

Saklama kutuları: Saklama kutuları, un için metal veya sert plastik-
ten imal edilebilmektedir. Malzemenin türü maliyetine, bakımına, 
yıpranma süresine ve boyutuna bağlıdır. İyi bir deponun iç yüzeyi 
pürüzsüz olmalıdır. İyi deşarj sağlamak için düzgün şekilli silolar 
tercih edilmelidir. Kemer oluşumunu engellemek için un çıkışları 
yeterli büyüklükte olmalıdır.

Silo, tank veya ambarlar: Büyük miktarda un veya buğday depo-
lamak için kullanılan depolara genellikle silo, tank ya da ambar 
denir. Genelde silolar çelik veya beton temeller üzerine inşa edil-
miş, betonarme silindirik yapılardır. Bazen yükselmiş çerçeveler 

STORAGE SYSTEMS
In recent centuries advanced technologies and facilities are built 
in order to maintain safe stocking and preserving the grain’s quali-
ty and quantity. To stock the grain, facilities which vary in sizes and 
forms, piling grain molten systems that are open to atmosphere, 
underground holes, piles with sacks, containers and its varieties of 
grain  are being used.

Mainly used stocking systems;
Lifts/ elevators: Lifts or elevators are the mostly used advanced 
facilities in developed countries. In addition to stocking, these fa-
cilities have cleaning, sizing, drying, fumigation and elimination 
features. Also, they allow fast and safe transfer with their hardware 
that is compatible for every vehicle in marketing.

Concrete silos: Types of silos that are made of concrete (Slip- form) 
big storages are being used commercially since 1900’s. These stor-
ages are built as one or double circles by pouring concrete in the 
slip- form. A block gets made of usually by building two or more 
round silos. The space between the silos is called as the interstitial 
or the star bins. Concrete silos can be up to 40 m high. Even if oval 
or hexagon shapes are tried in concrete silos, the round form is 
still the mostly used kind.

Sacks and bags: The product gets stocked nearly as a whole in de-
veloped countries but in developing countries the farmers prefers 
practical and common type of bags and sacks for minimum cost. 
Sacks and bags can be produced from plants, fibers or polymer 
textiles. Sacks and bags let more air and moisture. But they can be 
accepted for stocking in %1-2 more moisture compared to con-
crete silos. Type of sack and bag flour is stored in a semi- open air 
with controlled ventilation. Open air can be used for both natural 
and fan-controlled ventilation. It is essential to leave corridors of 
1 meter between the piles both for controlling and for transporta-
tion. 

Storage boxe: Storage boxes for flours can be made of metal or 
hard plastic. The kind of the material depends on the cost, main-
tenance, the time of attrition and size. A good storage’s interior 
surface should be smooth. Well-shaped silos should be preferred 
to maintain good discharge. To avoid the formation of an arch the 
flour exits should be big enough. 

Silo, tank or storehouses: Containers used for storing bulk solids 
are usually called bins, bunkers, silos, or tanks. Most silos are steel 
or reinforced concrete cylindrical structures built on mat founda-
tions. Sometimes they could be elevated and supported by frames 
or reinforced concrete columns.  The design of silos is primarily 
governed by the type and properties of the stored material. As the 
density, flow and friction properties of grains, cement, coal, car-
bon black, and other bulk materials vary widely, the loads applied 
on a silo structure and the associated load carrying system are 
different from the traditional building type structures. As a result, 
silos are designed and evaluated as special structures. Currently, 
the ACI 313 document ACI 1997is the only guideline published in 
the United States specifically for the design and construction of 
silos and similar storage structures.
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veya betonarme sütunlarla desteklenebilir. Silo tasarımı, öncelikle 
türü ve saklanan malzemenin özelliklerine göre yapılır. Yoğunluk, 
akış ve sürtünme özellikleri farklı olan ürünler, silo yapımında 
çok büyük farklılıklara sebep olur. Sonuç olarak silolar, her ürüne 
göre özel tasarlanmalıdır. Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yayınlanan ACI 313 - ACI 1997 belgesi, silo ve benzeri depolama 
tasarım ve inşaatıyla ilgili önemli bir doküman olarak kullanılmak-
tadır.

DEPOLAMA SİSTEMLERİ VE NEM MİKTARI
Isı kaynaklı doğal konveksiyon akımları nedeniyle, nem, depola-
nan ürünün içine doğru hareket eder. Aynı zamanda laboratuvar 
deneyleri, nem taşıyan konveksiyon akımlarının, ürün sıcaklık de-
ğişimlerine sebep olabileceğini göstermiştir. Taneler arasında, ha-
vada ve ürün yüzeyinde kütle transferi gerçekleşir. Nem transferi 
için difüzyonun, doğal konveksiyon akımlarına göre daha baskın 
bir mekanizması olabilir. Nem transferi yavaş bir süreçtir. Denge 
şartları, su buharı basıncı, dalgalanma ve histeriris nedeniyle kısa 
zamanda oluşmaz. 

Nem transferini matematiksel olarak modellemek için kullanılan 
hiçbir model, %2’den daha fazlasını tahmin edememiştir. Bir mo-
delin öngörüsüne göre; nem birikimi, öncelikle doğal konveksi-
yon, difüzyon veya her ikisi nedeniyle ortaya çıkan hava boşluğu 
ile sıkışmış hava arasındaki basınç dengesine bağlıdır. Bir başka 
modellemeye göre de; dış hava sıcaklığı ürün sıcaklığından daha 
düşük olduğunda nem üst ve orta bölgelerin yakınlarında birikir 
ve dış hava sıcaklığı, ürün sıcaklığından daha yüksek olduğunda 
nem alt orta bölge yakınlarında birikmeye başlar.

Galvanizli silolar içeresindeki hava boşluğunun, gün içindeki solar 
radyasyonun duvar ve çatı kısımlarından, sıcaklık olarak etkilen-
mesinden dolayı, üründe sıcaklık ve bağıl nem dalgalanmalarına 
sebep olduğu gözlenmiştir. Hava boşluğu içindeki sıcaklık, nem 
ve hava hareketleri, depolanmış üründe nem transferine neden 
olabilir. Geliştirilen modelde, hava boşluğundaki nem ile ürün yü-
zeyindeki nem etkileşimi sayesinde, ürün yüzey alanındaki nem 
miktarının değiştiği belirlenmiştir.

Bu nem değişimleri ve etkileşimle ilgili, az miktarda veri mev-
cuttur. Yayınlanan modellerde, silo duvarına yakın konumdaki 
ürünlerde ısınma ya da soğuma olduğu görülmektedir. Ancak 
farklı yönlere bakan silo duvarları farklı solar radyasyon açıları-

STORAGE SYSTEMS AND QUANTITY OF MOISTURE
Due to heat-induced natural convection currents, moisture migra-
tion occurs within the stored grain bulk. Laboratory experiments 
have also demonstrated that moisture-carrying convection cur-
rents could be induced by temperature gradients in grain. Mass 
diffusion occurs in the inter granular air and on the surface of the 
grain bulk. 

Diffusion could be a dominant mechanism of moisture transfer 
when assisted by natural convection currents. The movement of 
moisture is a slow process and equilibrium conditions are never 
established for any practical length of time in amass of wheat due 
to hysteresis and the fluctuation of water vapor pressure. Most of 
the mathematical models that attempted to simulate these mois-
ture migrations predicted moisture accumulation of up to 2 per-
centage points. 

Based on their model’s prediction, showed that moisture accu-
mulation is primarily due to equilibration with the headspace and 
plenum air due to natural convection, diffusion, or both. Based 
on these model analyses, moisture should accumulate near the 
top center region when outdoor temperatures are lower than the 
grain temperature and accumulate near the bottom center when 
outdoor temperatures are higher than grain temperature.

Headspaces inside galvanized silos experience large temperature 
and relative humidity fluctuations due to the large roof surface 
area and solar radiation during the day. Temperature, moisture, 
and air movement inside the headspace might influence temper-
ature gradients at the top of the stored grain mass which might 
cause moisture migration. Based on model, highlighted the mois-
ture change at the grain surface and the interaction between the 
headspace moisture and grain surface. 

However, there are few measured data available on these chang-
es and interactions. The published models also assume that the 
grain near the bin walls will be warmed up or cooled down by 
ambient temperature uniformly along the entire wall or the walls 
facing in the same direction. 

However, bin walls facing in different directions or locations will 
receive different amounts of solar radiation. Different wind direc-
tions and speeds at different locations also influence the grain 

na sahiptirler. Farklı yönlerden farklı hızlarda esen rüzgar da silo 
duvar sıcaklığına etki etmektedir. 2005 yılında yapılan bir başka 
üç boyutlu, asimetrik, geçici modellemede ise solar radyasyon, 
değişken olarak hesaplanmıştır. Ancak değişik rüzgar yönü ve 
hızlarının sıcaklık değişikliğine etkisi ile ilgili herhangi bir veri 
yayınlanmamıştır.

DEPOLAMA VE TASARIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Temel olarak un, farklı kullanımlara göre farklı özellikler içermekte-
dir. Ancak, depolama tasarımı için önemli olan, unun sahip oldu-
ğu nem, hektolitre ağırlığı (dökme yoğunluk) ve unun akış açısıdır. 
Unun dökme yoğunluğu ve akma açısı sahip olduğu neme göre 
değişmekle birlikte, unun partikül büyüklüğü bu boyutlarda çok 
fazla etken değildir. 

Un için % 12-14 nem aralığında; dökme yoğunluğu 0,450-0,600 
kg/m3 arasında, akma açısı ise 55-75o arasında değişebilmektedir. 
Beton veya çelik silo tasarımlarında, unun bu özelliklerine göre ta-
sarım yapılmasında yarar bulunmaktadır. Özellikle çelik silolarda 
konik boşaltım düşünülüyorsa, konik açısının minimum 75o olma-
sında yarar bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, unun depolanması esnasında, özellikle dik silo-
larda sıkışma ve topaklaşma riski de bulunmaktadır. Bu sebeple, 
dik silolarda yapışmayı ve sıkışması engellemek için içte çalışabi-
lecek vida helezon kullanılabilmektedir. Ancak genel uygulamada, 
silo akışını kolaylaştırabilmek için rotoflowla (yüksek vibromotor) 
siloda büyük bir titreşim yaratılarak, içerde sıkışmış olan un boşal-
tılabilmektedir. Konik boşaltım sistemi bulunmayan sistemlerde, 
balerin adı verilen düztaban sıyıcı sistemler, boşaltım için kullanı-
labilmektedir.

Un depolarının kapasitelerinin hesaplanmasında, silonun üst kıs-
mında oluşacak kubbe şekli düşünülmelidir. Ayrıca, sıkışma katsa-
yısı da kapasite hesaplarında dikkate alınmalıdır.

Kapalı sistem un depolamasında, eğer un değirmen aşamasından 
sonra sıcak bir şekilde un silo/depolarına alınırsa, depo içinde nem 
yoğuşmasına bağlı terlemeler meydana gelecektir. Bu tip yoğuş-
malardan kaynaklı terlemeler, silo/depo tavanlarında küflenmeye, 
topaklaşma sebep olabilmektedir. Bu sebeple, silo/depo tavanla-
rına filtre torbalı (tozun etrafa yayılmasını engellemek için) hava-
landırma bacaları konulması gerekmektedir. Bu havalandırma sis-
temlerinin, ürün raf ömrüne olan etkisinin yanı sıra toz patlaması 
riskini azaltıcı etkisi de bulunmaktadır. Toz patlamaları, tozlu gıda 
ürünlerinde ve değirmen sektöründe en önemli risklerin başında 
gelmekle birlikte, dünya genelinde, toz patlamasına bağlı pek çok 
kaza meydana gelmektedir. Bu bağlamda, taşıma ve depolama 
ünitelerinde gerekli havalandırma ve eksruf tip motorların ve de 
kıvılcım engelleyici cihaz ve sensörlerin kullanılması büyük önem 
taşımaktadır. 

Un silolarında, tahıl silolarında olduğu gibi tabandan fanlarla ha-
valandırma yapılamamaktadır. Zira un tanecikleri arasında hava-
nın geçebileceği boşluklar olmadığı için kullanılabilir bir yöntem 
değildir. Bu sebeple, bazı durumlarda (havalandırma, ilaçlama gb.) 
silo içindeki un, devridaim yaptırılabilmektedir.

temperature at the locations near the bin walls. These differential 
energy exchanges might cause different temperature gradients 
and different directions of temperature gradients. A three- dimen-
sional, asymmetric, and transient model to predict grain tempera-
ture based on different solar radiations on bin walls exposed at 
different directions. There are no published data available show-
ing the temperature fluctuations inside silos induced by different 
wind directions and speeds.

CONSIDERABLE FACTS IN STOCKING AND IN DESIGNING
Basically flour includes different characteristics for different uses. 
But the important things for the stocking design are the moisture 
the flour has, the hectoliter weight (in-bulk density) and the angle 
of repose. Not only the in-bulk density and the angle of the flow 
changes according to the moisture it has, but also the particular 
size of the flour is not that effective in these extents.  For the flour 
the density of the flow may change the interspace of moisture in 
%12- 14, the in- bulk density may change in the interspace of 0, 
450- 0, 600 kg/m3, and the angle of the flow may change in the 
interspace of 55- 75o. In the designs of concrete or steel silos, it is 
beneficial to design according to those attributes of the flour. 

Especially if conical evacuation is being thought, it is beneficial 
that the conical angle should be 75o. With this there is the risk of 
incarceration and lump formation during the stocking of the flour. 
For this reason screw helixes can be used to avoid sticking and 
incarceration. But in general practice for the sake of easing the 
silo-flow a high vibration can be created by rotoflow (a high vibro 
engine) to clean out the incarcerated flour inside. In the systems 
that have no conical evacuation systems, flat-based skinner sys-
tems may be used for evacuation. 

In the calculation of the capacity of the flour storage, the dome 
shaped structure should be considered. Also, the coefficient of 
the incarceration should be considered in the calculations of ca-
pacity. 

In the closed system of flour stocking, if the flour will be taken in 
the flour silo or storage in warm conditions after the mill stage 
perspiration will occur which is bound to moisture condensation. 
Perspirations bound to this type of condensations may cause 
moldings and lump formations on the ceilings of the silos or stor-
age. For this reason, funnels that have filter bags (to avoid the dust 
to spread) should be applied to the ceilings of the silos or storage. 
Those ventilation systems not only affect the shelf life of the prod-
uct but also reduce the risk of powder explosions. The powder ex-
plosions are one of the main risks in the products of powder and 
in the sector of mill and also throughout the world a lot accidents 
because of powder explosions happen all the time. In this context 
it is very important to use the necessary ventilation and explosion 
proof engine and spark preventive devices and sensors. 

In the flour silos, ventilation is not made through the fans from the 
floor like the wheat silos. It is not a method that can be used for 
there are no spaces between the beads that air can pass through. 
For this reason in some circumstances (to aerate, applying disin-
fection etc.) recirculation can be made to the flour in the silo. 
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Dik silo sistemlerinde ürün doldurulur ve boşaltılırken, en büyük 
basınç, genellikle silonun konik ve silindir kısımlarında yer alan 
bağlantı kısımlarında meydana gelmektedir. Bu sebeple bu kısım-
ların mekanik dayanımının iyi sağlanması gerekmektedir. 

Silolardan un boşaltılırken karşılaşılan genel sorunlardan birisi de, 
ürünün silo içinde düz bir şekilde boşalmamasıdır (funnel flow). 
Yanlış tasarımlarda ise, silo içindeki akış durmakta ve pik oluş-
maktadır. Bu pik oluşumu belirli bir seviyeye geldiğinde, tonlarca 
un bir anda silo içinde düşerek, siloya zarar verebilmektedir. Bu 
sebeple, silo tasarımları yapılırken, gerekli çap-yükseklik oranına 
dikkat edilmesi gerekmektedir. Silo içinde FİFO (ilk giren ilk çı-
kar) sisteminin, yani Mass flow olarak da adlandırılan düz akımın 
sağlanması için, boşaltım noktasına ters şapka veya konik-silindir, 
bağlantı kısmına hız ayarlayıcı-düzenleyici bar çubuklar yerleştiri-
lebilmektedir. Bu uygulamalara ek olarak bazen, silonun çıkış ağız 
kısmına silonun içine giren dik şekilde boşaltım helezonları yerleş-
tirilebilmektedir.

Çelik silo sistemleri yerine önceki yıllarda, beton veya tahta ambar 
depoları kullanılmaktayken, günümüzde bu tip depolama sistem-
lerinin yerini özel boyalı (epoksi reçine) veya paslanmaz çelikten 
veya galvanizli saçtan silolar almaya başlamıştır. Özellikle, tahta 
ambarlarda, tahtadan kaynaklı kurtlanma ve böceklenme sorun-
larının yanı sıra mikrobiyal sorunlar yaşanmaktadır. Yine beton 
silolarda, küflenme, çimento-taş döküntüsü, terleme, küflenme 
gibi sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca bu iki depolama sisteminde 
temizlik sorunları diğer önemli hususlardandır. Un her ne şekilde 
depolanırsa depolansın, paketlemeden önce mutlaka yabancı 
maddelere karşı son kontrol eleğinden geçirilmelidir. Sevkiyat ön-
cesinde son noktada, mutlaka X-ray, metal detektör gibi yabancı 
maddeleri ayırabilecek sistemler kullanılmalıdır. 

Un sektöründeki yetersiz silolama kapasitesinden dolayı, firmalar 
bazen ürünlerini çuvallara (25, 50 kg) alarak depolamaktadırlar. Bu 
depolama esnasında, ürün sevk edilmeden önce renkte meydana 
gelen açılma diğer önemli bir husustur. Çuvallı ürünlerin depolan-
ması esnasında, ürünlerin palet üzerinde, yerden ve duvardan be-
lirli bir mesafede, serin ve güneş almayan alanlarda depolanması 
gerekmektedir. 

Palet üzerindeki çuval dizilimleri ve palet aralarında da hava sirkü-
lasyonu için belirli mesafelerin konulması gerekmektedir. Palet is-
tif yüksekliklerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, un 
bigbag (0,5, 1, 1,5 tonluk) ambalajlara konulduğunda da depola-
ma alanında bekletilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda, dökme 
taşıma yapılan unlar silo baslara alınmaktadır. Silo baslarda da gıda 
güvenliğine uygun önlemlerin alınması gerekmektedir. Ürünlerin 
depolandığı-silolandığı alanların mümkün olduğunca, kuzey ya-
rımkürede kuzey yönünde, güney yarımkürede güney yönünde, 
direkt güneş almayan yerlerde seçilmesi önem arz etmektedir. 
Silo ve depolarda, temizliğin rahat yapılabilmesi için keskin köşe 
ve kör noktaların bulunmaması önemlidir.

Silo ve depo alanlarında belirli aralıklarla böceklere karşı yapılacak 
ilaçlamalarda, gıda kanunlarına uygun ilaçların, sertifikalı perso-
nel tarafından yapılması gerekmektedir. İlaçlama sonrasında ya-

In the perpendicular silo systems when the product is being filled 
and being emptied the highest pressure generally occurs in the 
connection parts that are in the conical and cylindrical parts of 
the silo. For this reason the mechanical endurance of those parts 
should be established well. 

One of the main problems that are confronted when the flour is 
being emptied from the silos is the fact that the product cannot 
be drained in flat conditions (funnel flow). In wrong designs the 
flow inside the silo stops and a peak occurs. When this formation 
of peak comes to a certain level, tons of flour may fall back into the 
silo and may damage it. For this reason when designing silos the 
necessary diameter- height ratio should be considered. For the 
FIFO system (the one arrives first, leaves first), the flat current also 
named as Mass flow to be established a reverse hat or a conical 
cylinder may be placed in the evacuation point, speed adjusting 
stick bars may be placed in the connection points. 

While concrete or wooden storehouse storage were being used 
instead of steel silo systems in former years, silos specially painted 
(epoxy resin) or made of stainless steel or galvanized sheet taken 
the place of those silos in our day. Specially, in wooden store-
house’s problems like infestation of worms, insects with microbial 
problems occur because of wood. Again in concrete silos prob-
lems like, molding, casting of cement and stone, perspiration is 
experienced. Also in these two stocking methods hygiene prob-
lems is also one of the important matters. No matter how the flour 
gets stocked it should be checked in supervision sieve against the 
foreign substances before packaging. In the final point before the 
transportation systems like X-ray or metal detectors should defi-
nitely be used to sort out foreign substances.

Because of the insufficient ensiling capacity in flour sector, cor-
porations sometimes stock their products by putting them in to 
bags (25- 50 kg). During this stocking process fading in color of 
the product is another matter, which is important. On the process 
of stocking sacked products, the products should store be on pal-
lets away from the floor and from the walls in certain distance in a 
cool area, which no sunlight can enter. 

The consideration of certain spaces on the arrangement of the 
sacks on the pallets and between pallets is necessary for the air cir-
culation is necessary. Likewise, when the flour is put into big bags 
(0,5, 1, 1,5 tons) it should be waited in the storage area after pack-
aging. In some situations, flours transported in bulk are marked to 
be corrected. Cautions that are appropriate to the nutrition safety 
should be taken in silo stets. The areas where product are stocked 
and stored should be directed to north in northern hemisphere 
and must be directed to south in southern hemisphere as possible 
as it can be in areas that are not exposed to direct sunlight. It is 
important for not having sharp circular and blind spots in silo and 
storage for the sake of easy cleaning. 

In the disinfection against insects, in certain periods, certified staff 
in silo and storage areas should apply the medicines that are con-
venient to the laws of nutrition. The cleaning and aeration that 
will be made after the disinfection process, is important for the 

pılacak temizlik ve havalandırma, gıda güvenliği için önemlidir. 
Dökme ürünlerin depolanmasında, ölçme de çok önem arz eden 
bir konudur. Bu noktadaki temel prensip mühendislikte, “ölç-
mediğin sistemi kontrol edemez, kontrol edemediğin sistemi 
yönetemez, yönetemediğin sistemde de başarı, şansa bağlıdır” 
şeklinde tarif edilir. 

Siloya ne kadar unun gönderildiği veya ne kadar unun alındığı-
nı ölçmek için randıman kantarları kullanılabilmektedir. Bununla 
birlikte; herhangi bir anda (just-in-time) siloda bulunan un mikta-
rını ölçmek için, seviye sensörleri, seviye kabloları veya ultrasonik 
seviye sistemleri kullanılabilmektedir. Ayrıca, silo içindeki nemi ve 
sıcaklığı ölçmek için özel sensörler kullanılmaktadır. Genel olarak 
sıcaklık sensörleri, kablo tipi sensörlerle silonun farklı yerlerinden 
içine sarkıtılmakta, yatay ve düşeyde silo içindeki ürünün sıcaklığı 
takip edilebilmektedir. Alınan veriler, PLC, SCADA sistemleri yardı-
mı ile ana kontrol panolarında kayıt altına alınabilmektedir.
Un silolarındaki boşaltma esnasında da silonun yan yatması gibi 

durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu tür sorunlar genellikle 
merkezi olmayan doldurma ve boşaltmadan kaynaklanmaktadır. 
Bazı sistemlerde boşaltma yan olarak özel iç tasarımlarla yapılabil-
mektedir (yan boşaltma).

SİLO TÜRLERİ
Ürünlerin depolanmasında teknolojik ve ekonomik gelişmişliğe 
bağlı olarak; toprak altına gömmenin, hangar tipi depoların, çuval 
veya bigbaglerin, beton veya çelik siloların kullanıldığından daha 
önce bahsedilmiştir. Bu kısımda, depolama yöntemleri daha kap-
samlı olarak incelenecektir. 

Kapalı hangarlarda genel olarak depolama kapasitesi, minimum 
akış açısı (angle of repose) ve ürünün dökme yoğunluğuna bağlı 
olarak değişmektedir. Son yüzyılda dik beton veya çelik siloların 
(galvanize) yaygın olarak kullanımı ile birlikte, ürünler bu tip silo-
larda depolanmaya başlamıştır. Malzeme fiyatlarına bağlı olarak 
bazı ülkelerde beton silolar yaygın olarak kullanılırken, bazı ülke-
lerde çelik silolar kullanılmaktadır. Son dönemde gıda güvenliği 
sebeplerinden dolayı havalandırmalı çelik silolar, gıda sektöründe 
daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Silo geometrileri 
genel olarak kare, silindir ve nadiren beşgen şeklindedir. Kare şek-
linde yapılan silolarda köşegen sorunları, konik kısımda hipote-
nüsteki açının minimum akış açısına eşitlenmesinden dolayı bazı 

safety of the nutrition.  In the storing process of in- bulk products 
measuring process is also a very important subject. The basic prin-
ciple at this point is illustrated as “you cannot control the system 
you do not measure, you cannot manage the system you cannot 
control, the success in the system you cannot manage is up to 
luck” in engineering. 

Performance weighbridges can be used to measure how much 
flour is sent to the silo or how much flour is taken from the silo. In 
addition to this for measuring the quantity of flour in the silo just 
in time level sensors, level cables or ultrasonic level systems can be 
used. Also, special sensors are used to measure the moisture and 
temperature inside the silo. In general, sensors of temperature are 
hanged down through cable-typed sensors from different sides of 
the silo and follow the temperature inside the silo both vertically 
and horizontally. The data collected can be recorded through PLC, 
SCADA system in the main control panels. 

During the process of evacuation in the flour silos cases like tip-
ping on to the sides can occur. This type of problems generally 
derives from the non-centric filling and evacuation. In some sys-
tems evacuation can be made through side with special designs 
(side evacuation).

TYPES OF SILOS
The usage of underground holes, hangar-typed storage, sacks and 
big bags, concrete or steel silos are mentioned earlier in the stor-
ing of the products according to the economic and technological 
developments. In this section, methods of storing will be analyzed 
in more details. 
In closed hangars generally, the storing capacity changes accord-
ing to the minimum angle of influx (angle of repose) and to the 

density of the in-bulk of the product. With the wide spread usage 
of the steep concrete or steel (galvanized) silos in the last century 
the products have been started to get stored in such silos. 

In relation with the prices of the material while in some countries 
the concrete silos are being used, in some others steel silos are 
being used. Because of the security issues in nutrition in recent 
periods ventilated steel silos are being used more widely.  The ge-
ometries of silos generally are in square, cylindrical and seldom 
in pentagon shaped. In the silos that are built in square shape 
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sıkıntılar yaşanmaktadır. Bununla birlikte, bu tip siloların düz ke-
nar yüzeylerinde ek destek gerekmektedir. Bu sebeple, malzeme 
sarfiyatı daha fazla olmaktadır. 

Silindirik silolar, düz veya ondüle yüzey olarak imal edilmektedir. 
Genel olarak silonun alt kısımları daha kalın malzemeden imal 
edilirken, üst kısımlarda kullanılan malzemenin kalınlığı kademeli 
olarak düşürülmektedir. Ondüle saç kullanımı ile malzeme kalın-
lıkları düşürülebilmektedir. 

Silindirin geometrik özelliğinden dolayı mukavemeti yüksek ol-
makta, ek desteğe gerek kalmamaktadır. Ayrıca, hacim/silo yüzey 
alanı kıyaslandığında, maliyet olarak daha avantajlı durumdadır. 
Genel olarak, saç silolar galvaniz ile kaplanmakta olup, galvaniz 
kalitesi ve kalınlığı silonun hizmet ömrünü belirlemektedir. Nadi-
ren kullanılan beşgen silolar (bal peteği dizilimi), siloculukta faz-
la bilinmeyen tekniklerden birisidir. Hacim/yüzey alanı oranı çok 
avantajlı olup, yan yana sıralı silolarda bir yüzey diğer silonun yü-
zeyini oluşturmaktadır.

Silolarda genellikle düz taban veya konik taban silo çeşitleri uy-
gulanmaktadır. Düz taban silolarda, silonun boşaltılmasında ta-
banda sıyırıcılar kullanılmaktadır. Konik tabanlı siloların maliyeti 
bir miktar daha yüksek olmasına rağmen kullanımı daha kolay ve 
boşaltılması daha sağlıklıdır. Bazı durumlarda, beton konik zemin 
üzerine düz silo oturtulabilmektedir. 

SİLOLARIN DOLDURULMASI VE BOŞALTILMASI
Silo güvenliği ve tam kapasite kullanımı için, siloların doldurulma-
sı ve boşaltılması özel bir önem arz etmektedir. Siloların doldurul-
masında mümkün olduğunca silonun merkezine denk gelecek 
şekilde dolum yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde silolarda 
yana yatma riski bulunmaktadır. Bununla birlikte, ileriki kısımlarda 
da açıklanacağı gibi silonun boşaltılması işleminde de bazı riskler 
bulunmaktadır. Özellikle düz tabanlı silolarda, silonun boşaltılma-
sı esnasında kenardan açılan boşaltma delikleri veya merkezden 
boşaltılamayan silolarda, yine yana yatma riski bulunmaktadır. Bu-
nun için dip sıyırıcılar kullanılmaktadır. 

Kaynak-Source: 
1. Doç.Dr. Mustafa Bayram, Değirmencinin El Kitabı, Unun Depolanması 
2. Yrd. Doç. Dr. Murat Yılmaztekin, Tahılların Depolanması 

problems of diagonals derives out of the fact that the angle that 
is in hypotenuse in the conical part is never equal to the angle of 
minimum flow. In addition, the surfaces of straight edges of this 
type of silos need additional support. For this reason the cost of 
material rises. 

Cylindrical silos are manufactured in flat or curvy surfaced ver-
sions. While, generally, the lower parts of the silo are manufac-
tured of thicker materials, the thickness of the material that is 
used in upper parts may gradually get reduced. With the usage 
of curvy sheet the thickness of the materials may be reduced. 
Because of the geometrical attributes of the cylinder it is endur-
ing and does not need any additional support. Also, when the 
volume/ silo surface area is compared, it is more advantageous. 
Generally, since sheet silos are covered with galvanization, the 
quality of galvanization and its thickness defines the life of serv-
ice of the silo. 

The pentagon silo, which is used very rarely (honeycomb arrange-
ment), is a less popular technique in silo storing. The volume/ sur-
face area ratio is very advantageous and in silos that are conse-
quently in order the surface of one maintains the other’s surface. 
Generally in silos flat-based or conical base silo varieties are ap-
plied. In the evacuation of flat-based silos, scrapers are used in the 
base. Even if the conical based type of silos cost a little more, the 
usage is easier and the evacuation is healthier. In some circum-
stances, flat silo can be settled on concrete conical base.

THE FILLING AND DISCHARGE THE SILOS
The filling and emptying of the silos is very important for the safe-
ty of silo and the use of full capacity. In the process of filling the 
silo the filling should be aim the center of the silo as possible as it 
can be done. Or else, there is the risk of tipping on to its side. 

With this, as in the further sections will be explained, there are 
some risk in the process of emptying the silo. Especially in flat-
based silos, during the process of emptying of the silos that are 
opened from the sides or in any other silos that cannot be emp-
tied from the center there is the risk of tipping on to side.  Base 
scrapers are used for this reason. 



40 41

Tahıl ve unda depolamanın önemini, depolama sırasında dikkat 
edilmesi gereken temel koşulları, tahıl ve unun depolamasında 
kullanılan en uygun ve doğru sistemlerin neler olduğunu, yatı-
rımcıların depolama ile ilgili sistemlere yatırım yaparken nelere 
dikkat etmesi gerektiğini ve de yanlış depolama koşullarının ya 
da sistemlerinin ne gibi sorunlara neden olacağını ortaya koymak 
amacıyla Türkiye’nin önde gelen tahıl depolama sistemleri teda-
rikçilerine, depolamayla ilgili dört soru yönelttik. 

BBCA Depolama Sistemleri Tarım İnş. ve Mak. San. Tic. A.Ş. Genel 
Müdürü Okçul Barlık, Mysilo Tahıl Depolama Sistemleri Türkiye 
Satış Müdürü Kürşat Bozkıl, Dehşetiler Tahıl Depolama Sistemleri 
Fabrika Müdürü ve Makine Mühendisi Volkan Yurter ve Altuntaş 
A.Ş. Yurtdışı Satış Sorumlusu Salih Gülsoy konuyla ilgili sorularımı-
zı yanıtladı.

In order to reveal the importance of grain and flour storage, 
the basic conditions that need to be considered in storage, 
the most suitable and correct systems used in the storage of 
grains and flour, the things that need to be careful about while 
investing to systems related to storage, and the problems the 
inappropriate storage conditions or systems may cause, we di-
rected four questions to the leading grain storage system sup-
pliers of Turkey. 

BBCA Storage Systems, General Manager Okçul Barlık; Mysilo 
Grain Storage Systems, Turkey Sales Manager Kürşat Bozkıl; 
Dehşetliler Grain Storage Systems, Plant Manager and Mechani-
cal Engineer Hakan Yurter and Altuntaş Inc., International Sales 
Manager Salih Gülsoy answered our questions regarding this 
subject.

Depolama sistemlerinin önemli aktörleri, “tahıl ve unda depolama neden önemlidir”, “depolama 
sırasında dikkat edilmesi gereken temel koşullar nelerdir”, “tahıl ve unun depolamasında kulla-
nılan en uygun ve doğru sistemler nelerdir” ve “yanlış depolama koşulları ve sistemleri ne gibi 
sorunlara yol açar” sorularını dergimiz okurları için yanıtladı.
The questions of “why storage is important for grain and flour”, “what are the basic conditions 
that need to be considered during storage”, “what are the most suitable and correct systems in 
the storage of grain and flour” and “what type of problems inappropriate storage conditions and 
systems may cause” were answered for our readers by the most important actors in the sector of 
storage systems.

Tahılda depolama ve un depolama birbirinden tamamıyla ayrı, 
kendine has stratejik ve teknik önemi bulunan konulardır. Tahıl-
da depolamanın önemi, öncelikle ülkelerin gıda ve gıdaya bağlı 
stratejik politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynar. Bu hem 
ülkelerin devlet stratejilerini hem de özel sektörün uluslararası 
arenada rekabet gücünü arttırmaya ya da tam tersine zarara uğ-
ratmaya birinci derecede rol teşkil eder.

Hızla artan dünya nüfusunun getirdiği yoğun talep, tahıl ve buna 
bağlı ürünlerin önemini arttırmaktadır. Dolayısıyla tahıl piyasaları 
da spekülatif hareketlere maruz kalmaktadır. Bu spekülatif hare-
ketler kısa dönem iniş çıkışlardan ziyade, sezonluk veya yıllık baz-
daki hareketlerden oluşmaktadır. 

Hem özel sektör hem de ülke menfaatlerini gözetmek için var olan 
devlet teşekkülleri, bu arenada haklı menfaatler doğrultusunda ta-
hıl depolamanın önemine ilişkin gerekli yatırım ve teşkilatlanmayı 
sağlamak durumundadırlar. Tahıl depolama dünyanın her yerinde 
olmazsa olmaz stratejik önem arz eden bir olgudur.

Öte yandan un depolama sektördeki ihtiyaçların ve farklı ürün 
taleplerinin karşılanması, daha kaliteli ve dinlenmiş ürün tedariki 
için önem teşkil eder. Arz-talep dengesine destek sağlamak ama-
cıyla, değirmen sektörü temsilcilerinin kapasitelerine de bağlı ola-
rak, un depolama gün geçtikçe daha önemli bir hale gelmektedir. 

Günümüz şartlarında un fabrikaları hızlı ürün tedariki için un silo-
su yatırımlarını göz önünde bulundurmalıdırlar. Un silosunun fay-
dalarına değinecek olursak; üretimden çıkmış malın dinlenmesi, 
farklı kalitedeki üretimlerin talebe göre paçallanabilmesinden söz 
edebiliriz.

Tahıl, insan için en önemli ana besinlerdendir. Günümüzde gittik-
çe artan insan nüfusu, oluşan ve öngörülemeyen sonuçlar doğu-
rabilecek iklim değişiklikleri, elimizdeki kaynakları nasıl daha iyi ve 
verimli bir biçimde kullanabiliriz sorusuna çözüm bulmayı mecbur 
hale getirmektedir.

Gelecekte, günümüz dünyasını önemli derecede etkileyen petrol 
ürünlerinin yerine, diğer birkaç malzeme ile birlikte tahılın da en 

Grain storage and flour storage are totally different subjects with 
unique strategic and technical importance. The importance of 
grain storage generally plays an important role in determining the 
countries’ food and food related strategic policies. It both affects 
the countries’ state strategies and plays a first degree role in in-
creasing or damaging the competitive power of the private sector 
in the international arena.

The strong demand brought by the rapidly increasing world pop-
ulation increases the importance of grains and related products. 
So, grain markets are also exposed to speculative movements. 
These speculative movements include seasonal or annual move-
ments instead of short term increase or decrease. 

State-owned enterprises that exist to protect both the private sec-
tor and the public interest have to provide the required invest-
ment and organization related to the importance of grain storage 
in line with the fair advantages in this arena. Grain storage has an 
indispensable strategic importance at every point of the world.

On the other hand, flour storage is important for fulfilling the 
needs in the sector and meeting different product demands, and 
supplying higher quality and aged products. In order to support 
supply-demand balance, flour storage becomes more and more 
important each passing day also based on the capacities of the 
milling sector representatives. In today’s conditions, flour facto-
ries shall consider flour silo investments for fast product supply. 

And about the advantages of flour silo, we can talk about resting 
the just produced product and dividing the products in different 
qualities into groups according to the demand.

Grain is one of the main nutrients for people. The rapidly in-
creasing human population and the climate changes that may 
cause unpredictable results force us to find a solution to the 
question about how we can use our resources better and more 
efficiently.

It is forecasted that grain will become one the most important ac-
tors besides few other substances in the future instead of petro-

DEPOLAMANIN ÖNEMİ  / IMPORTANCE OF STORAGE
Tahıl ve unda depolama neden önemlidir?
Why storage is important for grain and flour?  
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önemli aktörlerden biri haline geleceği öngörülmekte ve birçok 
platformda bu tez belirtilmektedir.  Bu doğrultuda tahıl ve unun 
öngörülebilir iyi koşullarda istenen süre kadar depolanabilmesi, 
verimlilik bağlamında dünya ekonomisine ciddi bir katkı sağla-
maktadır. 

Buna ek olarak mikro ölçekte olaya bakıldığında; malın avantajlı 
miktar ve zamanda alınmasından kaynaklanan satın alma avanta-
jının, son ürün maliyetlerine olumlu yönde etki etmesi ve firma-
ların istenen kalitede standart ürün sunabilmeleri depolamanın 
önemini açıklamaktadır.

Gıda üretimi için gerekli hammadde olan tahılın ve unun depo-
lanması şu iki başlık açısından önemlidir; üretim için stoklama ve 
üretim için mekanizasyon.

Stoklama: İklim ve çevre şartlarının hızla olumsuzlaştığı günümüz-
de, temel gıda üretimi yapan firmalar, zaruri ihtiyaca hızlı şekilde 
cevap vermek adına belirli miktarda tahıl ve unun stoklamasını 
yapmak mecburiyetindedirler.

Mekanizasyon: Günümüzde tahılı hammadde olarak kullanan iş-
letmeler, imalat verimliliği ve enerji tasarrufu gibi faktörleri, daha 
tahılı stoklama esnasında, üretime entegre olacak şekilde tasarla-
malıdırlar.

Her tahıl ve de her amaç için depolama prosedürleri ve işlemle-
ri farklılık göstermektedir. Örneğin; amaçlardan birisi daha uzun 
süreli depolama ise bu durumda tahılın düzenli havalandırılması, 
gerekiyorsa ilaçlama yapılması ve yine gerekiyorsa ürünün kuru-
tulup depolanması gibi birçok işlem ihtiyatla izlenmelidir. 

Genel olarak bakıldığında biz üreticilerin talimatlarına uyulması ve 
tahılı iyi bir biçimde tanıyarak buna uygun bir depolama prosedü-
rünün izlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde ürün, istenen sürede 
ve miktarda iyi bir şekilde saklanabilecektir. 

Genel olarak literatür araştırması yapıldığında, tahılın de-
polanması sürecinde nem içeriğinin düşük seviyede olması 
gerekmektedir. Bu ortamın sağlanabilmesi için depolama iş-
leminden önce kurutma sistemleri kullanılarak tahılın nemi 

leum products that influence the today’s world significantly, and 
this theory is stated in various platforms.  Within this scope, stor-
ing grain and flour in predictable good conditions for a requested 
amount of time will contribute significantly to the world economy 
in terms of efficiency. 

Moreover in micro scale, the positive impact on the final prod-
uct cost and the companies’ ability to offer standard products at 
the requested quality thanks to the purchase advantage result-
ing from buying the product at advantageous amounts and time 
clearly show the importance of storage.

Storage of grain and flour, which are the required raw materials for 
food production, is important for these two things: stocking for 
production and mechanization for production.

Stocking: Nowadays where climate and environmental conditions 
rapidly worsen, the companies that produce basic foods have to 
stock grain and flour at specific amounts to respond to the neces-
sities rapidly.

Mechanization: The enterprises that use grain as the raw material 
today shall consider factors such as manufacturing efficiency and 
energy saving even at the beginning of the grain storage phase as 
integrated to the production.

Storage procedures and processes differ for each grain and pur-
pose. For example, if the long term storage is the goal, then the 
grain shall be ventilated regularly, insecticides shall be applied 
and various processes such as drying and storing the product 
shall be followed when required. 

In general, we as producers shall follow the instructions and ap-
propriate storage procedures by having comprehensive knowl-
edge about the grain. Only in this way, we can preserve the prod-
uct at the requested amount for the requested time. 

When a literature research is performed in general, it is seen that 
moisture content shall be at low levels in storing grains. In order 
to ensure this environment, the grain is dehumidified by using 
drying systems before the storage process. And the other critical 

DEPOLAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEMEL KOŞULLAR 
BASIC CONDITIONS THAT NEED TO BE CONSIDERED IN STORAGE
Depolama sırasında dikkat edilmesi gereken temel koşullar nelerdir?
What are the basic conditions that need to be considered during storage?

alınabilir. Bir diğer kritik ve önemli olan konu ise kullanılacak 
deponun havalandırmaya uygun şekilde tasarlanmış olması ve 
depolanan tahılların nem ve sıcaklığının sürekli kontrol altında 
tutulmasıdır.

Tahıl depolamada dikkat edilmesi gereken teknik detayları şöyle 
sıralayabiliriz; 
- Tahılın depolanacağı silonun kapasiteye uygun olması, 
- Depolanan bir önceki ürünün silodan tamamen boşaltılıp silo-
nun yeni ürünü kabul edebilecek konuma getirilmesi (temizlik, 
havalandırma vb..), 
- Depolanacak ürünün ürün cinsine göre rutubet oranlarının kont-
rol edilmesi, 
- Uzun süreli depolama yapılacak ise ürünün depolanacağı sis-
temin havalandırma tertibatının ve aktarma organlarının yeterli 
olması, 
- Depolama ticari amaçlı değilse kabul edilecek ürünün kaba te-
mizliğinin (ön temizleme) vasıflı ekipman ile yapılması.

Depolama sırasında dikkate alınacak pek çok husus vardır. Bu hu-
susları şu şekilde sıralayabiliriz;
- Depolanacak tahılın nem içeriği düşük olmalıdır (buğday: max 
%14) ve yüksek nem oranına sahip tahıllar depolanmadan önce 
kurutulmalıdır.
- Tahıllar depolanmadan önce sap, kırılmış ve küflenmiş tane, ot 
tohumu vb. yabancı maddelerden temizlenmelidir.
- Depolama sahasının bulunduğu iklim ve çevre şartlarına uygun 
olarak depoların havalandırılması ve sıcaklık kontrolünün sürekli 
yapılarak uygun sıcaklık (4°c veya dış ortam sıcaklık farkı max. 15°c 
) değerleri ve depolar arası devridaim sağlanmalıdır.
- Depoların su izolasyonunun kontrolü sağlanmalıdır.
- Tahıl depolarına zararlıların girmesine engel olmak, depoların ve 
enfekte olmuş tanelerin, fumigasyon denilen yöntemle phostok-
sin tabletlerle ilaçlanması gerekmektedir.
- Depoların mekanizasyonun üretim prosesine uygun tasarlanmış 
olması gerekir. Bu da enerji ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesine 
yardımcı olur. Ayrıca üretim kalitesi bakımından da tahıl taşıma 
sistemlerinin dizaynı çok önemlidir.

Depolanacak ürünün çeşidi ve depolamanın yapılacağı bölgenin 
iklim koşulları dikkate alınarak; depolama esnasında ve öncesinde 
tahılın doğal haline zarar vermeden temizlenmesi, yabancı mad-
delerden ayrıştırılması, uygun ekipmanlarla dolum ve boşaltım 
yapılması, depolama sürecinde ürünün günlük ısı değerlerinin 
kontrolü ve gerekli havalandırma işlemlerinin yapılması depola-
nan ürünün maksimum seviyede muhafaza edebilmesine imkan 
verecektir.

and important subject is the warehouse that will be used to be 
designed in a way that is suitable for ventilation, and the moisture 
and temperature of the stored grains to be kept under constant 
control.

We can list the technical details that need to be considered in 
grain storage as follows: 
- The silo that the grain will be stored in to have appropriate capacity; 
- The previous stored product to be fully removed from the silo 
and the silo to be prepared for the new product (cleaning, ventila-
tion etc.); 
- The control of moisture levels according to the type of the prod-
uct that will be stored; 
- The system that the product will be stored to have appropriate 
ventilation equipment and conveying element if long term stor-
age is aimed; 
- The rough cleaning (pre-cleaning) of the product that will be ac-
cepted to be made by qualified equipment if the storage is not 
commercial.

There are many points that need to be considered during storage. 
We can list them as follows:
- The moisture content of the grain that will be stored should be 
low (wheat: max. 14%) and the grains with high moisture content 
shall be dried before storage.
- The grains shall be freed from foreign substances such as stalks, 
damaged grains and weed seeds.
- The warehouses shall be ventilated in line with the climate and 
environment conditions of the storage site, appropriate tempera-
ture values shall be ensured by constantly checking the tempera-
ture (4°C or maximum 15°C exterior temperature difference) and 
circulation between warehouses shall be enabled.
- The water insulation of the warehouses shall be made.
- It is required to prevent the entrance of pests to the storage site, 
the storage sites and infected grains shall be disinfected with 
phostoxin tablets with a method called fumigation.
- The mechanization of the warehouses shall be in line with the 
production process. This helps reducing energy and labor costs. 
Moreover the design of grain handling systems is very important.

By considering the type of the product that will be stored and the 
climate conditions of the storage site; cleaning the grain during 
and before storage without damaging its natural state, freeing the 
grain from foreign substances, loading and unloading with appro-
priate equipments, checking the daily temperature values of the 
product during storage and performing the required ventilation 
processes will enable preserving the stored product at the maxi-
mum level.



44 45

Tahıl ve unu depolamanın amacı; ürünlerin tüketiciye ulaştırı-
lıncaya kadar bir kıymet kaybına uğramadan en güvenli ve en 
ekonomik şekilde saklanmasıdır. Bunun için de özellikle iklim 
şartları, ürün cinsi, ulaşım imkânları ve kullanışlılık gibi pek çok 
şart göz önüne alınarak, maksada uygun depolama yapılmalıdır.

Tahıl ve unun depolanmasında kullanılan en uygun sistem hiç 
şüphesiz günümüzde çelik tahıl silolarıdır. Çelik siloların tercih 
sebeplerinin başında dikey kullanımdan dolayı yer tasarrufu, hij-
yen şartları ve üretime entegre edilebilmesini sağlayan mekani-
zasyon gelmektedir. Tahıl depolamasına yatırım yapmak isteyen 
firmalar öncelikle iştigal konularına bağlı olarak depolama kapa-
sitelerini ve hammadde çeşitliliğini doğru belirlemek durumun-
dadırlar.

Çelik silo yaptırmak isteyen firma öncelikle depolama sahasının 
zemin etüdünü mutlaka yaptırmalıdır. Altında ne olduğunu bilme-
diğiniz toprağın üstüne çelik yapı yapmak, yaş tahtaya basmaktır! 
Bu durumda bölgenin deprem duyarlılığı da tespit edilmeli, gerekli 
silo dinamik analizi yapılırken üretici firmaya bu değerler mutlaka 
verilmelidir. Bu veriler ışığında silo üreticisi firma tarafından veri-
len temel beton projelerine uyulmalı, uygun mukavemette silo 
temeli yaptırılmalıdır.

Çelik siloların kurulacağı yer iyi tespit edilmeli, üretime yakın ve 
entegre olabilecek şekilde ancak yüksek baca gazı ve asit artı-
ğı üreten yerlerden uzak tutulmalıdır. Çelik siloların uzun ömür-
lü olması; özellikle gerekli statik ve dinamik yüklere (kar, rüzgar, 
deprem, ani ısı değişimi ve depolanacak tahıl yükü) karşı iyi tasar-
lanmasına, kullanılan sacın mukavemetine ve galvaniz kaplama 
kalınlığına bağlıdır.

Çelik siloların sıcaklıklarının sürekli kontrol edilebilir ve havalan-
dırmasının yeterli olması sağlanmalıdır. Silolar arası tahıl sirkülas-
yonuna cevap verebilecek mekanizasyon gereklidir.

Çelik silolara entegre edilmiş tahıl taşıma sistemlerinin, üretim hı-
zına uygun ve bakımı kolay olmalıdır. Ayrıca tahıl taşıma sistemi-
nin otomasyonu, mekanizasyonun sağlıklı çalışması bakımından 
çok önemlidir.

The purpose of storing grain and flour is to preserve the products 
until they reach to the consumer in the safest and most economical 
manner without any value loss. And for this, storage shall be per-
formed in line with this purpose by considering many conditions 
such as climate conditions, product variety, transportation oppor-
tunities and practicality.

The most suitable system used in the storage of grain and flour is 
steel grain silos today. The most important reasons for preferring 
steel silos can be counted as space saving because of vertical use, 
hygiene conditions and mechanization enabling integration to 
the production. The companies that want to invest in grain stor-
age shall primarily determine storage capacities and raw material 
variation correctly based on the area of activity.

The company that wants to build a steel silo shall make a land 
survey of its storage site first. Constructing a steel structure on top 
of a land that you don’t know what’s under is a huge risk! So the 
earthquake sensitivity of the region shall be determined, too and 
while the required silo dynamic analysis is performed, these val-
ues shall definitely be submitted to the producer company. Under 
the light of these data, the base concrete projects provided by the 
silo producer shall be strictly followed and a silo base with a suit-
able resistance shall be constructed.

The location of the steel silos shall be determined correctly, they 
shall be close and integrated to the production, but away from 
places that produce flue gas and acid waste. The durability of 
steel silos depends on their resistance to static and dynamic loads 
(snow, wind, earthquake, sudden temperature change, stored 
grain load), resistance of the used steel plate and the thickness of 
the galvanized coat.

The temperatures of the steel silos shall be constantly checked 
and ventilations shall be enough. And mechanization is required 
for the grain circulation between silos. Grain handling systems in-
tegrated to steel silos shall be in line with the production speed 
and offer ease of maintenance. Moreover the automation of the 
grain handling system is important in terms of healthy operation 
of the mechanism.

DEPOLAMADA EN UYGUN VE DOĞRU YÖNTEM
MOST SUITABLE AND CORRECT METHOD IN STORAGE
Tahıl ve unun depolamasında kullanılan en uygun ve doğru sistemler nelerdir? Yatırımcılar, depolama ile ilgili 
sistemlere yatırım yaparken nelere dikkat etmeli, özellikle sistemlerin hangi yönlerini dikkatle değerlendirme-
lidir? 
What are the most suitable and correct systems used in the storage of grain and flour? What shall investors be 
careful about while making investments to storage related systems? Especially which features of the systems 
they should examine carefully? 

Tahıl depolama, dikey dizayn edilmiş ve imal edilmiş çelik silolarda 
olmalıdır. Yatırımcılar alacakları çelik silonun öncelikle dizayn, mü-
hendislik ve yapısına dikkat etmelidirler.

Bununla birlikte silo üretiminde kullanılan ana hammadde olan 
galvanizli mamul levhanın kalitesine ve kaplama kalitesine dik-
kat etmelidirler.  Bağlantı şekilleri, taşıyıcı ve destek elemanla-
rının dizayn ve mukavemetleri dikkatle incelenmelidir. Yatırım 
yapılacak yerin jeolojik yapısı, deprem riski, iklim durumu (kar, 
rüzgar yükleri) dikkate alınmalı ve yatırımlar bu doğrultuda ya-
pılmalıdır.
Un depolama da ise dikey ve yuvarlak akışkanlığa imkan veren 
silo depolama sistemleri tercih edilmelidir. Betonarme veya çelik 
yapılar değerlendirilebilir. Her ikisinde de ürünün temas ettiği yü-
zeylere epoksi kaplama uygulaması yapılmalıdır. 

Ürünün boşaltımı vibrasyon motoru ile çalışan silo boşaltım sis-
temleri ile homojen ve sağlıklı bir şekilde sağlanmalıdır. Diğer 
önemli bir ayrıntı ise siloların havalandırma sistemlerinin doğru 
projelendirilmesi ve uygulamalarının doğru yapılmasıdır.

Tahıl depolamasına dair günümüzün geldiği son nokta çelik si-
lolarda depolama yapmaktır. Ürün kaybının sıfır olması, arazinin 
dikey kullanım kolaylığı nedeniyle daha verimli kullanılabilmesi, 
hızlı kurulum ve gerektiğinde deponun demonte edilerek yer de-
ğiştirilebilme olanağı, düşük yatırım maliyeti gerektirmesi, daha 
homojen ilaçlama ve havalandırma sağlaması ve minimum işçi ile 
maksimum verimlilikte sonuç alınması tahılın çelik silolarda depo-
lanmasını rekabette avantajı bir hale getirmektedir.

Ürün seçimi yapılırken, ihtiyaç sahipleri satın alacakları sistemde 
kullanılan çeliğin kalitesinden bağlantı ekipmanlarının kalitesine, 
tasarım aşamasında silonun konumlandırılacağı bölgedeki sismik 
durumunun ve iklim şartlarının dikkate alınıp alınmadığına, taşıyı-
cı ve boşaltım ekipmanlarının tahıl cinsine uyumuna kadar birçok 
faktöre dikkat etmesi gerekir. 
Dikkat edilmesi gereken diğer konuları ve bize ne tür faydalar sağ-
layacağını şu şekilde özetleyebiliriz;
• Doğru Havalandırma - Ürününüzün Kalitesinin Korunması
• Doğru Projelendirme - Verimlilik artışı ve Hızlı Tesis Büyümesi
• Doğru İnşaat Projesi - İnşaat Maliyetlerinde Azalma
• Doğru Statik Proje - Düşük Risk 

Dünyada ve ülkemizde hububatın uygun koşullarda depolan-
ması ile ilgili yapılan araştırmalarda; çelik silo sistemlerinin ürün 
depolama sürecinde diğer kullanılan metotlara göre daha sağlıklı, 
maksadına uygun ve diğer sistemlerden daha ekonomik olduğu 
gözlenmiştir.

Grain storage shall be made with vertically designed and manu-
factured steel silos. The investors shall first pay attention to the 
design, engineering and structure of the steel silo that they will 
buy.

Moreover, they should also look at the quality of the galvanized 
plate that will be used as the main raw material in silo production 
and coating quality. The connection methods, the designs and 
resistances of bearing and supporting elements shall be exam-
ined carefully. The geological structure of the area of investment, 
earthquake risk, climate state (snow, wind loads) shall be consid-
ered and the investment shall be made in line with these.

And in flour storage, silo storage systems allowing vertical and 
round flow shall be preferred.  Concrete or steel structures shall be 
selected. And in both, an epoxy coat shall be applied to the sur-
faces that the product contacts. The product shall be discharged 
in a homogenous and healthy manner with a silo discharge sys-
tem working with a vibration engine. Another important detail is 
the correct planning and application of ventilation systems.

Today, the most advanced system in grain storage is storage in 
steel silos. Zero product loss, space saving thanks to vertical use 
of the field, fast installation and demounting opportunity, low in-
vestment cost, more homogenous disinfection and ventilation, 
and maximum efficiency with minimum labor make storing grain 
in steel silos more advantageous in competition.

While selecting the product; the buyers shall consider many fac-
tors from the quality of the steel used in the system that they will 
buy to the quality of the connection equipments, from the con-
sideration of seismic and climate conditions in the silo site to the 
appropriateness of handling and discharge equipment for the re-
garding grain type. 

We can summarize other points that need to be considered and 
their advantages for us as follows:
• Correct Ventilation – Protecting the Quality of the Product
• Correct Project – Increase of Efficiency and Fast Facility Growth
• Correct Construction Project – Decrease in Construction Costs
• Correct Static Project – Low Risk 

In the researches conducted both in Turkey and in the world 
about the storage of grains in appropriate conditions, it is con-
cluded that steel silo is healthier than other methods used in 
product storage process, more in line with the purpose and more 
economical than other systems.
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Çelik silo sistemleri, ürünün depolama öncesinde temizlemesi-
ne, depo içerisindeki bekleme süresince ve ürünün nihai çıkışına 
kadar geçen süreçte gerekli kontrollerinin tamamını gerçekleşti-
rebilmeye olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla depolamada amacı-
mız depolanacak ürünün en sağlıklı şekilde, değer kaybetmeden 
muhafaza edilmesi ise yatırımcıların seçim yapacakları depolama 
metodunda şu noktalara dikkat etmesi gerekir; taşıma sistemle-
rinin yeterliliği, depolama yapılacak siloların istenilen kapasiteye 
uygunluğu ve kullanılan malzeme özelliği, silo içerisinde bekle-
yecek ürünün ısı kontrollerine ve havalandırma sistemlerinin tam 
kontrolüne olanak sağlayacak otomasyon özelliğine sahip olması 
ve elbette ki ekonomik şartları… 

Depolanan ürünün bünyesinde gıda değerini azaltan fiziki ve kim-
yevi değişiklikler meydana gelmektedir. Bunlar koku ile başlayan 
kızışma, küflenme, çimlenme, çürüme, tutukluk, yanma ve haşe-
relenme gibi telafisi zor olan, yatırımcı için zaman ve para kaybına 
yol açan aksaklıkların ortaya çıkmasına sebep olur.

Bu tür risklerden korunmak daha önce de belirtiğimiz gibi uygun 
depolama sistemleri ve bu sistemin işleyişini gerçekleştirecek un-
surların tamamının bulunmasına daha projelendirme aşamasında 
dikkat edilmelidir. Uzman bir ekiple sistemin gelecekteki yatırım-
lara açık olacak şekilde hazırlanmasına dikkat etmemiz gerektiğini 
belirtmek isterim.

Yanlış depolama koşullarının oluşturacağı pek çok sorun vardır. 
Örneğin; tahılların depolanmasında uygun olmayan nem ve sı-
caklık, tahılları tehdit eden ve ürünün bozulma hızını etkileyen 
en önemli faktördür. Bu nedenle silolar uygun şekilde havalandı-
rılmalı ve belirli periyotlarla silodan numune alınarak nem kont-
rolü yapılmalıdır. Silo içindeki sıcaklık kontrolü de sürekli takip 
edilmelidir.

Depolama esnasında ürün içerisinde bulunan organik veya inor-
ganik yabancı maddeler de olumsuz etki yapar. Bunun için ta-
hıllar depolanmadan önce kuru, sonrasında da gerekiyorsa yaş 
ilaçlama yöntemleri ile dezenfekte edilmelidir. Ayrıca depolar da 
boşaltıldığında sürekli uygun ilaçlama yapılarak temiz tutulma-
lıdır.

Steel silo systems enable cleaning of the product before stor-
age, and performing all the required controls both within the 
storage period and in the period until the final exit of the 
product. 

So if our goal in storage is to preserve the product in the healthi-
est manner without losing any value, the investors shall be careful 
about the following points while selecting storage method: Ad-
equacy of handling systems, capacity of the silo, properties of the 
materials used in the silo, automation property of the silo that will 
enable full thermal control and full ventilation system control, and 
economical conditions. 

In the body of the stored product, there may be physical and 
chemical changes that decrease the food value. And these may 
cause time and money consuming problems that is hard to fix 
such as bad smell, mould growth, germination, rotting, break-
down, burning and infection.

In order to abstain from such risks, it is required to pay attention 
to the appropriateness of storage systems and the completeness 
of the elements that will ensure the correct operation of these 
systems beginning from the project phase. And paying attention 
to the fact that the system is prepared in a way that will be open 
to future investments with the help of an expert team is also re-
quired.

There are many problems that inappropriate storage conditions 
may cause. For example, the moisture and temperature that are 
not suitable for the storage of grains are important factors threat-
ening the grains and affecting the decay rate of the product. Thus, 
the silos shall be ventilated appropriately and the moisture shall 
be checked regularly by taking samples from the silos. And the 
temperature within the silo shall be constantly monitored.  

And also the organic and inorganic foreign substances within the 
product during storage have negative effects. So the grains shall 
be disinfected with dry disinfection methods before storage and 
wet disinfection methods after storage if required. Moreover, the 
warehouses shall be kept clean by regularly disinfecting them 
while they are empty.

YANLIŞ DEPOLAMANIN SONUÇLARI 
RESULTS OF INAPPROPRIATE STORAGE
Yanlış depolama koşulları ve sistemleri ne gibi sorunlara neden olur? 
What type of problems inappropriate storage conditions and systems may cause? 

Siloların merkezden doldurulup boşaltılmaması depolama için 
uygun olmayan bir unsurdur. Tahılın silodan çıkışı önce merkez-
den sağlanmalı daha sonra akış imkanı kalmadığında yan kapak-
lar açılmalıdır. Tahılın silo cidarında sürtünerek boşaltılması as-
gariye indirilmelidir. Bu durum silo statiğini etkileyen ve silonun 
ağır hasar almasını tetikleyen bir durumdur. Yapılan araştırma-
lara göre dünyada hasat sonrası tahıl kayıpları % 10 nispetinde-
dir. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 13 milyon ton tahıl yanlış 
depolama şartları yüzünden, 100 milyon ton tahıl ise zararlılar 
nedeniyle kayıp edilmektedir (Veriler Türkiye 10. Gıda Kongresi 
2008/Erzurum).

Yanlış depolama koşulları ve sistemleri; içindeki hammaddenin 
zarar görmesi, depolama sistemlerinde geri dönüşü olmayan 
maddi hasarların oluşması ve operasyon esnasında olası kazalar 
neticesinde can kayıplarının meydana gelmesi gibi arzu edilme-
yen sonuçlara neden olabilir. Tahıl ve bakliyat ürünlerini depola-
mayı sağlayan çelik silo üretimi için kurulan BBCA-Storex firması, 
güç birliği ve uzun yıllara dayanan deneyimden yola çıkarak ku-
rulan ve en son teknoloji makine parkı ile donatılmış bir tesistir.  
Lojistik ve hizmet avantajları da düşünülerek Çorlu Avrupa Ser-
best Bölgesi’nde 50 bin metrekarelik arazi üzerinde, 20 bin met-
rekare kapalı alanda üretim yapan BBCA-Storex hammaddelerin 
depolanması konusunda ihtiyaç olan çelik silo, anahtar teslimi silo 
terminal ve liman projelerinde; proje tasarım, imalat, montaj hiz-
metleri ile anahtar teslimi sistemler kurmak görevini üstlenmiştir. 

BBCA-Storex gereksinimlerine uygun bilgi birikimi ve deneyimleri-
ni, yaratıcı tasarımlar ile birleştirerek etkin satış sonrası hizmeti ve 
müşteri odaklı yapısı ile her geçen gün gücüne güç katarak, yurti-
çinde ve yurtdışında sektörünün lideri olmayı planlamaktadır.

Yanlış depolama çözümleri ürünün bozulması sonucu kaybına ve 
son ürün kalitesinin düşmesine, depolama süresinin azalmasına 
ve bu doğrultuda da depolama maliyetlerinin ve işçiliklerin art-
masına neden olur.

Mysilo, 2000 yılında tahıl depolama ve taşıyıcı ekipmanlar üret-
mek üzere Çift Kartal Grup bünyesinde elde edilen 40 yıllık üretim 
tecrübesiyle kurulmuştur. Kuruluş döneminden günümüze kadar 
geçen süre içerisinde 7 kıtada 52 farklı ülkede yaklaşık 600 müşte-
riye 1000’in üzerinde proje üreten Mysilo, yenilikçi, sürekli gelişen 
ve sektöründe ilk akla gelen dünya çapındaki sayılı bir şirkete dö-
nüşmüştür.

Firmamız, her sektör ve müşteri ihtiyacının farklı olabileceğinin 
bilinciyle müşteri taleplerine farklı şekilde cevap vermektedir. Silo 
tasarımı, projelendirme, üretim ve müteahhitlik ile ilgili her konu-
da tecrübeli olan mühendis kadromuz, müşterilerinin ihtiyaçlarına 
en uygun, kaliteli ve güvenilir çözümü, projenin konumlandırılaca-
ğı bölgenin sismik durumunu ve iklim şartlarını dikkate alarak özel 

Silos to be loaded and unloaded from the center are things that 
are not appropriate for storage. The grain shall be discharged 
from the center and then the side doors shall be opened when 
there is no risk of flow. The discharge of the grains by scraping 
the internal wall of the silo shall be minimized. This is a condition 
that impacts the silo static and causes the silo to be heavily dam-
aged. According to the conducted researches, the grain loss after 
harvest is around 10%. In the world, each year approximately 13 
million tons of grains are lost because of inappropriate storage 
conditions and 100 million grains are lost because of pesticides 
(Source: 10th Food Congress of Turkey, 2008/Erzurum).

Inappropriate storage conditions and systems may cause unde-
sired results such as harm on the raw materials inside, irrecover-
able material damages on storage systems and loss of lives as a 
result of possible accidents during operation. BBCA-Storex Com-
pany founded for manufacturing steel silos that enables storing 
grains and legumes is a facility established based on strong co-
operation and years-long experience, and equipped with a state-
of-the-art machine park.  BBCA-Storex, which continues its manu-
facturing operations in an indoor space of 20 thousand square 
meters constructed on a total of 50 thousand square meters field 
in Çorlu Europe Free Zone by thinking about the logistics and 
service advantages, delivers turn-key systems besides offering 
project design, manufacturing and assembly services in steel silo, 
turn-key silo terminal and port projects for raw material storage. 

By combining its knowledge and experience with creative de-
signs, BBCA-Storex plans to become the national and global lead-
er of the sector by increasing its power each passing day with its 
effective after-sales service and customer oriented structure.

Inappropriate storage solutions causes the product to decay so to 
be lost, decrease of product quality, decrease of storage time and 
thus increase of storage and labor costs.
,
Mysilo was founded back in 2010 to manufacture grain storing 
and handling equipments based on 40 years long experience ob-
tained within the body of Çift Kartal Group. Mysilo that created 
more than 1000 projects to approximately 600 customers in 52 
countries of the 7 continents until now became innovative, con-
stantly developing company that is one of the leading names in 
the global sector.  

Our company responds to customer demands uniquely with the 
awareness that each sector and customer need may be different. 
Our engineer team that is experienced in all areas related to silo 
design, project, manufacturing and construction offers the high-
est quality and most reliable solution in line with the customer 
needs by also considering the seismic state and climate condi-
tions of the project area. 



48 49

çözüm sunmaktadır.  Sektörümüzde yaşanan hammadde ve nihai 
ürün zenginleştirmesi akabinde oluşan depolama, iklimlendirme, 
taşıma, vb. ihtiyaçlar Mysilo AR-GE departmanımız tarafından 
tespit edilmekte olup, kaliteli malzeme seçimi, ihtiyacı optimum 
karşılayan tasarım, aşınmaya dayanıklı ekipmanlar veya kaplama 
özelliği ve en ideal malzeme kuvvetlendirme tekniklerinin, bilim-
sel ve teknolojik olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar hızla 
sürdürülmektedir.

Mysilo, yeni ve üstün performanslı ürün geliştirmeye yönelik çalış-
maları için, yarının teknolojilerini oluşturacak uygulamalı araştır-
ma ve mühendislik çalışmalarını da giderek yaygınlaştırmaktadır. 
Proje yaklaşımı anlayışı ile yapılan bu çalışmalar; ürün tasarımı ve 
projelendirme, yeni teknoloji geliştirme, mühendislik ve analiz 
konularında uzman ekibimiz sayesinde gerçekleştirilmektedir. Bu 
sayede müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak, uzun ömürlü 
çözümler sunabilmekteyiz. 

The needs such as storage, air-conditioning, handling that emerge 
as a result of raw material and end product enrichment in our sec-
tor are determined by our Mysilo R&D department, and scientific 
and technological improvement studies regarding high quality 
material selection, optimum design for the need, corrosion resist-
ant equipments or coating and ideal material strengthening tech-
niques continue rapidly.

Mysilo also expands its applied research and engineering studies 
that will shape the technologies of the future for its new and supe-
rior product developments. These studies that are continued with 
a project approach are conducted by our team expert in product 
design and project, new technology development, engineering 
and analysis. Thus we can offer long term solutions that will meet 
our customers’ needs. 
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Türkiye’de Gaziantep Üniversitesi ve değirmencilik sektörünün önde gelen kuruluşları bir araya 
gelerek Üniversite bünyesinde “Değirmencilik Teknolojisi Eğitim Programı”nın açılması için 
protokol imzaladı.
Gaziantep University and the leading milling organizations in Turkey came together to sign a 
protocol for opening the “Milling Technology Education Program” at the university.

Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu, Tür-
kiye Un Sanayicileri Federasyonu, Türkiye Makarna Sanayicileri 
Derneği ve Bulgur Sanayicileri Derneği’nin işbirliğiyle Gaziantep 
Üniversite’si bünyesinde açılması planlanan “Değirmencilik Tekno-
lojisi Eğitim Programı” için protokol imzalandı. Bölümün, 2012-13 
eğitim-öğretim yılında eğitime başlaması planlanıyor.

Gaziantep Tuğcan Otel’de yapılan imza törenine Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanı Fatma Şahin de katıldı. Toplantıda konuşan Bakan 
Şahin, her sektörün nitelikli eleman ihtiyacı hissettiğine vurguda 
bulundu ve şunları dile getirdi: “Artık ülkelerin gelişmişliğini an-
lamak için ne kadar petrolü, madeni, doları olduğuna bakılmıyor. 
Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmek için ne kadar gelişmiş 
insan gücümüz olduğuna bakmalıyız. Sanayide teori ile pratiği 
birleştirmeyi yıllardır konuşuyoruz. Ama bir türlü istediğimiz şekil-
de, istediğimiz icraatları başaramamıştık. Bugün bu salonda bunu 
yapabilmenin ne kadar önemli olduğunu konuşuyoruz. Çünkü 
bilim adamları söylüyor, ‘Gelecek yüz yıl artık enerjinin, gıdanın, 
suyun yüzyılı olacak’. Artık ekmeğin, buğdayın, makarnanın yüzyılı 
olacak.”

İmza töreninde; Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Erhan Özmen, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği 
Başkanı Murat Bozkurt, Bulgur Sanayicileri Derneği Başkanı İbra-
him Sarı ve Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek 
Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mahmut Cihan da birer konuşma ya-
parak projeye ilgili görüşlerini getirdiler.

A protocol was signed for opening the “Milling Technology Edu-
cation Program” at Gaziantep University in cooperation with 
Gaziantep University Naci Topçuoğlu Vocational High School, 
Turkish Federation of Flour Industrialists, and Pasta Industrialists 
Association of Turkey. The department is planned to start educa-
tion in 2012-13 academic year.

The Minister of Family and Social Policies Fatma Şahin also attend-
ed the signing ceremony held in Gaziantep Tuğcan Hotel.  Point-
ing out in her speech at the meeting that every sector needed 
qualified personnel, minister Şahin said “The amount of petrol, 
mines and dollars is no longer an indicator of the development 
levels of countries. We should consider the amount of qualified 
man power in order to achieve sustainable growth. We have been 
talking about combining theory and practice in industry for years. 
But we have not been able to realize the desired actions in the de-
sired way. Today we are talking in the room about the importance 
of achieving this because as the scientists say, ‘The next century 
will be the century of energy, food and water.’ It will be the century 
of bread, wheat and pasta.”

Chairman of the Turkish Federation of Flour Industrialists Erhan 
Özmen, Chairman of the Pasta Industrialists Association of Turkey 
Murat Bozkurt, Chairman of the Cracked Wheat Industrialists As-
sociation İbrahim Sarı and the Principal of Gaziantep University 
Naci Topçuoğlu Vocational High School Asst. Prof. Mahmut Cihan 
made speeches and told their opinions about the project.

“OLMAZSA OLMAZ ŞART İŞGÜCÜ EĞİTİM ÇITASINI 
YÜKSELTMEK”
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Erhan Özmen, imza törenindeki konuşmasında şunları dile 
getirdi: “TUSAF olarak, en önemli hammaddemiz olan buğdayın 
stratejik bir ürün olduğu ve her geçen gün önemini arttırdığı bi-
linciyle politikalarımızı şekillendiriyoruz. Çünkü biz un sanayicileri 
olarak, Türkiye’de buğdayın ekilebilir olmasını destekleyecek poli-
tikaların oluşmasından yanayız. 

Bu alandaki geçmişimiz ve zenginliğimiz, yeni araştırmaların or-
taya çıkması, bilginin paylaşılması ve teknolojik yenilikleri içeren 
yeni bilimsel araştırmaların yapılması, Anadolu’nun bize armağan 
ettiği mirasın daha verimli kullanılmasına ve buğday kalitesinin 
artırılmasına katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.” 

Dünya un ticaretinin zirvesine oturan Türk un sanayicilerinin he-
definin 100’ü aşkın ülkeye un ihracatını devam ettirmek, yeni pa-
zarlar yaratmak ve tarım konusunda Türkiye’ye katkı sağlayacak 
uluslararası birikim ve kültürleri kuruluşlarla paylaşmak, eğitim 
ve bilime dayalı etkinlikler ve işbirliklerinin sürekliliğini gerçekleş-
tirmek olduğunu da ifade eden Özmen, “Bu kapsamda; 2023 he-
deflerine ulaşılmasında bizden beklenen politikaları üretmek ve 
sürdürebilmek, ülkemiz ekonomisine ve sonraki nesillere katma 
değeri yüksek bir sektör armağan edebilmek için olmazsa olmaz 
şartımız işgücü eğitim çıtamızı yükseltmek olmalıdır. Sektörümüz-
de mesleki eğitimin önemini gün geçtikçe daha iyi anlamaktayız. 
Biz sanayiciler, ihtiyaç duyduğumuz işgücünün niteliği ve eğitimi 
hususunda da söz sahibi olmalıyız.” dedi.

“BÖLÜM MEZUNLARI İŞSİZLİK SORUNU YAŞAMAYACAK” 
Bulgur Sanayicileri Derneği Başkanı İbrahim Sarı da konuşmasın-
da, değirmencilik sektörü içinde yer alan bulgur, un, makarna, ni-
şasta, yem, pirinç, bakliyat sektörlerinin dünyanın ve Türkiye’nin 
en büyük hacimli sektörleri olduğunu belirterek, dünyadaki tica-
retin yaklaşık yüzde 30-40 bölümünün bu ürünler bazında yapıl-
dığını ifade etti.  Türkiye’de 150 civarında bulgur fabrikası oldu-
ğunu, yıllık üretim kapasitelerinin 1 milyon 700 bin ton olduğunu 
anlatan Sarı, 2000 yılında 8 bin ton olan bulgur ihracatımızın 2010 

“INCREASING THE EDUCATION LEVEL IS A SINE QUO NAN”
Chairman of Turkish Federation of Flour Industrialists (TUSAF) Er-
han Özmen said the following in the speech he gave at the signing 
ceremony: “As TUSAF, we shape our policies with the awareness 
that wheat -our most crucial raw material- is a strategic product 
and its importance increases every passing day. As flour indus-
trialists, we support the development of policies that will make 
wheat cultivable. 

We believe that our history and richness on this matter, emer-
gence of new research, sharing of information and new scientific 
research including technological innovations will contribute to 
more efficient use of the legacy of Anatolia and to increasing the 
wheat quality. 

Stating that the Turkish flour industrialists, who are the leaders 
of the world flour trade, aimed to continue flour export to more 
than one hundred countries, to create new markets, to share with 
organizations the international knowledge and culture about 
agriculture and to provide continuity of education and science 
oriented activities and collaborations, Özmen said ”In this con-
text, the expectations from us for achieving the 2023 objectives 
should be to develop and sustain policies and to raise the labor 
education bar, which is a sine quo non for providing the coun-
try economy and the posterity with a sector of high added value. 
Our understanding of the importance of professional education 
in the sector becomes better each passing day. As industrialists, 
we must have a say in the quality and education of the work labor 
we need.”

“DEPARTMENT GRADUATES WILL NOT HAVE UNEMPLOY-
MENT PROBLEMS”
Chairman of Cracked Wheat Industrialists Association İbrahim 
Sarı stated that cracked wheat, flour, pasta, starch, feed, rice and 
pulses sectors included in the milling industry were the biggest 
sectors in the world and in Turkey and said that these products 
constituted approximately 30-40 % of the world trade.  Saying 
that there were approximately 150 crack wheat factories in Turkey 
and the annual production capacity was 1 million 700 thousand 
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yılında 164 bin tona ulaştığına dikkati çekti. “Türkiye bu sektörde 
dünyadaki en önemli aktörlerden birisidir. Ancak hızla büyüyen 
bu sektörlerin temel sorunu yetişmiş insan gücüdür.” diyen Sarı, 
şunları kaydetti: “Bulgur sektöründe karşılaştığımız ara teknik ele-
man sorunu büyüyerek devam etmektedir. 

Eski ustaların artık emekliliğe ayrılmaya başlamasıyla birlikte 
bunların yerini alacak eğitilmiş ve donanımlı insan gücü buluna-
mamaktadır. Açılacak değirmencilik bölümü sayesinde yetişecek 
insan gücü, sektörü daha ileriye taşıyacaktır. Emin olabilirsiniz ki, 
önümüzdeki 50 yıl boyunca bu bölümden mezun olan öğrenci-
ler hiçbir işsizlik sorunu yaşamadan çok rahat istihdam edilebi-
lecektir.” 

“ARA ELEMAN İHTİYACI TÜRKİYE’NİN SORUNUDUR”
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Murat Bozkurt ise 
makarna sektörünün dünyada ihracatta ikinci sırada olduğunu, 
her yıl ihracatta rekor kırarak büyüdüğünü ve bu yıl 400 bin ton 
ihracat hedeflediğini söyledi. 

Değirmencilik bölümünde okuyanların “iş garantili” mezun ola-
caklarını belirten Bozkurt, “Ara eleman ihtiyacı Türkiye’nin sorunu-
dur. Bu sorun gerek değirmen gerekse makarna sektörümüzün de 
sorunudur. Bugüne kadar buraya bir neşter vurulmadı. İlk neşter 
burada vuruluyor. Bundan son derece memnunuz.” dedi. 

“ÜNİVERSİTELER TOPLUMUN KALKINMASINDA 
LOKOMOTİF OLMALI”
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun da meslek 
yüksekokullarının kalifiye insan gücünü yetiştirmeye yönelik ol-
ması gerektiğini söyledi.  Üniversitelerin toplumun kalkınmasına 
lokomotif olması gerektiğini ifade eden Coşkun, “Bu kadar işsizlik-
ten bahsediliyor ama sanayiciler vasıflı insan gücünü bulamadık-
larını söylüyorlar. 

Bu talebe dayalı olarak biz de yeni bir arz oluşturmaya çalışıyoruz. 
Bu insan gücünü yetiştirerek Türkiye’nin, Gaziantep’in sanayisine 
ve ticaretine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.” dedi. 

tons, Sarı pointed out that the crack wheat export increased from 
8 thousand tones in 2000 to 164 thousand tons in 2010. Sarı said 
“Turkey is one of the most important actors of this sector. But the 
basic problem of these fast growing sectors is qualified man pow-
er” and added: “The intermediate technical personnel problem of 
the crack wheat sector continues to increase. 

The old craftsmen have started to retire and educated and 
equipped man power cannot be found to replace them. The man 
power that will be raised thanks to the milling department to be 
opened will carry the sector forward. I assure you that the students 
graduating from this department in the next fifty years will find 
employment very easily without encountering any problems.” 

“TURKEY SUFFERS FROM LACK OF 
INTERMEDIATE PERSONNEL”
Chairman of the Turkish Pasta Industrialists Association Murat Boz-
kurt said that the pasta sector ranked second in the world export, 
grew breaking new records every year and 400 thousand tons of 
export was expected for the current year” 

Stating that the students of the milling department would gradu-
ate with “job guarantee” Bozkurt said “Turkey suffers from lack of 
intermediate personnel. This is the problem of both the milling 
and the pasta sector. No actions have been taken so far in this 
respect. The first action is being taken here. We are very glad for 
that.” 

“UNIVERSITIES SHOULD LEAD THE WAY 
IN THE SOCIAL DEVELOPMENT”
The rector of Gaziantep University Prof. Dr. Yavuz Coşkun said that 
vocational high schools should raise qualified ma power.  Stat-
ing that universities should lead the way in social development, 
Coşkun said “People always complain about unemployment but 
industrialists say they cannot find qualified man power. Based on 
this demand, we are trying to create a new supply. By raising this 
man power, we aim to contribute to the industry of Turkey and 
Gaziantep.  

Değirmencilik sektörü içinde yer alan bulgur, un, makarna, ir-
mik, nişasta, yem, pirinç, bakliyat sektörleri halen dünyanın ve 
Türkiye’nin en büyük hacimdeki sektörleridir. Bu ürünlerin dünya-
daki yetiştirilen, transfer edilen miktarlarına bakıldığında ve bun-
ların ekonomik karşılığı hesaplandığında, en stratejik ürün gru-
bunda yer aldıkları görülmektedir. Dünyadaki ticaretin yaklaşık % 
30-40’lık oranı bu ürünler bazında yapılmaktadır.

Gerek dünyadaki ve gerekse Türkiye’deki UN, MAKARNA, İRMİK, 
BULGUR, EKMEK, NİŞASTA/GLİKOZ, YEM, TAHIL KAHVALTILIKLARI 
(FLAKES), SİLO SİSTEMLERİ, PİRİNÇ/ÇELTİK, TOHUM, YAĞ SEKTÖRÜ 
(yağlık tohumdan yağ çıkartılan ünitelerde, pres ve temizleme üni-
tesi için) ile MALT/BİRA, MISIR ve BAKLİYAT (Mercimek, nohut vs.) 
sektörleri için ara teknik eleman yetiştirilmesine yönelik bölümün 
açılması için ilk adımın atılması büyük bir önem taşıyor. Bölümün 
açılması için sektör temsilcileri ile Gaziantep Üniversitesi arasında-
ki protokol bu sebepten dolayı önem arz ediyor.

Dünyadaki gelişmiş ülkelerde çok uzun yıllardan beri faaliyet gös-
teren bu bölümler, farklı ülkelerden gelen kişiler için de iyi birer 
eğitim merkezi durumundadırlar. Gerek halen sektörde çalışan 
personel ve gerekse bu sektöre ilgi duyan gençlerin çok rağbet et-
tiği bu bölümlerin daha üst versiyonunun ülkemizde açılması çok 
stratejik bir durum yaratmıştır. Açılacak olan bölüm, yurtdışındaki 
diğer bölümlerden daha kapsamlı ve geniş bir sektöre hitap ede-
cektir. Bu yeni bölümünün farklılığı ve önemini anlayabilmek için 
dünyadaki diğer bölümlerin durumlarına bakmakta yarar vardır.

• Dünyada bu tip eğitimi verebilen BUHLER’in Uzwil’deki okulu, en 
prestijli eğitim veren yer olarak kabul edilmektedir. KANSAS’daki 
üniversitenin eğitimi çok teorik kaldığı için, KANSAS Üniversitesi 
bile kendi öğrencilerinin bir kısmını BUHLER’in okuluna gönder-

Cracked wheat, flour, pasta, semolina, starch, feed, rice and pulses 
sectors included in the milling industry are still the biggest sec-
tors in Turkey and in the world. When the grown and transferred 
amounts of these products are examined and their economic 
value is calculated, it is realized that they are in the most strategic 
product group. These products constitute approximately 30 - 40 
% of the world trade.

It is highly important to take the first step for opening a depart-
ment for raising intermediate technical staff for the FLOUR, PASTA, 
SEMOLINA, CRACKED WHEAT, BREAD, STARCH/GLUCOSE, FEED, 
FLAKES, SILO SYSTEMS, RICE/PADDY, SEED, OIL (for the press and 
cleaning units in the units where oil is extracted from oil seeds) 
sectors as well as MALT/BEER, CORN AND PULSES (Lentil, chick pea 
etc.) sectors both in Turkey and in the world. Therefore, the proto-
col between the sector representatives and Gaziantep University 
for opening of the department is important.

Operating in the developed countries for many years, these de-
partments are good education centers for people from different 
countries. Opening in our country a higher version of these de-
partments preferred by the personnel still working in the sector or 
by young people interested in the sector created a strategic situ-
ation. The department to be opened will address to a more com-
prehensive and larger sector than the other foreign departments 
do. In order to understand the difference and importance of this 
new department, it will be useful to look into the conditions of the 
other departments in the world.

• The school of BUHLER in Uzwil that can give such training is re-
garded as the most prestigious education facility in the world. As 
the education of the university in Kansas highly theoretical, even 
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mektedir. Halen BUHLER Değirmencilik Okulu uluslararası bazda 
öğrenci kabul eden, teknisyen ve mühendislere de kurslar veren 
bir yer durumundadır.

• Diğer bölümler ve merkezler ise;

o NCI (Northern Crops Institute-USA): 100’ün üzerinde farklı ülke-
den öğrenci gelmektedir. Daha çok katma değeri yüksek ürünlerin 
özellikleri üzerinde branşlaşmıştır (Açılış: 1983). Dersler daha çok 
arpa işleme, malt, yem işleme, durum buğdayı işleme, makarna, 
bakliyat, ayçiçeği işleme üzerinedir. Pilot tesislerinde uygulamalı 
eğitim verilmektedir.

o KSU (Kansas Devlet Üniversitesi-USA, International Grains 
Program): Açılış yılı 1978. Kapsamında tahıl ve yem işleme değir-
menciliğini barındırır. Tahıl ticareti yapanlar, devlet personelleri, 
özel sektör elemanlarına da kurs verilmektedir. IAOM’la da ortak 
çalışmalar yapılmaktadır. BUHLER’le partner durumdalar.

o BUHLER SMS (1950): İsviçre’deki en popüler değirmencilik oku-
ludur. Elektrik bilgisi, bakım bilgisi, hijyen bilgisi gibi geniş ve ihti-
yaca yönelik eğitim veren bu okulda, makarna, durum, irmik, yulaf, 
mısır değirmenciliği anlatılmaktadır. Hijyen, ATEX, mikrobiyoloji 
konularına da değinilmektedir.

o BUHLER SFT (Swiss Institute of Feed Technology, BUHLER, 
1979): Yemcilik ve yem değirmenciliği üzerine eğitim veren bir 
enstitüdür. 

o NABİM: İngiltere’deki benzer bir kuruluştur (Kuruluş:1930). 7 
modül kullanmaktadır. Hijyen, güvenlik, buğday, ön temizlik, de-
ğirmen aşaması, taşıma, depolama, un, enerji kullanımı, elektrik, 
otomasyon konularında eğitim verilmektedir.

o OCRIM: İtalya’dadır (Kuruluş: 1965). Bugüne kadar 2.500 öğrenci 
mezun vermiştir. Dersler genel olarak değirmen teknolojisi, labo-
ratuar tekniği, makinelerin çalışma prensibi, enerji, iş güvenliği, 
ürün geliştirme üzerinedir.

o IAOM: Un değirmenciliği, hijyen, kalite, HACCP, temel değirmen-
cilik, ileri düzey değirmencilik, ürün taşıma gibi konularda eğitim 
vermektedir.

o GRAIN PROCESSING ACADEMIA: Üst düzey eğitim vermekte-
dirler. Japonya, İngiltere ve ABD’de ortak olarak SATAKE tarafından 
eğitimler verilmektedir.

Yurtdışındaki örneklerle kıyaslandığında, Türkiye’de açılacak olan 
bölüm, hemen hemen hububat ve bakliyat sektörünün tamamına 
hitap edecek durumda programlanmıştır. 

Ayrıca elektrik, bakım-onarım, veri analizi gibi pek çok konuda da 
eğitim verilmesi planlanmıştır. Halen bu kapsamda, dünyada bu 
alanda eğitim veren bir birim bulunmamaktadır.

Yurtdışındaki bölümlere yüzlerce ülkeden öğrenci, eğitim al-
mak isteyen sektör çalışanları başvurmaktadır. Bu bağlamda da 
Türkiye’de bu bölümün açılması, yurtdışından pek çok öğrencinin 
ve sektör elemanın da bu bölüme akmasını sağlayacaktır.

Dünyadaki durum ve Türkiye’deki sektörün ihtiyacına bakıldığın-
da, hammaddeden anlayan, maliyeti bilen, değirmeni çalıştırabile-
cek, makine ayarı yapabilecek, ürünü kontrol edebilecek, makine 

KANSAS University refers some of its students to the school of 
BUHLER. BUHLER Milling School is still an organization that ad-
mits international students and teaches courses for technicians 
and engineers.

• Other departments and centers;

o NCI (Northern Crops Institute-USA): Students come here from 
more than 100 countries. It is specialized mostly in the qualities 
of products with higher added value (Foundation:  1983). Courses 
are mostly related to barley, malt, feed, durum wheat, pasta, puls-
es and sunflower processing. Applied training is provided in the 
pilot facilities.

o KSU (Kansas State University -USA, International Grains Pro-
gram): Opened in 1978. It includes milling for grain and feed 
processing. Courses are taught to those involved in grain trade, 
state personnel and private sector staff. Works are carried out in 
cooperation with IAOM. They are partners with BUHLER.

o BUHLER SMS (1950): The most popular milling school in Swit-
zerland. This school provides extensive education aimed for the 
needs of people such as electricity, maintenance, hygiene and 
courses are taught on pasta, durum, semolina, oat and corn mill-
ing. Also hygiene, ATEX and microbiology subjects are taught.

o BUHLER SFT (Swiss Institute of Feed Technology, BUHLER, 
1979): It is an institute giving education on feed trade and feed 
milling. 

o NABİM: A similar institution in England (Foundation: 1930). It 
uses 7 modules. It provides education about hygiene, safety, 
wheat, preliminary cleaning, milling stage, transportation, stor-
age, flour, energy usage, electricity and automation.

o OCRIM: It is in Italy (Foundation: 1965). It has had 2500 gradu-
ates so far. Courses are generally about milling technologies, labo-
ratory techniques, operating principles of machines, energy, work 
safety and product development.

o IAOM: It provides education on flour milling, hygiene, quality, 
HACCP, basic milling, advanced milling, product transportation 
etc.

o GRAIN PROCESSING ACADEMIA: They provide top level educa-
tion. SATAKE teaches lessons collectively in Japan, England and 
the USA.

Compared to the examples abroad, the department to be opened 
in Turkey has been programmed to address almost the entire ce-
reals and pulses sector. Moreover, it has been planned to provide 
education on a lot of subjects such as electricity, repair-mainte-
nance, data analysis etc. There is no institution in the world pro-
viding education in this field within this scope.

Hundreds of students and sector employees who want to get ed-
ucation apply to the departments abroad. In this context, open-
ing this department in Turkey will draw many students and sector 
employees from abroad.

Considering the situation in the world and the needs of the sector 
in Turkey, intermediate employees that know about raw materi-
als, costs, can run the mill, adjust machines, check the products, 
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bakımını bilen, elektrik/otomasyon bilgisi olan ara eleman arayışı 
vardır. Bölüm bu ihtiyaçları karşılayabilecek, çok değerli insan kay-
nağı yarabilecek durumda olacaktır.

Sektörün insan ihtiyacındaki değişimle birlikte iyi yetişmiş eleman 
talebinin artacak olması nedeniyle, önümüzdeki 50 yıl boyunca 
bu bölümden mezun olan öğrenciler, hiçbir işsizlik sorunu yaşa-
madan, çok rahat istihdam edilebilecektir. Bu sebepten dolayı da, 
bu bölüm doğru bir karar olarak ortaya çıkmaktadır.

AYRICA BÖLÜM, HEM HUBUBAT (UN, MAKARNA, BULGUR, Pİ-
RİNÇ vs.) HEM BAKLİYAT (MERCİMEK vs.), HEM YAĞLI TOHUM-
LAR, HEM DE YEM SEKTÖRÜNE HİTAP EDECEĞİ İÇİN PARARLEL 
SEKTÖRLERİN TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞMESİNE DE ÖN AYAK 
OLACAKTIR.

Program içeriği hazırlanırken, yurtdışındaki diğer bölümlerin in-
celenmesinin yanı sıra sektörün talepleri ve gelecekteki teknolojik 
eğilimler de dikkate alınmıştır.

Program içeriği bakımından incelendiğinde yeni bölümde;
1- YÖK’ün öngördüğü temel dersler (Matematik, Türkçe vs.),
2- Teknik çizim,
3- Taşıma sistemleri (pnömatik taşıma, elevatör, helezon vs. taşıma 
sistemlerini öğrenmeleri için),
4- Silo ve depolama teknolojisi (bozulmanın ve böceklenmenin 
engellenmesi için değirmencilikte silo-depo kurulumu, tasarlan-
ması ve yönetimi çok önemlidir),
5- Hammadde (öğrencilerin değirmene gelen hammaddeleri tanı-
ması, özelliklerini bilmeleri gerekmektedir),
6- Hububat analizleri,
7- Temel üretim maliyeti/ekonomisi (maliyet analizi yapabilmeleri 
için),
8- Hijyen ve sanitasyon (HACCP),
9- Temel mikrobiyoloji ve toksikoloji,
10- Temel elektrik, enerji ve otomasyon,
11- Kalite kontrol (hububat ve bakliyat bazlı) ve temel analizler,
12- Değirmencilik makineleri ve prensipleri,
13- İş güvenliği,
14- Makine bakım-onarım bilgisi,
15- Un değirmenciliği,
16- İrmik değirmenciliği,
17- Bulgur değirmenciliği,
18- Mısır ve kahvaltılık ürün değirmenciliği,
19- Nişasta değirmenciliği,
20- Yağlı tohumlar değirmenciliği,
21- Kahvaltılık ürünler (gevrek türü) değirmenciliği,
22- Arpa, malt, yulaf değirmenciliği,
23- Bakliyat değirmenciliği (pirinç/çeltik, mercimek, nohut),
24- Makarna teknolojisi,
25- Ekmek teknolojisi,
26- Yem değirmenciliği,
27- Diğer ürünler değirmenciliği gibi konularda içeriğe sahip ola-
caktır.

ÖZEL NOT: Bölümün isminin değirmencilik olması tüm sektörlere 
hitap edebilmesi için çok önemlidir.

and that know about machine maintenance and electricity/auto-
mation are in demand. The department will have the capacity to 
meet these needs and to create invaluable human resources. As 
the need demand for qualified staff will rise due to the change in 
the sector’s need for people, the students graduating from this 
department in the next 50 years will find employment very easily 
and not have any unemployment problems. Therefore, opening 
this department seems to be the right decision.

MOREOVER, THE DEPARTMENT WILL LEAD THE IN THE DEVELOP-
MENT OF TECHNOLOGIES IN THE PARALLEL SECTORS AS IT WILL 
ADDRESS CEREALS (FLOUR, PASTA, CRACK WHEAT, RICE etc.), 
PULSES (LENTIL etc.) OIL SEEDS AND FEED SECTORS.  

While preparing the program content, the demands of the sector 
and the future technologies were taken into account as well as 
looking into other departments.

In terms of the program content, the new department will in-
clude;
1- Basic lessons set forth by the Higher Education Institution 
(Mathematics, Turkish Language Education etc.),
2- Technical drawing,
3- Carrying systems (to teach them pneumatic carriage, elevator, 
corkscrew etc. carrying systems) 
4- Silo and storing technology (It is very important in milling to set 
up, design and manage silos-stores  in order to prevent decompo-
sition and infestation),
5- Raw material (the students need to know the raw materials 
coming to the mill and their  features),
6- Cereal analyses,
7- Basic production cost/economy (so that they can conduct cost 
analyses),
8- Hygiene and sanitation (HACCP),
9- Basic microbiology and toxicology,
10-  Basic electricity, energy and automation,
11- Quality control (cereal and pulses oriented) and basic analy-
ses,
12- Milling machines and principles,
13- Work safety,
14- Machinery maintenance-repair knowledge 
15- Flour milling,
16- Semolina milling,
17- Cracked wheat milling,
18- Corn and breakfast products milling,
19- Starch milling,
20- Oil seeds milling,
21- Breakfast products (flakes) milling,
22- Barley, malt, oat milling,
23- Pulses milling (rice/paddy, lentil, chick pea),
24- Pasta technology,
25- Bread technology,
26- Feed milling,
27- Other products 

NOTE: It is very important that the name of the department should 
be “milling” so that it can address all sectors.
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Amerikan Tahıl Konseyi (USGC), Vietnam’da şahit olunan hızla artan girişimci ruhun USGC mısır 
heyetinin katılımcılarını, gelecekteki fırsatlar konusunda cesaretlendirdiğini açıkladı.
The rapidly increasing entrepreneurial spirit witnessed in Vietnam encouraged participants of 
USGC Corn Mission about future opportunities, the U.S. Grains Council (USGC) said. 

Dokuz Amerikan üretici ve mısır kuruluşunun personelinden 
oluşan bir heyet, ihracat pazarı geliştirme ve muhafaza etme ko-
nusunda ortaya çıkan güçlükleri yerinde görmek, 2011 yılındaki 
Amerikan ürün arzı ve kalitesine ilişkin görüş alışverişinde bu-
lunmak için 28 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında Japonya, Çin ve 
Vietnam’ı ziyaret etti. 

Vietnam, Asya’daki en hızlı büyüyen yem pazarı. Mısır ihtiyacının 
çoğunu, kendi üretimiyle veya yakın ülkelerden yaptığı ithalatla 
karşılasa da, grup yine de Vietnam’ın pazar potansiyelinden etki-
lendi.  “Büyük ölçüde değişen müşteri alışkanlıkları, Vietnam’daki 
tahıl talebini artıracak. Vietnamlı alıcıları ve çiftçileri ABD’den alım 
yapmanın faydaları hakkında bilinçlendirmeye devam etmeliyiz.” 
diyen heyet üyesi ve Michigan Mısır Pazarlama Programı Başkanı 
Pat Feldpausch, sözlerine şöyle devam etti: “ABD şeffaflık ve risk 
yönetimi sağlayan güvenilir bir sisteme sahip. Tutarlı bir tedarikçi-
yiz ve alıcılar daha iyi şartlarda alım yapıyor. Yakın ülkelerden veya 
Ukrayna’dan mısır almak riskli. İndirim alabilirsiniz ama bunun ga-
rantisi yok.” 

2010 yılında Vietnam ABD tarım ürünleri için en büyük 15. pazar 
oldu. ABD’nin Vietnam’a yaptığı tarım ürünü ihracatı beş kat art-
tı ve 2006 yılında yalnızca 216 milyon dolar iken 2010 yılında 1,3 
milyar dolara ulaştı. Vietnam Amerikan hayvan yemleri için en bü-
yük 8. pazar ve bu pazarın değeri son iki yılda ikiye katlanarak 151 
milyon dolara ulaştı.

A board consisting of nine U.S. producers and corn organization 
staff traveled to Japan, China and Vietnam Nov. 28-Dec. 9 for a 
firsthand look at the challenges of developing and defending ex-
port markets and to share insights on the U.S. 2011 crop supply 
and quality.  

Vietnam is the fastest growing feed market in Asia. Although Viet-
nam mostly fills its corn needs with domestic and nearby country 
imports, the group still felt encouraged by the market potential. 
“The drastically changing consumer habits will increase grain de-
mand in Vietnam. We need to continue to educate Vietnamese 
buyers and farmers on benefits of buying from the United States,” 
said Pat Feldpausch, mission participant and president of the Corn 
Marketing Program of Michigan. 

“The U.S. has a dependable system that provides transparency 
and risk management. We are a consistent supplier and buyers 
get better value for their purchases. Buying corn from nearby 
countries or from Ukraine is a risk. You may get a bargain but it’s 
a gamble.” 

In 2010, Vietnam became the 15th largest market for U.S. agricul-
tural products. U.S. agricultural exports to Vietnam grew fivefold 
from a mere $216 million in 2006 to $1.3 billion in 2010. Vietnam 
is the 8th largest market for U.S. feedstuffs, doubling over the past 
two years and valued at $151 million in 2010. 
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Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, gluten 
oranı sıfır olan ve bu yüzden Çölyak hastaları tarafından tercih 
edilen Kara Buğday için üretim izni aldı. Enstitü’nün Kara Buğdayı 
Türkiye’de ilk kez Konya’da yetiştireceği bildirildi. 

Konya’da alternatif ürünler yetiştirmek için çalışmalarını sürdür-
düklerini söyleyen Konya Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyi-
biner, tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmeye ve yeni bitki desenini 
bölgeye kazandırmaya çalıştıklarını, bölgeye uyum sağlayan 
30’a yakın ürün üzerinde de araştırmalarını devam ettirdiklerini 
dile getirdi. Bu bitkilerden biri olan Kara Buğdayın hem bölge 
hem de Türkiye açısından önemli olduğuna değinen Ataiyibiner, 
“Bundan iki yıl önce Konya’daki Bahri Dağdaş Uluslararası Tarım-
sal Araştırma Enstitüsü’nde gluten oranı sıfır olan ‘Kara Buğday’ 
üzerinde bir çalışma başlattık. Bu buğdayın tohumluk orijini 
ABD’den temin edilerek, ürün bazında üretim çalışmaları başla-
tıldı.”  dedi.

Kara Buğdayın adaptasyon ve verim denemelerinden olumlu so-
nuçlar elde edildiğini, bunun sonucunda bir süre önce Bahri Dağ-
daş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından bitkinin 
üretim izninin alındığını ifade eden Ataiyibiner, Kara Buğdayın 
Türkiye’de ilk kez Konya’daki tarım alanlarında yetiştirilmesi için, 
tohumluk üretim tescil iznin de alınmaya çalışılacağını söyledi.

Kara Buğdaydan iki şekilde yararlanmayı düşündüklerini anlatan 
Ataiyibiner, şunları kaydetti: “Çin ve Rusya’da ciddi manada ‘Kara 
Buğday’ üretimi var. Avrupa ve ABD’de üretiliyor. Ancak bu yıl ithal 
konusunda ciddi manada problemler yaşandığı bildirildi. Proble-
min nedeni ise Çölyak hastalığının sayısının hızla artması... Böy-
le olunca ülkeler kendi ürettikleri ürünleri kendi vatandaşları için 
üretir hale geldi. İthal gelen ‘Kara Buğday’ ununun fiyatının 24 lira 
olması, Çölyak hastalarını ekonomik olarak etkiliyor. Bunun için 
çalışmalarımız devam ediyor.” 

Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute ob-
tained a production permit for buckwheat whose gluten ratio is 
zero and is therefore preferred by people with the celiac disease. 
It has been announced that the institute will produce Buckwheat 
in Konya for the first time in Turkey. 

President of Konya Meram Chamber of Agriculture Ali Ataiyib-
iner stated that they tried to grow medical aromatic plants and 
to provide the region with new plant pattern and continued their 
studies on approximately 30 products that adapted to the region. 
Pointing out that Buckwheat was important both to the region 
and to Turkey; Ataiyibiner said “We initiated studies on Buckwheat 
with zero gluten amount two years ago at Bahri Dağdaş Interna-
tional Agricultural Research Institute situated in Konya. The origi-
nal seeds of this plant were obtained from the USA and produc-
tion activities were initiated for the product.”

Ataiyibiner stated that positive results were achieved in the ad-
aptation and productivity experiments for Buckwheat and thus 
a production permit was obtained by Bahri Dağdaş International 
Agricultural Research Institute recently and said that they would 
try to get a seed production permit so that Buckwheat could be 
grown in farmlands in Konya for the first time in history. Saying 
that they intended to make use of Buckwheat in two ways, Atai-
yibiner made the following statement: “A large amount of “Buck-
wheat” is produced in China and Russia. 

It is produced in Europe and the USA.  But it was announced that 
there were serious problems in export this year. The reason for the 
problem was that the occurrence of the celiac disease increased 
rapidly. As a result, the producer countries started to make produc-
tion only for their own citizens. The fact that the price of imported 
“Buckwheat” flour is 24 TL economically affects people with the 
celiac disease. Our works continue in this respect.” 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretim izni alınan “Kara 
Buğday”ın, Türkiye’de ilk kez Konya’da yetiştirileceği bildirildi.
It has been stated that buckwheat, a production permit for which has been obtained by Bahri 
Dağdaş International Agricultural Research Institute, is going to be produced in Konya district of 
Turkey for the first time.
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The fifth occasion of the International Flour, Semolina, Rice, Corn, 
Bulghur, Feed Milling Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit Technolo-
gies Exhibition (IDMA), which is organized biannually by Parantez 
Uluslararası Fuarcılık in Istanbul, is preparing to host thousands of 
professionals from 103 countries on 04-07 April 2013 in Istanbul 
Expo Center. 

Zübeyde Kavraz, the General Manager of Parantez Fuarcılık that 
continued its preparations for 2013 exhibition after IDMA 2011 
Exhibition, which was fruitful for both participants and visitors, 
answered our questions regarding IDMA 2011 Exhibition.

Miss Kavraz, the IDMA exhibition you organized in 2011 was 
very much appreciated by both visitors and participants. The 
next exhibition is in April, 2013. How are the preparations for 
IDMA 2013 going?
As you know, International, Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulghur, 
Feed Milling Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit Technologies Ex-
hibition (IDMA), has proved to be the most prominent meeting 
platform of the world milling industry. Therefore, the leading or-
ganizations of the world milling industry booked their places in 
the 5th IDMA fair to be held in Istanbul Expo Center on 4-7 April 
215 although there is still more than one year. We consider this as 
a proof of the success of 2011 IDMA. 
As Parantez Fuarcılık, our main aim is to meet all expectations of 
the visitors and participants in this exhibition we organize bian-

Parantez Uluslararası Fuarcılık tarafından 2 yılda bir İstanbul’da or-
ganize edilen Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem De-
ğirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı 
(İDMA)’nın beşincisi, 04-07 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde, dünyanın 103 ülkesinden gelecek binlerce pro-
fesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. 

Hem katılımcılar hem de ziyaretçiler açısından son derece verimli 
geçen İDMA 2011 Fuarı’nın ardından 2013’teki fuar için çalışmaları-
na ara vermeden devam eden Parantez Fuarcılık’ın Genel Müdürü 
Zübeyde Kavraz, İDMA 2013 Fuarı’yla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Sayın Kavraz, 2011 yılında gerçekleştirdiğiniz İDMA Fuarı, hem 
ziyaretçisi hem de katılımcısıyla bir hayli beğeni topladı. Bir 
sonraki fuar Nisan 2013’te. İDMA 2013 Fuarı’nın çalışmaları na-
sıl gidiyor?
Bildiğiniz gibi Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem De-
ğirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı 
İDMA, dünya değirmencilik sektörünün en önemli buluşma plat-
formu olarak kendini kanıtlamış durumda. Bu yüzden de dünya 
değirmencilik sektörünün önde gelen markaları, bir yıldan fazla 
bir zaman olmasına rağmen, 4-7 Nisan 2013 tarihleri arasında 
İstanbul Fuar Merkezi’nde 5. kez düzenlenecek İDMA 2013 Fuarı 
için şimdiden yerlerini ayırttı.  Bunun da İDMA’nın 2011 yılında 
yakaladığı başarının bir kanıtı olduğunu düşünüyoruz. 2 yılda bir 
organize ettiğimiz bu fuarda, hem katılımcılarımızın hem de ziya-

Dünya değirmencilik sektörünün en önemli buluşma platformu İDMA Fuarı, 4-7 Nisan 2013 tarihleri ara-
sında İstanbul Fuar Merkezi’nde beşinci kez dünya değirmencilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. 
2013’teki fuarı, 103 farklı ülkeden 10 binin üzerinde profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

IDMA Exhibition, the most important meeting platform of the world milling industry, is preparing 
to bring world millers together for the fifth time in Istanbul Expo Center on 4-7 April 2013. It is 
expected that the exhibition in 2013 will be visited by more than 10 thousand professionals from 
103 different countries.

nually and to make them leave the exhibition satisfied.  For this 
reason, we intensify the preparations for IDMA 2013.

How will IDMA 2013 be different from the previous exhibition? 
What kinds of differences are waiting for the participants and 
visitors in the exhibition in 2013?
We organized IDMA 2011 exhibition in two halls and in a total space 
of 14 thousand square meters. We expanded the exhibition area 
for 2013 so that more brands will be represented in the exhibition 
and product diversity will be increased. IDMA 2013 Exhibition will 
be in three halls encompassing a total area of 21 thousand square 
meters. First of all, this will allow visitors to see more alternatives 
and products varieties in 2013 Exhibition. Furthermore, they will 
have the opportunity to learn about the latest innovations and 
technologies developed by these brands.
We can say that another significant difference for visitors will be 
the increase in the number of foreign participants. This means 
almost all of the leading actors in the world milling industry will 
attend the exhibition. This will strengthen the international char-
acteristic of IDMA again. In addition, we expanded domestic and 
foreign visitor attendance activities. We believe that especially the 
publicity activities aimed for foreign visitors will produce results in 
the fair in 2013 and we will satisfy the participants. Participants will 
have the opportunity to increase their market shares thanks to the 
work relations they will form by coming together with thousands 
of professional visitors from 103 countries.

Could you mention the domestic and foreign publicity activi-
ties and the actions taken for visitor organization? What kinds 
of promotion activities are you carrying out and in how many 
countries?
As I just said, we expanded our publicity and visitor attendance ac-
tivities for 2013. First of all, number of countries where we carry out 
activities to draw visitors was increased to 103. In order to ensure 
more efficient publicity and visitor attendance, we work together 
with the leading associations, unions, media institutions and tour-
ism agencies in these 103 countries. In this context, more than 100 
associations, unions and tourism agencies in Asian, Africa, Middle 
East, Balkan, South and North America and European countries are 
providing assistance for Parantez Fuarcılık for IDMA 2013 and car-
rying out active operations for visitor attendance. We have already 
made agency agreements in almost 20 countries. Similar activities 
are underway in other countries. Moreover, we continue to per-
form publicity works and invitations in five different languages by 

retçilerimizin tüm beklentilerini karşılamak ve fuardan memnun 
ayrılmalarını sağlamak Parantez Fuarcılık olarak en temel hedefi-
miz.  Bunun için de İDMA 2013 için çalışmalarımızı arttırarak de-
vam ettiriyoruz.

İDMA 2013’ün bir önceki fuardan farkı ne olacak? Katılımcıları 
ve ziyaretçileri 2013’teki fuarda ne gibi farklılıklar bekliyor?
İDMA 2011 Fuarı’nı 2 salonda ve toplam 14 bin metrekarelik bir 
alanda gerçekleştirmiştik. 2013’te ise daha çok markanın fuarda 
temsil edilmesini ve ürün çeşitliliğinin arttırılmasını sağlamak 
amacıyla sergi alanımızı genişlettik. İDMA 2013 Fuarı, toplamda 21 
bin metrekarelik alandan oluşan 3 salonda kurulacak. Dolayısıyla 
ziyaretçiler, 2013 Fuarı’nda öncelikle daha çok alternatifle ve ürün 
çeşitliliğiyle karşılaşacak. Ayrıca bu markaların geliştirdiği en son 
yenilik ve teknolojilerle de bu fuarda tanışma imkanı bulacak.
Ziyaretçiler için bir diğer önemi farklılığın, yurtdışı katılımcı sayı-
sındaki artış olacağını söyleyebiliriz. Yani dünya değirmencilik sek-
törünün önde gelen aktörlerinin hemen hemen hepsi bu fuarda 
yer alacak. Bu da İDMA’nın uluslararası niteliğini bir kez daha pe-
kiştirecektir. Ayrıca bu yıl yurtdışı ve yurtiçi ziyaretçi çalışmalarımızı 
da genişlettik. Özellikle yurtdışı ziyaretçilerine yönelik yaptığımız 
tanıtım çalışmalarımızın, 2013’teki fuarda karşılığını bulacağını ve 
katılımcıları memnun edeceğini düşünüyoruz. Katılımcılar, dünya-
nın 103 ülkesinden gelecek binlerce profesyonel ziyaretçiyle bir 
araya gelerek kuracağı yeni işbirlikleriyle global pazardaki payını 
arttırma imkanı bulacak.

Bize biraz da yurtiçi ve yurtdışı tanıtımları ve ziyaretçi organi-
zasyonu için yaptığınız bu çalışmalardan bahseder misiniz? Kaç 
ülkede, ne gibi tanıtım çalışmaları yapıyorsunuz?
Az önce de bahsettiğim gibi 2013 için tanıtım ve ziyaretçi çalışma-
larımızı genişlettik. Öncelikle ziyaretçi çalışması yaptığımız ülke 
sayısını 103’e çıkardık. Dünyanın 103 ülkesinde, daha etkili tanıtım 
ve ziyaretçi katılımı sağlamak için de ülkelerdeki sektörün önde 
gelen dernekleri, birlikleri, basın yayın kuruluşları ve turizm acen-
teleriyle işbirliği yapıyoruz. Bu kapsamda Asya, Afrika, Ortadoğu, 
Balkanlar, Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa ülkelerinde, 100’ü 
aşkın dernek, birlik ve turizm acentesi, İDMA 2013 Fuarı için Paran-
tez Fuarcılık’a destek vererek ziyaretçi katılımı için aktif çalışma-
lar yürütüyor. Hatta 20’ye yakın ülkede, acentelik anlaşmalarımızı 
şimdiden yaptık. Diğer ülkelerde de benzer çalışmalarımız devam 
ediyor. Ayrıca bir önceki fuarda olduğu gibi bu fuarda da ziyaretçi 
katılımını arttırmak için tanıtımlarımızı ve davetlerimizi 5 farklı dil-
de, direkt hedef kitleye, yani firma yöneticilerine ulaşarak, birebir 
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means of one-to-one interactions and by directly reaching out to 
the target group, namely company executives as we did in the pre-
vious fair in order to increase the number of visitors. In addition, 
we reorganized our website in seven languages for publicity. This 
way, many visitors have the opportunity to reach all information 
and developments about the exhibition in their own languages. 

Who will be the participants and visitors of the exhibition? Who 
is the target group of the exhibition?
Flour, semolina, corn, rice and feed millers, producers and rep-
resentatives of pulses cleaning and packing, pasta and biscuit 
technologies, grain storing silos, filing, carrying and discharging 
systems, laboratory equipment, additives, packing machines and 
materials, spare parts and sub-industry products as well as interna-
tional sellers of grains and pulses will attend the fair. These partici-
pants introduce the latest innovations in the systems they have de-
veloped or represent to the visitors in IDMA 2013. The target visitor 
group of IDMA 2013 consists of; the professional executives, inves-
tors and employees of global flour, semolina, rice, corn and feed 
millers, professional executives, investors and employees of com-
mercial factories producing and trading pulses, pasta and biscuits, 
international buyers of grains and pulses, professional executives, 
investors and employees of food companies making production 
in connection with the grains and pulses sectors, presidents and 
members of non-governmental organizations and professional as-
sociations related to the grains and pulses sectors, academics and 
students from education and research institutions, senior execu-
tives and employees in legal institutions dealing with matters such 
as food, agriculture and foreign trade, and seed producers.

How many visitors are you expecting for IDMA 2013?
IDMA 2011 Exhibition was visited by more than 8 thousand peo-
ple from 60 countries. We expect IDMA 2013 to be visited by more 
than 10 thousand local and foreign professionals from 103 coun-
tries during 4 days.

Could you give information about other activities that will be 
performed in the exhibition?
We will organize seminars on basic subjects such as wheat, flour, 
milling, pulses, rice, cracked wheat (bulgur) and pasta in IDMA 2013 
as we did in the previous exhibition. Differently from the previous 
exhibitions, Turkish and English simultaneous translations will be 
done in the seminar that will be organized in 2013 exhibition.  This 
way, visitors from abroad will easily benefit from these seminars. 
Apart from the seminars organized by us (Parantez Fuarcılık), some 
international institutions and companies will have similar events. 
We will announce them in our website in the following days.

What would you like to add as your final remarks?
As I said earlier, our primary purpose is to meet the expectations 
of participants and visitors of our exhibitions at the highest level. 
We are rapidly continuing our preparations for this purpose.  We 
believe we will prove again in 2013 that IDMA is the most impor-
tant meeting platform bringing all parties of the world grain and 
pulses industry together.

iletişimlerle yapmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra tanıtım için 
web sitemizi de 7 farklı dilde yeniden düzenledik. Böylece birçok 
ziyaretçi, fuarla ilgili tüm bilgilere ve gelişmelere kendi dillerinde 
ulaşma imkanı buluyor. 

Peki fuara katılımcı ve ziyaretçi olarak kimler katılacak? Fuarın 
hedef kitlesini kimler oluşturuyor?
İDMA 2013 Fuarı’na un, irmik, mısır, pirinç ve yem değirmenleri 
ile bakliyat temizleme, ambalajlama, makarna ve bisküvi tekno-
lojileri, tahıl depolama siloları, dolum, taşıma ve tahliye sistem-
leri, laboratuvar cihazları, katkı maddeleri, ambalaj makineleri 
ve malzemeleri ile yedek parça ve yan sanayi ürünleri üreticileri 
ve temsilcileri ile uluslararası hububat ve bakliyat satıcıları katıla-
cak. Bu katılımcılar, İDMA 2013’te geliştirdikleri veya temsilciliğini 
yaptıkları sistemlerdeki en son yenilikler ziyaretçilerin beğenisine 
sunacak. İDMA 2013’ün ziyaretçi bazında hedef kitlesini ise; dün-
ya ölçeğindeki un, irmik, pirinç, mısır ve yem değirmencilerinin 
profesyonel yöneticileri, yatırımcıları ve çalışanları ile bakliyat, 
makarna ve bisküvi üretimi ve ticareti yapan fabrikaların profes-
yonel yöneticileri, yatırımcıları ve çalışanları; uluslararası hububat 
ve bakliyat alıcıları; hububat ve bakliyat sektörleriyle bağlantılı 
üretim yapan gıda firmalarının profesyonel yöneticileri, yatırımcı-
ları ve çalışanları; hububat ve bakliyat sektörleriyle bağlantılı sivil 
toplum kuruluşları ve mesleki kuruluşların başkanları ve üyeleri; 
eğitim ve araştırma kurumlarında görev yapan akademisyenler ve 
öğrenciler; gıda, tarım ve dış ticaret gibi konularla ilgilenen resmi 
kurumlarda görev yapan üst düzey yetkililer, çalışanlar ve tohum 
üreticileri oluşturuyor.

İDMA 2013 Fuarı’ndaki ziyaretçi beklentiniz nedir?
İDMA 2011 Fuarı’nı 60 ülkeden 8 bini aşkın ziyaretçi takip etmişti. 
İDMA 2013 Fuarı’nı ise 4 gün boyunca 103 farklı ülkeden 10 bini 
aşkın yerli ve yabancı profesyonelin ziyaret etmesini bekliyoruz.

Fuarda gerçekleştirilecek diğer etkinlikler hakkında da bilgi ve-
rebilir misiniz?
İDMA 2003 Fuarı’nda bir önceki fuarda olduğu gibi yine buğday, 
un ve değirmencilik ile bakliyat, pirinç, bulgur ve makarna ol-
mak üzere 5 farklı temel konuda seminer etkinliklerimiz olacak. 
2013’teki fuarımızda düzenleyeceğimiz seminerlerde, bir önceki-
lerden farklı olarak Türkçe ve İngilizce simultane çeviri de yapıla-
cak. Böylece yurtdışından gelen ziyaretçiler de bu seminerlerden 
rahatlıkla faydalanabilecek. Ayrıca Parantez Fuarcılık olarak bizim 
organize ettiğimiz seminerlerin dışında, bazı uluslararası kuruluş-
ların ve de firmaların da bu tarz etkinlikleri olacak. Bunları da iler-
leyen dönemde web sitemizden ilan edeceğiz.

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Daha önce de bahsettiğim gibi en temel amacımız, fuarımıza ka-
tılımcı ve ziyaretçi olarak katılan tüm tarafların beklentilerini en 
üst düzeyde karşılayabilmek. Bunun için de çalışmalarımıza ara 
vermeden hızla devam ediyoruz.  2013’te İDMA’nın dünya hubu-
bat ve bakliyat endüstrisinin tüm taraflarını bir araya getiren en 
önemli buluşma platformu olduğunu bir kez daha kanıtlayacağı-
mıza inanıyoruz.
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Buğdaydaki protein miktarını artırmak için çalışmalar yaptıklarını 
söyleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, 
bundan sonra Türkiye’de üretilen buğdayda, kalitenin artacağını 
ifade etti.

Kasım ayında Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Mustafa Çevik ve 
beraberindeki heyeti makamında kabul eden Bakan Eker, bu gö-
rüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de üretilen 
buğdaydaki protein oranının düşük olduğunu, protein miktarını 
artırmak için 2003 yılından beri çalışmalar yaptıklarını açıkladı. 

Bakan Eker, bu konuda yaptıkları çalışmaların en önemlilerinden 
birinin yer altından ilaçlama yöntemiyle yapılan süneyle mücade-
le, diğerinin ise çiftçilerin sertifikalı tohumluk kullanımını artırmak 
için sağladıkları teşvikler olduğunu vurguladı. Açıklamasının deva-
mında TMO’nun yeni alım sistemine vurguda bulunan Bakan Eker, 
şunları dile getirdi: “Şimdi buğdaydaki protein oranının arttırılma-
sını sağlamak için üçüncü aşamaya geçtik. Bu aşama çok önemli. 
Bu çerçevede 300 civarında protein ölçme cihazı aldık. Bundan 
sonra buğdayda kalite giderek artacak.”  

Yeni alım sisteminin çiftçiler tarafından kabul gördüğünü, TMO 
tarafından çekilen ve kaliteli buğdayın önemini anlatan reklam 
filminin de beğenildiğini belirten Bakan Eker, Bakanlık olarak ken-
dilerinin ve tüm örgütlerin en önemli görevinin çiftçiyi yeni alım 
sistemiyle ilgili bilgilendirmek olduğunu kaydetti.

“TARIMSAL DESTEKLERİN YARISI HUBUBATA VERİLİYOR”
En temel gıda maddesi olan buğdayın stratejik bir ürün olduğuna 
işaret eden Bakan Eker, buğdayın ana vatanının Türkiye olduğunu 
ve Türkiye’nin aynı zamanda buğdayın gen merkezi de olduğunu 
vurguladı. Türkiye’nin buğday üretiminde dünyada ilk 10 içerisin-
de olduğunu bildiren Eker, bu yüzden buğdayın Türkiye için çok 
önemli bir ürün olduğunu, Bakanlığın desteklerinin yarısını hubu-
bat için verdiklerini, buğday çeşitlerinin yüzde 50’sinin Bakanlık 
tarafından geliştirildiğini söyledi.

Stating that they were carrying out works to increase the protein 
amount of wheat, the Minister of Food, Agriculture and Livestock 
Mehmet Mehdi Eker said that the quality of the wheat produced 
in Turkey would increase from then on.

Visited by the chairman of the National Cereals Council Mustafa 
Çelik and his entourage at his office in November, the minister 
made a written statement after the meeting and announced that 
the protein amount of the wheat produced in Turkey was low and 
they had been carrying out works to increase the protein amount 
since 2003.  Minister Eker pointed out that one of their most im-
portant activities on the subject was the struggle with sunn pest 
made by means of underground disinfestations and another was 
the incentive payments provided with the aim of increasing the 
use of certificated seeds by farmers. 

Minister Eker went on to draw attention to the new receipt system 
of TMO and said: “We are now in the third stage of increasing the 
protein amount of wheat. This stage is very important. We pro-
cured approximately 300 protein measurement devices for this 
purpose. The quality of the wheat will gradually increase from 
now on.” Stating that the new receipt system was welcomed by 
farmers and the commercial made by TMO explaining the impor-
tance of high quality wheat was liked, Minister Eker said that the 
duty of the ministry and all related organizations was to inform 
farmers about the new reception system.

“HALF OF THE AGRICULTURAL SUPPORTS ARE GIVEN FOR 
CEREALS”
Pointing out that wheat, the most basic food, was a strategic 
product, Minister Eker said that the country of origin of wheat was 
Turkey and Turkey was the center for wheat.Stating that Turkey 
was among the top ten wheat producers, Eker said that wheat was 
therefore an important product for Turkey, the ministry gave half 
of the support contributions for cereals and 50 percent of wheat 
varieties were developed by the Ministry.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Türk buğdayının kalitesinin artırılması için 
çalışma yapıldığını bildirdi.
Minister of Food, Agriculture and Livestock Mehmet Mehdi Eker has declared that works are be-
ing carried out to increase the quality of the Turkish wheat.
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Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Ma-
mulleri İhracatçıları Birliği, 2011 yılı Ocak-Ekim ayı dönemi içeri-
sinde 1,4 milyar dolarlık ihracat yaparak, birlikler arasında ilk sı-
raya yerleşti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu ihracat rakamıyla, 
Türkiye’de, hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatında ilk sıraya 
yerleşti.

Ocak-Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ihracatla sek-
törde lider olduklarını açıklayan Güneydoğu Anadolu Hububat, 
Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Şahin Batallı, “Bu dönemde yaklaşık 1,4 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştiren birliğimiz, tüm birlikleri geride bı-
rakarak birinci sırada yer almıştır. Birliğimizi İstanbul ve Akdeniz 
ihracatçı birlikleri takip etti. Bu dönemde en fazla ihraç ettiğimiz 
ürünlerin başında bitkisel yağlar, buğday unu, bisküvi-pasta, ma-
karna ve kakaolu mamuller geldi. En çok ihracatı da Irak, Suudi 
Arabistan, Suriye ve Libya’ya gerçekleştirdik. Ülkemiz ve bölgemiz 
kalkınmasında anahtar rol oynayan ihracatımızdaki bu yükseliş, 
ilerleyen dönemler için umut vericidir.” dedi. 

Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu zor koşullar altında elde 
edilen bu başarının, bölgenin yarınlara daha güvenli bakmasını 
sağladığını kaydeden Batallı, konuşmasının devamında şunları 
dile getirdi: “Özellikle emek-yoğun bir faaliyet alanı olan sektörü-
müzün ihracattaki başarısı, bölge istihdamına da katkı sağlayarak 
gerçek anlamda kalkınmanın yolunu açmış olmaktadır. Bölgemi-
zin sektörde ilk sırada yer almasında emeği geçen tüm ihracatçıla-
rımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Southeastern Anatolia Cereals, Pulses, Oil Seeds and Products 
Union ranked first among the unions in January-October 2011 
by realizing 1.4 billion dollars of export. With this export number, 
the Southeastern Anatolia Region ranked first in Turkey in cereal, 
pulses and oil seed export.

Chairman of the Board of Directors of Southeastern Anatolia Cere-
als, Pulses, Oil Seeds and Products Union Şahin Batallı stated that 
they became the sector leader thanks to the export they realized 
in January-October 2011 and said “Carrying out approximately 1.4 
billion dollars of export in this period, our union outdistanced all 
the other unions and ranked first. Our union was followed by Is-
tanbul and Mediterranean export unions. 

The main products we exported most in this period are vegeta-
bles oil, wheat flour, biscuits-cakes, pasta and cocoa products. We 
exported the highest amount of products to Iraq, Saudi Arabia, 
Syria and Lebanon. This increase in our export, which played an 
important role in the development of the region and the country, 
is promising for the future. 

Saying that this success achieved under the difficult conditions 
of the world economy made the region more optimistic about 
the future, Batallı added: “The export success of our particularly 
effort-oriented industry has literally opened the way for develop-
ment by contributing to employment in the region. I congratu-
late all exporters who made our region the sector leader and wish 
them a continued success.”

Güneydoğu Anadolu, 2011 yılı Ocak-Ekim ayı döneminde gerçekleştirdiği 1,4 milyar dolarlık 
ihracatla, Türkiye’de, hububat ve bakliyat ihracatında lider bölge oldu. Bölgeden yapılan ihra-
catta Irak, Suudi Arabistan, Suriye ve Libya ilk sıralarda yer alıyor.
The Southeastern Anatolia Region became the leader region in cereals and pulses export in Tur-
key with 1.4 billion dollars worth export it realized in January-October 2011. Iraq, Saudi Arabia, 
Syria and Lebanon are the top exporters of the region.
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Triticum durum olarak bilinen ve ağırlıkla makarna üretiminde 
kullanılan bir buğday türü olan durum buğdayı, ekmeklik buğday-
dan farklı bir tür olup genellikle sert tane yapısı, amber tane rengi 
ve öğütüldüğünde sarı irmik vermesi ile karakterize edilmektedir. 
Durum buğdayının ekmek üretiminde tercih edilmeyip de makar-
na endüstrisinde kullanılmasının esas sebebi olarak da, protein ve 
gluten içeriklerinin ekmeklik buğday ile aynı olmasına rağmen bu 
glutenin yeterli elastik kuvvete sahip olmayışı gösterilmektedir. 

Bu gün buğdaydan yapılan sanayi ürünleri içerisinde tüketim mik-
tarı ve beslenmedeki önemi bakımından ekmekten sonra gelen 
makarna, yapısında bulunan kompleks karbonhidratların hızlı bir 
şekilde parçalanıp enerjiye dönüşebilmesi, mineral ve vitamin açı-
sından oldukça zengin olması yüzünden önemli bir besin kaynağı 
olarak tanımlanmaktadır.

Durum wheat, a type of wheat known as triticum durum wheat 
and used mostly in pasta production, is a different variety than 
bread wheat and generally characterized by hard grain struc-
ture, amber grain color, and the yellow semolina it emits when 
ground. 

The main reason why durum wheat is used for pasta production 
instead of wheat is that although its protein and gluten content 
is the same as bread wheat, the gluten does not have sufficient 
elastic strength. 

Among the industrial products made of wheat today, pasta holds 
the second place after bread in terms of consumption amount and 
nutritional value and it is defined as major food source as the com-
plex carbohydrates inside it rapidly split and turn into energy, and 

Günümüzde buğdaydan yapılan sanayi ürünleri içerisinde tüketim miktarı ve beslenmedeki önemi 
bakımından ekmekten sonra gelen makarna, gerek besin değeri gerekse uygun koşullarda uzun 
süre dayanması nedeniyle artık daha çok tercih edilen bir ürün olmaktadır. Dolayısıyla makarna 
tüketimindeki bu artışa bağlı olarak, makarnanın ana hammaddesi olan durum buğdayına olan 
talep ve durum buğdayının dünya pazarındaki önemi de artmaktadır.
Pasta, which is second to bread among the industrial products produced from wheat in terms of 
consumption amount and nutritional value, is now preferred more due to its nutritional value 
and capacity to last long under favorable circumstances. Therefore, due to this increase in pasta 
consumption, the demand for durum wheat, the main ingredient of pasta, as well as its importance 
in the world market increases.

Makarna üretim teknolojisinin ekmek üretim teknolojisine benzer 
bir yapıya sahip olması, makarnanın uygun ambalajlama ve uygun 
saklama koşulları altında uzun süre dayanabilen bir ürün olması 
nedeniyle, buğdayın makarna şeklinde tüketimi, ekmek şeklinde 
tüketimine oranla son yıllarda tüm dünyada artış göstermektedir. 
Buna bağlı olarak durum buğdayına olan talep ve durum buğda-
yının dünya pazarındaki önemi artmaktadır.

DÜNYA DURUM BUĞDAYI ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Dünya durum buğdayı ekim alanın yaklaşık 17,5 milyon hektar 
civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyanın en büyük du-
rum buğdayı üreticisi AB (27)’dir ve ekim alanı yaklaşık 3 milyon 
hektardır. AB (27) ülkeleri içinde de İtalya, üretimin yaklaşık yarı-
sını gerçekleştirmektedir. 2010/11 döneminde AB (27) makarna-
lık buğday üretiminin 8,7 milyon ton ve dünya toplam üretiminin 
34,5 olduğu tahmin edilmektedir. Durum buğdayı üretiminde 
İtalya’yı sırasıyla Fransa, İspanya, Kanada ve Türkiye takip etmek-
tedir.  Dünya durum buğdayı tüketimi, makarna tüketimiyle doğ-

ru orantılıdır. Dolayısıyla dünyada kişi başı makarna tüketiminde 
28 kg ile ilk sırada yer alan İtalya, aynı zamanda en önemli durum 
buğdayı kullanıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. İtalya’yı 13 kg ile 
Venezuela ve 11.7 kg ile Tunus izlemektedir. Türkiye’nin kişi başına 
makarna tüketimi ise 6 kg’dır.

DÜNYA DURUM BUĞDAYI İTHALATI
En önemli durum buğdayı ithalatçısı ülkeler Cezayir ve AB (27)’dir. 
Durum buğdayı ithalatının yaklaşık yüzde 50’si bu iki ülke tara-

it is highly rich in minerals and vitamins.  Consumption of wheat 
as pasta instead of bread has increased across the world in recent 
years as the pasta production technology is similar to the bread 
production technology and pasta can last long under appropriate 
packaging and storing conditions. Consequently, the demand for 
and importance of durum wheat in the world market increase.

WORLD DURUM WHEAT PRODUCTION AND CONSUMPTION
The amount of durum wheat cultivation areas is estimated to be 
approximately 17.5 million hectares. EU (27) is the biggest durum 
wheat producer in the world and the cultivation area is approxi-
mately 3 million hectares. 

Among the EU (27) countries, Italy realizes around half of the pro-
duction. It is estimated that the durum wheat production of the 
EU was 8.7 million tons in 2010/11 while the world total produc-
tion was 34.5 million. Italy is followed by France, Spain, Canada 
and Turkey in durum wheat production.  World durum wheat con-

sumption is directly proportionate to pasta consumption. Italy, 
the biggest pasta consumer of the world with 28 kg production 
per capita, is also the biggest durum wheat user. It is followed by 
Venezuela with 13 kg and Tunisia with 11.7 kg. Per capita pasta 
consumption in Turkey is 6 kg.

WORLD DURUM WHEAT IMPORT
The biggest durum wheat importers are Algeria and the EU (27). 
About 50 percent of durum wheat import is realized by these 
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fından gerçekleştirilmektedir. Cezayir’in 2010/11 döneminde 
yaptığı ithalatın, yüksek rekolte nedeniyle önceki yıla göre 550 
bin ton düşerek 1 milyon ton olduğu ve AB (27)’nin 2010/11 dö-
neminde yaptığı ithalatın artarak 2,2 milyon ton olduğu tahmin 
edilmektedir.

DÜNYA DURUM BUĞDAYI İHRACATI
Dünyadaki en büyük durum buğdayı ihracatçısı ülkeler Kanada, 
AB (27) ve ABD’dir. Kanada dünya ihracatında yüzde 50’den fazla 
paya sahiptir. Durum buğdayı ihracatında bu üç ülkeyi Meksika ve 
Avustralya takip etmektedir. 2010/11 döneminde dünya durum 
buğday ihracatının, Kuzey Afrika ülkelerindeki rekolte artışına 
bağlı olarak, bir önceki döneme göre 0,4 milyon ton azalışla 7,2 
milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. 

two countries. It is estimated that Algeria’s import in 2010/11 
decreased by 550 thousand tons to 1 million tons due to high 
yield while the import of EU (27) in 2010/11 increased to 2.2 mil-
lion tons.

WORLD DURUM WHEAT EXPORT
The biggest durum wheat exporters are Canada, EU (27) and the 
USA. Canada’s share in the world export is more than 50 percent. 
These three countries are followed by Mexico and Australia.  It is 
estimated that the world durum wheat export decreased by 0.4 
million tons compared to the previous period and became 7.2 mil-
lion tons in 2010/11 due to the yield increase in the North Africa 
countries. 

DURUM WHEAT PRODUCTION IN TURKEY
According to the data of Turkish Statistical Institute, durum wheat 
cultivation areas of Turkey encompass about 13 million decares. 
In Turkey, where average yield per decare is 244 kg, the amount of 
durum wheat produced in 2010 was 3,450,000 tons. This amount 
shows that the amount, which was 3,740,000 tons in the previous 
season, decreased by 290,000 tons. 

In Turkey, where the highest 
durum wheat production 
was achieved in 2006 with 
3,500,000 tons in the last 
five years, durum wheat pro-
duction is sufficient but the 
quality problems make im-
port compulsory from time 
to time. 

TURKISH PASTA 
INDUSTRY 
The first pasta plant of Tur-
key was opened in 1922 in 

Izmir. Pasta production took place in small workshops until 1950s, 
building of big factories started only in these years. In 70s, the 
small plants were replaced by high-capacity factories using mod-
ern technology. 

In Turkey, where especially durum wheat production is very 
high, pasta production and quality increased and became com-
petitive in international markets, and the number factories in-
creased to 26. The report issued by Central Anatolian Exporters 

TÜRKİYE’DE DURUM BUĞDAYI ÜRETİMİ
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye durum buğ-
dayı ekim alanı 13 milyon dekar civarında. Dekar başına verimin 
ortama 244 kilogram olduğu Türkiye’de, 2010 yılında üretilen du-
rum buğdayı miktarı ise 3 milyon 450 bin. Bu miktar, bir önceki 
yıl 3 milyon 740 bin ton olan üretimin, 2010 yılında 290 bin ton 
düştüğünü göstermektedir. 

Son 5 yıl içinde, en yüksek 
durum buğdayı üretim 
miktarına 3 milyon 500 
bin tonla 2006’da ulaşan 
Türkiye’de, durum buğda-
yı üretimi yeterli olmakla 
birlikte, kalite konusunda 
yaşanan sıkıntılar zaman 
zaman ithalatı zorunlu hale 
getirmektedir. 

TÜRKİYE’DE MAKARNA 
SANAYİ
Türkiye’de ilk makarna tesi-
si 1922 yılında İzmir’de kurulmuştur. 1950’li yıllara kadar makarna 
üretimi küçük imalathanelerde gerçekleştirilmiş, büyük fabrika-
ların kurulmasına ancak bu yıllarda başlanmıştır. 1970’li yıllarda 
küçük tesisler yerini modern teknoloji kullanan büyük kapasiteli 
fabrikalara bırakmıştır. Özellikle durum buğdayı üretimi olduk-
ça yüksek olan Türkiye’de, makarna üretimi ve kalitesi de artarak 
uluslararası pazarlarda rekabet edebilir hale gelmiş ve fabrika sa-
yısı 26’ya ulaşmıştır. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin raporuna 
göre; bu fabrikalardan Nuh günlük kapasitesi 680 ton civarında. 
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Durum (Arbel), Beşler ve Barilla’nın her birinin günlük kapasiteleri 
300 tonun üzeriyken Golda ve Piyale’nin her birinin günlük kapa-
sitesi ise 200 tonun üzerinde.

1990’lı yılların başlarından itibaren ülke çapında ihracata yö-
nelik sanayileşme stratejisinin ağırlıklı olarak uygulanmasıyla 
Türkiye’nin makarna ihracatında görülen canlanma, iç talepteki 
eş zamanlı büyüme ile paralel gelişince, makarna sektöründe fa-
aliyette bulunan büyük fabrikalar kapasitelerini artırma yoluna 
gitmişlerdir. Türkiye makarna ihracatının en yüksek seviyelerin-
den birinin yakalandığı 1997 yılında, toplam kurulu kapasite 700 
bin ton seviyesine çıkmıştır. Bugün, Türk makarna sanayi içerisin-
de, bölgesel talebi karşılamaya yönelik çalışan tesislerin yanı sıra 
teknolojik açıdan gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek düzeye 
gelmiş, üretiminin önemli bir bölümünü ihracata yönlendirmiş, 
büyük entegre tesisler de dâhil olmak üzere çok sayıda fabrika 
faaliyet göstermektedir. 

Türkiye, 2009 sonu itibariyle 1 milyon 200 bin tonu aşan kuru-
lu kapasite ile dünyanın en büyük makarna üreticisi ülkelerin-
den biridir. Durum buğdayı ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu, 
Orta Anadolu ve Batı Anadolu’da üretilmektedir. Bu yüzdende 
Türkiye’de makarna üreten fabrikalar da daha çok bu bölgelerde 
yoğunlaşmışlardır.

Güneydoğu Anadolu bölgesi başta Gaziantep ili olmak üzere yüz-
de 40’la ilk sırayı alırken, bu bölgeyi başta Ankara ili olmak üzere 
Orta Anadolu (%35) ve başta İzmir ili olmak üzere de Batı Anado-
lu (%25) bölgeleri izlemektedir. Sektörde faaliyet gösteren ve her 
birinin kurulu kapasitesi 170 ton/gün’ün üzerinde olan 7 büyük 
firma sektörün kapasitesinin yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

Union showed that the factory “Nuh” has a daily capacity of 680 
tons. The daily capacities of Durum (Arbel), Beşler and Barilla are 
over 300 tons while the daily capacities of Golda and Piyale are 
over 200 tons.

The revival observed in pasta export of Turkey as the export-ori-
ented industrialization strategy was applied on a large scale as of 
early 1990s was parallel with the simultaneous growth in the do-
mestic demand and this caused the big factories operating in the 
pasta industry to increase their capacities. In 1997, when Turkey 
reached one of the highest amounts of pasta exports, the total 
established capacity increased to about 700,000 tons.

Today, besides the plants trying to meet the regional demand, 
there are a lot of operating factories in the Turkish pasta indus-
try including big integrated facilities that are technologically ad-
vanced enough to compete with developed countries and whose 
production is mostly export-oriented. 

Turkey is one of the biggest pasta producers in the world with 
established capacity that exceeded 1,200,000 tons by the end 
of 2009. Durum wheat is mostly produced in the Southeastern, 
Middle and Western Anatolia. As a result, pasta factories in Turkey 
were concentrated in these regions.

The Southeastern Anatolia region, particularly Gaziantep, is in the 
first place with 40 percent. It is followed by Middle Anatolia (35%), 
Ankara in particular and Western Anatolia (25%), Izmir in particu-
lar. Seven big companies operating in the sector with established 
capacities above 170 tons/day constitute more than half of the 
sector capacity.

TÜRKİYE’NİN DURUM BUĞDAYI DIŞ TİCARETİ
Türkiye’nin 2000 yılından 2010 yılına kadar yaptığı makarnalık 
buğday ithalat ve ihracat verileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
Buna göre; en yüksek makarnalık buğday ithalatı 2008 yılında 151 
bin 554 ton olarak gerçekleşmiş ve 2010 yılında ise yüzde 46 aza-
larak 80 bin 632 tona düşmüştür. Makarnalık buğday ihracatı ise 
en yüksek 2000 yılında 817 bin 160 ton olarak gerçekleşmiş, 2010 
yılında ise yüzde 57 azalışla 348 bin 372 tona düşmüştür.

Üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle Türkiye’nin buğday 
ihracatında, dünya fiyatlarıyla rekabet etme şansı son derece azdır. 
Bu nedenle hammadde olarak buğday ihracatı yerine işlenerek; 
yani un, makarna, bulgur, bisküvi ve diğer mamul maddeler halin-
de ihraç edilmektedir. Bu bağlamda durum buğdayı ihracatından 
ziyade Türkiye’nin makarna ihracatına bakmakta yarar vardır. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Türkiye 2006 yılında 160 
bin ton (67 milyon 223 bin dolar değerinde), 2007 yılında 177 bin 
ton (204 milyon 242 bin dolar değerinde), 2008 yılında 172 bin ton 
(170 milyon 656 bin dolar değerinde) ve 2009 yılında da 213 bin 
ton (149 milyon 429 bin dolar) makarna ihraç etmiştir. 2010 yılın-
da gerçekleştirilen makarna ihracatı miktarı ise 297 bin tondur. Bu 
miktarın değer olarak karşılığı ise 185 milyon 964 bin dolar. Türki-
ye bu oranlarla, dünya makarna ihracatındaki ilk 5 ülke arasında 
yer almaktadır. 

Kaynaklar:
1. Toprak Mahsulleri Ofisi, 2010 Yılı Hububat Raporu, Ağustos 2011
2. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Makarna Sektör Ra-
poru, Temmuz 2010
3. İstanbul Ticaret Odası, Makarna Sektör Profil Araştırması, 2002

TURKEY’S FOREIGN DURUM WHEAT TRADE  
The data related to the durum wheat imports and exports of Tur-
key between 2000 and 2010 are given in the following table. It 
shows that the biggest durum wheat import took place in 2008 
with 151,554 tons and this amount decreased by 46% to 80,632 
tons by 2010. Durum wheat export was the highest in 2000 with 
817,160 tons and this amount decreased by 57% to 348,372 in 
2010.

Turkey can hardly compete with the global prices in wheat export 
due to high production costs. For this reason, instead of exporting 
wheat as raw material, it is processed and exported as flour, pasta, 
cracked wheat, biscuits and other finished products. In this con-
text, it would be useful to look at the pasta export of Turkey rather 
than the wheat export. 

According to the data of Turkish Statistical Institute, Turkey export-
ed 160,000 tons (67,223,000 dollars) of pasta in 2006, 177,000 tons 
in 2007 (204,242,000 dollars), 172,000 tons in 2008 (170,656,000 
dollars) and 213,000 tons in 2009 (149,429,000 tons). 2010 pasta 
export was 297,000 tons. This corresponds to 185,954,000 dollars.
With these figures, Turkey is among the top five pasta exporters 
in the world. 

Sources:
1. Turkish Grain Board, Grain Report for the Year 2010, August 2011
2. General Secretariat of Central Anatolian Exporters Union, Pasta Sector 
Report, July 2010
3. Istanbul Chamber of Commerce, Pasta Sector Profile Study, 2002



76 77

The chairman of the board of directors of Pasta Industrialists As-
sociation of Turkey pointed out that Turkey ranked third in the 
production of durum wheat, the main ingredient of pasta, fol-
lowing Canada and Italy and added that the durum wheat varie-
ties produced in Turkey are classified as medium grade wheat 
according to world standards in terms of semolina quality and 
fertility. 

Reminding that the Turkish pasta sector is export-oriented, Boz-
kurt says that EU countries are the biggest market for pasta but 
the price quota and the taxes collected under the name of agricul-
tural contribution get in the way of using this potential.

Bozkurt, the Chairman of Pasta Industrialists Association of Tur-
key, answered the questions of our magazine on durum wheat 
and the pasta sector.

Makarna sektörünün ana hammaddesi olan durum buğdayı üre-
timinde Türkiye’nin Kanada ve İtalya’dan sonra üçüncü sırada yer 
aldığını vurgulayan Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Bozkurt, ülkemizde üretilmekte olan makar-
nalık buğday çeşitlerinin, dünya standartlarına göre irmik kalitesi 
ve verimi yönünden ise orta dereceli buğdaylar olarak nitelendiril-
mekte olduğunu ekliyor. 

Türkiye makarna sektörünün ihracat ağırlıklı çalıştığını hatırlatan 
Bozkurt, AB ülkelerinin makarnada en büyük pazar konumunda 
olduğunu ancak değer kotasının ve tarım payı adı altında alınan 
vergilerin bu potansiyelin değerlendirilmesini engellediğini ifade 
ediyor.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Bozkurt, dergimizin 
durum buğdayı ve makarna sektörüyle ilgili sorularını yanıtladı.

“Türkiye, dünyada da önemli bir durum buğdayı üreticisidir. Durum buğdayı üretim miktarı, 
dünyada toplam 35-40 milyon ton dolayındadır. En önemli durum buğdayı üreticileri Kanada, 
İtalya, A.B.D., Kazakistan ve Türkiye’dir. Türkiye toplam üretim içinde Kanada ve İtalya’dan sonra 
üçüncü sırada yer almaktadır.”
“Turkey is a major wheat producer in the world. The total durum wheat production is 35-40 million 
tons in the world. The major durum wheat producers are Canada, Italy, the USA, Kazakhstan and 
Turkey. Turkey ranks third in the total production after Canada and Italy.”

Mr Bozkurt, can you first evaluate Turkish durum wheat produc-
tion and quality within the scope of the matter in hand? What 
is the position of Turkey in the world in terms of durum wheat 
production? What do you think should be done to increase du-
rum wheat production and quality? 
The main ingredient of the pasta sector is triticum durum wheat. 
Durum wheat constitutes 3 million tons of the total 20 million ton 
wheat production. Turkey is a major wheat producer in the world. 
The total durum wheat production is 35-40 million tons in the 
world. The major durum wheat producers are Canada, Italy, the 
USA, Kazakhstan and Turkey. Turkey ranks third in the total pro-
duction after Canada and Italy. 

Our country is one of the centers of durum wheat as well as many 
other plants and it is ecologically suitable for durum wheat culti-
vation. But the durum wheat varieties produced in our country 
are classified as medium grade wheat according to world stand-
ards in terms of semolina quality and fertility. Efforts have been 
initiated by the private sector to grow high quality varieties in 
the Southeastern Anatolia that has become an important durum 
wheat cultivation area in the last years but the durum wheat pro-
duction of our country is satisfactory in terms of amount yet not 
at the desired level in terms quality.

The main reasons for the low quality are the inability to carry out 
an efficient improvement of high-yield varieties that are resistant 
to cold and diseases, the inability to stop producing low quality 
varieties, not attaching the necessary importance to durum seed 
growth and distribution, and the resulting inability of farmers to 
periodically change the seeds.

We are talking about the quality of durum wheat, in other 
words, the specific features it should have. What features (qual-
ity criteria) should durum wheat have for higher quality pasta 
production?
The common quality criteria for durum wheat are hectoliter 
weight, weight of 1000 grains, vitreousness, protein, pigment and 
ash amounts. Positive and correlative relations have been found 
between vitreousness amount and semolina yield. Furthermore, 

Murat Bey, konumuz gereği öncelikle Türkiye durum buğdayı 
üretim miktarını ve kalitesini değerlendirir misiniz? Türkiye du-
rum buğdayı üretiminde dünyada hangi nokta? Sizce durum 
buğdayı üretiminin ve kalitesinin arttırılması için neler yapıl-
malıdır?
Makarna sektörünün ana hammaddesi triticum durum buğdayı-
dır. Ülkemizin 20 milyon ton civarındaki toplam buğday üretimi-
nin 3 milyon tonunu durum buğdayı teşkil eder. Türkiye, dünyada 
da önemli bir durum buğdayı üreticisidir. Durum buğdayı üretim 
miktarı, dünyada toplam 35-40 milyon ton dolayındadır. En önem-
li durum buğdayı üreticileri Kanada, İtalya, A.B.D., Kazakistan ve 
Türkiye’dir. Türkiye toplam üretim içinde Kanada ve İtalya’dan son-
ra üçüncü sırada yer almaktadır. 

Ülkemiz birçok bitkide olduğu gibi makarnalık buğdayın da gen 
merkezlerinden biri olup ekolojik açıdan kalite makarnalık buğ-
day yetiştirilmesine uygundur. Ancak yurdumuzda üretilmekte 
olan makarnalık buğday çeşitleri, dünya standartlarına göre irmik 
kalitesi ve verimi yönünden orta dereceli buğdaylar olarak nite-
lendirilmektedir. Özellikle son yıllarda önemli bir durum buğdayı 
üretim bölgesi olan Güneydoğu Anadolu’da, özel sektör tarafın-
dan çok küçük çapta da olsa kaliteli çeşitlerin üretilmesi yönünde 
çalışmalar başlatılmış olmakla birlikte, ülkemizde üretilen durum 
buğdayı, miktar olarak yeterli fakat kalite yönünden istenilen se-
viyede değildir. 

Kalitenin düşük olmasının temel nedenleri yüksek verimli, soğuğa 
ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerin ıslahının yeterince yapılmaması, 
kalitesiz çeşitlerin üretimden kaldırılmaması, durum buğdayı to-
humluk üretimine ve dağıtımına gereken önemin verilmemesi ve 
dolayısıyla üreticilerin tohumluklarını periyodik olarak değiştire-
memeleridir.

Durum buğdayının kalitesinden yani belli özellikleri taşımasın-
dan söz ediyoruz. Peki daha kaliteli makarna üretimi için durum 
buğdayının hangi özelliklere (kalite kriterlerine) sahip olması 
gerekir?
Durum buğdayında yaygın olarak kullanılan kalite kriterleri; hek-
tolitre ağırlığı, 1000 dane ağırlığı, camsılık, protein, pigment ve 
kül miktarlarıdır. Bu kriterlerden camsılık miktarı ile irmik verimi 
arasında olumlu ve önemli korelatif ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca 
protein ve camsılık miktarı, makarna kalitesini belirlemede de et-
kin rol oynamaktadır. 

Protein miktarı, mevsim koşullarından ve başta da azot beslenmesi 
olmak üzere yetiştirme tekniklerinden büyük ölçüde etkilenmek-
tedir. İrmik verimi ve makarna kalitesini yüksek sıcaklık, yetersiz su, 
hastalıklar ve yetiştirme tekniği uygulamaları gibi kriterler etkile-
mektedir. Camsılık ve protein miktarı çevre koşullarından önemli 
düzeyde etkilenmektedir. Çeşit ve yetiştirme tekniği uygulamaları 
camsılık miktarında etkili olmasına rağmen, asıl belirleyici faktör 
iklim koşullarıdır.

İlk defa bu sene TMO kalitedeki üretimi teşvik amacıyla alım ba-
remlerinde değişikliğe ve iyileştirmeye gitmiştir. Bilindiği üzere 
makarnalık buğdayın hektara verimi, ekmeklik buğdaylara naza-
ran daha düşüktür ve aynı zamanda üretimi daha zordur. Geçmiş-
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protein and vitreousness amounts pay an important role in de-
termining the quality of pasta. Protein amount is highly affected 
by climate conditions and growing techniques, particularly nitro-
gen nutrition. Semolina yield and pasta quality are affected by 
criteria such as temperature, lack of water, diseases and growing 
techniques. Vitreousness and protein amounts are significantly 
affected by environmental aspects. Although variety and grow-
ing technique applications affect the amount of vitrenousness, 
climate conditions constitute the most critical factor.

For the first time in history, TMO made changes and improve-
ments in purchase amounts this year with the aim of encouraging 
high quality production. As you know, the yield of durum wheat 
per hectare is lower than bread wheat and it is more difficult to 
grow. The parity between the durum wheat and bread wheat was 
approximately 25 % in the past but this ratio has decreased to 
8-10 percent. As a result, the cultivation areas in our country get 
gradually smaller and there is the risk of satisfying the raw mate-
rial need by import in the next years. 

How much of durum wheat required for pasta production is 
provided domestically and by import? What countries stand 
out in durum wheat import?
As I stated at the beginning of my speech, Turkey is still self suf-
ficient in durum wheat production. As a matter of fact, durum 
wheat is not exported when the production is satisfactory. How-
ever, durum wheat is imported from abroad in order to increase 
quality of pasta.

Can you mention the process of turning durum wheat into pas-
ta, the technologies used and the important dynamics present 
in this process?

Plain, whole wheat, flavored, enriched and 
fortified pasta varieties are produced.  Fla-
vored pasta is prepared by adding eggs 
and egg products, milk and dairy prod-
ucts, vegetables, legume and legume flour, 
grain products and fibers other than wheat 
products, spice, sweeteners and similar 
products to pasta dough made from du-
rum wheat semolina using the correct 
technique and/or to dried pasta.  In terms 
of shape, pasta has long (spaghetti, lasa-
gna, flat, long, noodle etc.), short chopped 
pasta (caterpillar, spiral, shell, bead, noodle, 
bowtie, couscous, macaroni, patty etc.) and 
vermicelli (noodle, orzo, star) varieties.

The physical structure of wheat grain must 
made ready for grinding before the durum 
wheat is turned into semolina. This process 
is called tempering and is carried out by 
giving moisture to the grain or keeping it 
away for a specific time at a specific tem-
perature. The distribution and amount of 
moisture in the grain change as a result of 
tempering. 

te makarnalık buğday ve ekmeklik buğday arasındaki parite yüz-
de 25’ler seviyesinde iken bugün bu parite yüzde 8-10 seviyesine 
gelmiştir. Bu durum karşısında ülkemizdeki ekim alanları gittikçe 
daralmakta olup sektör, önümüzdeki yıllarda hammadde ihtiyacı-
nı ithalatla karşılama endişesi taşımaktadır. 

Makarna üretimi için gerekli durum buğdayı temininin ne kada-
rını yurtiçinden, ne kadarını ithalat yoluyla yurtdışından karşı-
lıyorsunuz? Durum buğdayı ithalatında hangi ülkeler ön plana 
çıkıyor?
Konuşmamın başında da belirttiğim gibi Türkiye makarnalık 
durum buğdayı üretiminde halen kendine yeterli düzeydedir. 
Nitekim üretimin iyi olduğu yıllarda makarnalık buğday ihracatı 
yapılmamaktadır. Ancak makarnada kaliteyi daha yukarı çıkara-
bilmek için yurt dışından durum buğdayı ithalatı gerçekleştiril-
mektedir.

The first stage of pasta production is kneading of the dough pre-
pared by adding 27 – 33 percent water to semolina made of durum 
wheat. The amount of water used for dough depends on semolina 
size, core amount, and pasta shape and water temperature. 

The dough, prepared by kneading the semolina mixed with water 
using the right technique, is dried. Drying technique is of great 
importance in pasta production. Pasta dough containing 28 – 35 
percent water is shaped by pressing or cutting and then it is dried 
until the water inside it decreases to 12.5 – 13 percent. Drying 
process consists of three stages called pre-drying, resting and fi-
nal drying.

Pre-drying is an important and critical stage during which the 
moisture in the pasta vaporizes. This way, a thin layer is formed 
on the outer surface of the pasta that makes the pasta rigid and 
mould formation is prevented. After the process is over, the pasta 
becomes transparent, the final drying stage is shortened and the 
shape of the pasta is stabilized.
In the resting (softening) stage, the pasta is rested, enabling the 
water inside it to be distributed evenly. 

In the final drying stage, the water amount of the pasta is de-
creased to 12.5 – 13 percent by means of hot air current and the 
process is completed. Drying time depends on the equipment 
used and the shape of the pasta.

Cooling is the last stage of pasta production. After the drying is 
done and the pasta is taken out, it is cooled and transferred to rest-
ing silos for storage by means of elevators and conveyor belts. 

Technologically, there are two types of pasta called stick and 
chopped pasta according to production type. Spaghetti, nail and 
okra types of stick pasta are produced in moulds and under pres-
sure. The other type is chopped pasta produced by giving various 
shapes to pasta dough. Vermicelli (thin noodles, orzo, letter) and 
bowtie pasta varieties are processed in this way.

Biraz da durum buğdayının makarnaya işlenme sürecini, kul-
lanılan teknolojileri ve bu süreçteki önemli dinamikleri anlatır 
mısınız?
Tanım açısından makarna sade, tam buğday, çeşnili, zenginleştiril-
miş ve güçlendirilmiş olmak üzere üretilmektedir. 

Çeşnili makarna; durum buğdayı irmiğinden tekniğine uygun 
olarak hazırlanan makarna hamuruna ve/veya kurutulmuş ma-
karnaya yumurta ve yumurta ürünleri, süt ve süt ürünleri, sebze, 
baklagil ve unları, buğday ürünleri dışındaki diğer tahıl ürünleri 
ve lifleri, baharat ile tat vericiler ve benzerlerinin ilave edilmesiy-
le elde edilen bir üründür.  Şekil yönünden ise makarnanın; uzun 
makarna (çubuk, lazanya, yassı, uzun, erişte vb.), kısa kesme ma-
karna (tırtıl, burgu, kabuk, boncuk, erişte, fiyonk, kuskus, kalem, 
mantı vb.) ve şehriye (tel, arpa, yıldız) çeşitleri bulunmaktadır.

Makarnalık buğday irmiğe dönüştürülmeden önce buğday ta-
nesinin fiziksel yapısı öğütülmeye uygun duruma getirilmelidir. 
Tavlama olarak isimlendirilen bu işlem ise belli bir sıcaklık dere-
cesinde belli bir sürede taneye rutubet verilmesi veya uzaklaştı-
rılmasıdır. Tavlama sonucunda tane içindeki rutubetin dağılımı ve 
miktarı değişikliğe uğramaktadır. Makarna yapımında ilk aşama, 
durum buğdayından elde edilen irmiğe yüzde 27 –33 oranında su 
katılarak elde edilen hamurun yoğrulmasıdır. Hamurda kullanılan 
su miktarı irmiğin iriliğine, öz miktarına, makarna şekline ve su sı-
caklığına göre değişmektedir. 

Tekniğe uygun olarak su ile karıştırılan irmiğin yoğrulması sonucu 
hazırlanan hamur, kurutulma işlemine tabi tutulur. Makarna yapı-
mında kurutma tekniğinin önemi büyüktür. İçinde yüzde 28-35 su 
bulunan makarna hamuru, preslenerek veya kesilerek şekillendi-
rildikten sonra içerisindeki su oranı yüzde 12,5 – 13 olana dek ku-
rutulur. Kurutma işlemi ön kurutma, dinlendirme ve son kurutma 
olmak üzere üç aşamada gerçekleşir.

Ön kurutma, önemli ve kritik bir devre olup, bu dönemde ma-
karnadaki nem buharlaşır. Böylelikle makarnanın dış yüzeyin-
de, makarnaya sertliğini kazandıran ince bir tabaka oluşurken 
küf gelişmesi de önlenir. Bu işlemden sonra makarna şeffaf bir 
görünüm alır, son kurutma dönemi kısalır ve makarnanın şekli 
sabitleşir.

Dinlendirme (yumuşatma ) evresinde, makarna dinlendirilerek iç 
kısmındaki suyun düzgün şekilde dağılması sağlanır. 

Son kurutma aşamasında ise sıcak hava akımı uygulanarak ma-
karnadaki su miktarı yüzde 12,5 – 13 oranına geriletilerek işlem ta-
mamlanır. Kurutmanın süresi kullanılan ekipmana ve makarnanın 
şekline göre değişir.

Soğutma, makarna üretiminin son adımıdır. Kurutması tamam-
lanarak dışarı alınan makarnalar, soğutularak elevatörler ve kayar 
bantlar yolu ile dinlendirme silolarında depolanır. 

Teknolojik olarak üretim şekline göre çubuk ve kesme olmak üzere 
iki türlü makarna bulunmaktadır. Çubuk makarna, spagetti, tırnak 
ve bamya çeşitleri kalıplarla ve basınçla üretilmektedir. Diğeri ise 
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Could you give some information on pasta consumption 
amounts in Turkey? What is the position of Turkey in the world 
in terms of pasta production and consumption?
The demand for pasta products is steadily increasing in the world 
whereas pasta consumption has not reached the desired level in 
Turkey. Besides, there are regional differences. By the way, the fact 
that pasta culture has not really developed in our country pre-
vents the expected increase in consumption.

Italy ranks first in pasta consumption with 28 kg per capita. It is fol-
lowed by Venezuela with 13 kg and Tunisia with 11.7 kg. The per 
capita pasta production of Turkey was 1.2 kg in 1962, this amount 
increased to 3.9 in 1978, and to 4.3 in the early 90s. It constantly 
increased and the annual per capita production became 5.8 kg in 
2006; it is still around 6 kg. The sector objective is to increase the 
annual per capita consumption to 8-10 kg.

We know that Turkey is among the five biggest pasta export-
ers in the world. What can you say about the capacity of Turk-
ish pasta industry, current pasta production and the position of 
Turkey in the world market?
World pasta production is 12.8 tons and it is concentrated in sev-
eral countries. Italy is the biggest producer in the world with 3 
million 161 thousand 707 tons and 25 percent share. It is followed 
by the USA with 20 percent, Brazil with 10 percent and the Russian 
Federation with 7 percent. Turkey holds the fifth place in world 
pasta production and its production share is 5.3 percent. 

The top rankers Italy, the USA and Turkey make production for 
export while other countries generally meet their own market 
demands. EU countries realize 48.4 percent of the world pro-
duction.

pasta hamuruna muhtelif şekiller verilerek hazırlanan kesme ma-
karnalardır. Şehriyeler (tel, arpa, harf ) ve fiyonk şeklinde olan ma-
karnalar bu yolla işlenmektedir.

Türkiye makarna tüketim miktarları hakkında bilgi verir misi-
niz? Türkiye makarna üretiminde ve tüketiminde dünyada han-
gi noktada?
Dünyada makarna ürünlerine olan genel talep, istikrarlı bir artış için-
de olmasına rağmen ülkemizdeki makarna tüketimi beklenen dü-
zeye ulaşmamış olup, ayrıca bölgesel farklılıklar da göstermektedir. 
Bu arada ülkemizde makarna kültürünün de henüz gerçek anlam-
da gelişmemiş olması, tüketimde beklenen artışların yaşanmasını 
engellemektedir. Dünyada kişi başı makarna tüketiminde 28 kg ile 
İtalya ilk sırada yer almaktadır. İtalya’yı 13 kg ile Venezüella ve 11.7 

The established capacity of Turkey was 530 thousand tons per 
years, it increased to 710 thousand tons/year in 1997, to 1 million 
tons/year in 2005 and to 1 million 700 thousand tons/year in 2010. 

The available production facilities of the sector are geographically 
centered in the Middle Anatolia, Southeastern Anatolia and the 
Western Anatolia that are the production areas of durum wheat.
Gaziantep is an important production region. It accounts for 35 
percent of the current production capacity. 

Another important production region is the Middle Anatolian 
region that realizes 40 percent of the total production. All pasta 
factories in Turkey produce the semolina required for production 
themselves. 

But this is not a very common system among European and US 
producers and it provides the Turkish producers with advantages 
such as low cost, standardization, research & development and 
high quality.   The pasta production of the country increase in 
years and the notable successes achieved in export in recent years 
enabled the production to increase in a significant amount. 

Could you give some information on pasta export amounts of 

Turkey? Which countries stand out in our pasta export? Which 
countries can be regarded as potential markets for the future, 
what are the target markets of the Turkish pasta sector?
Pasta export of Turkey started in 1970 with 13 tons and constantly 
increased in later years. The export accelerated in the early 90s, 
rapidly increased especially in 1994 and reached 136 thousand 
tons in 1997. In those years, Turkey was second in the world ex-
port after Italy.

But the export suddenly decreased to the level of 30 tons in the 
early 2000s due to the economic crisis, the antidumping of the 
USA and the crisis in Russia. Afterwards, it started to increase 
again as of 2004 and reached 215 thousand tons in 2009 and 295 
thousand tons in 2010. We expect our export amount to reach 400 
thousand tons by 2011.

As it is known, it is true that the rival countries have export advan-
tages in the international market using their economic and politi-
cal powers. In this context, pasta producers such as Italy, France, 
Spain and Greece that are members of the EU can carry out export 

kg ile Tunus izlemektedir. Türkiye’nin kişi başına makarna tüketimi 
1962 yılında 1.2 kg iken, 1978 yılında 3.9’a, 90’lı yılların başında 4.3 
kg’a yükselmiş olup sürekli artış göstererek 2006 yılında kişi başına 
yıllık tüketim 5.8 kg’a yükselmiş olup halen 6 kg’lar seviyesindedir. 
Sektörün hedefi kişi başına tüketimi yıllık 8-10 kg’a çıkarmaktır.

Türkiye’nin makarna ihracatında dünyadaki ilk 5 ülke arasında 
yer aldığını biliyoruz. Türkiye makarna sanayinin kapasitesi, 
mevcut makarna üretim ve dünya piyasasındaki konumu hak-
kında neler söyleyebilirsiniz?
Dünya makarna üretimi 12,8 milyon tondur ve makarna üretimi 
birkaç ülkede yoğunlaşmıştır. İtalya, 3 milyon 161 bin 707 ton ve 
yüzde 25 pay ile dünyanın en büyük üreticisidir. İtalya’yı yüzde 20 
ile A.B.D., yüzde 10 ile Brezilya ve yüzde 7 ile Rusya Federasyonu 
izlemektedir. Türkiye, dünya makarna üretiminde beşinci sırada 
olup, üretimdeki payı yüzde 5,3’tür. 

Üretimde ilk sıralarda yer alan ülkelerden İtalya, A.B.D. ve Türkiye 
ihracata dönük üretim yaparken, diğer ülkeler genelde kendi pi-
yasa taleplerini karşılamaktadırlar. A.B. ülkeleri, dünya üretiminin 
Türkiye’nin 1993 yılında 530 bin ton/yıl olan kurulu kapasitesi, 
1997 yılında 710 bin ton/yıla, 2005 yılında 1 milyon ton/yıla ve 
2010 yılı itibariyle 1 milyon 700 bin ton/yıla ulaşmıştır. Sektördeki 
mevcut üretim tesisleri coğrafi olarak makarnalık (durum) buğda-
yının yetişme alanları olan Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve 
Batı Anadolu’ da yoğunlaşmaktadır.

Gaziantep ili önemli üretim bölgesidir. Türkiye’de mevcut üretim 
kapasitesinin yüzde 35’i burada bulunmaktadır. Diğer önemli üre-
tim bölgesi ise toplam üretim kapasitesinin yüzde 40’ını gerçek-
leştiren Orta Anadolu bölgesidir. Türkiye’deki tüm makarna fab-
rikaları, üretimleri için gerekli olan irmiği kendileri üretmektedir. 
Oysa bu durum Avrupa ve A.B.D. üreticilerinde fazlaca yaygın ol-
mayan bir sistem olup, Türk üreticilerine öncelikle düşük maliyet, 
standardizasyon, araştırma-geliştirme ve yüksek kalite gibi avan-
tajlar sağlamaktadır. 

Ülkemizde makarna üretimi yıllar itibariyle artış göstermekle bir-
likte özellikle son yıllarda ihracatta yaşanan büyük başarılar, üreti-
min önemli oranda artışına da vesile olmuştur. 

Türkiye’nin makarna ihracat miktarı hakkında bilgi verir misiniz? 
Makarna ihracatımızda hangi ülkeler ön plana çıkıyor? Gelecek-
te hangi ülkeler potansiyel pazarlar olarak görülebilir ya da Tür-
kiye makarna sektörünün hedeflediği pazarlar hangileridir?
Türkiye’de makarna ihracatı ilk kez 1970 yılında 13 ton ile başlamış 
ve sonraki yıllarda sürekli artış kaydedilmiştir. 1990’lı yılların başında 
ihracat hız kazanmış, özellikle 1994 yılından itibaren süratle artarak 
1997 yılında 136 bin tona ulaşmıştır. Türkiye bu yıllardaki ihracatıyla 
dünya ticaretinde ihracatta İtalya’dan sonra ikinci sırayı almıştır.

Ancak 2000’li yılların başında ihracatımız, ekonomik krizle beraber 
A.B.D.’nin uyguladığı antidamping ve Rusya’da yaşanan kriz sonu-
cu bir anda 30 bin tonlar seviyesine kadar gerilemiştir. Daha sonra 
2004 yılından itibaren tekrar yükselişe geçerek 2009 yılında 215 
bin, 2010 yılında 295 bin tona ulaştı. 2011 yılında da ihracatımızın 
400 bin tona ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bilindiği üzere ulusla-
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rarası pazarlarda rakip ülkelerin ekonomik ve siyasi güçlerini kul-
lanarak avantajlı bir konumda ihracat yapabildikleri bir gerçektir. 
Bu çerçevede İtalya, Fransa, İspanya ve Yunanistan gibi AB üyesi 
makarna ihracatçıları, bu pazarlarda kotasız ihracat yapabilirken 
maalesef ülkemiz değer kotasıyla sınırlandırılmıştır.  

01 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere değer kotası kaldı-
rılarak yerine 20 bin tonluk miktar kotası getirilmiş ve bu miktarla 
sınırlı olarak vergiler de karşılıklı sıfırlanmıştır. AB ülkeleri makar-

nada en büyük pazar konumundadır. Zira yıllık tüketim 2003 yılı 
itibariyle 3 milyon tonun üzerine çıkmış olup, yıllık 800 bin ton 
ithalat yapmaktadırlar. Buradan da görüleceği üzere değer kotası-
nın ve tarım payı adı altında alınan vergilerin karşılıklı sıfırlanması 
durumunda, AB sektörümüz için çok büyük bir pazar olacaktır. Ay-
rıca bizim için en önemli pazarlar Afrika ülkeleri ve Asya’dır. Bun-
lardan özellikle Japonya ve Çin’de büyük bir potansiyel bulunmak-
tadır. İstatistiklere bakıldığında Japonya’ya olan ihracatımız son 
yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. Bunun önümüzdeki yıllarda 
da hızla artacağı ümit edilmektedir. Keza Çin pazarı da ileride bi-
zim için büyük bir potansiyel pazar konumundadır.

Bildiğiniz gibi dünyanın gündemindeki ana konulardan bir ta-
nesi açlık yani yetersiz gıda sorunu. Makarnanın dünyadaki aç-
lık sorununun giderilmesine katkısı nedir, ne olabilir?
Makarna, protein/karbonhidrat dengesi, doyuruculuğu, kolay sin-
dirimi ve en önemlisi her türlü gıdayı sos olarak taşıyabilme özelli-
ği ile ve de en ekonomik gıda olması yönüyle dünyada açlık çeken 
ülkeler için en önemli alternatiftir.

activities without quota in these markets while our country is un-
fortunately limited by a price quota. The price quota was replaced 
with a quantity quota of 20 tons on 01 January 2007 and taxes 
were mutually cancelled for this amount.

The EU countries constitute the biggest pasta market. Annual 
consumption exceeded 3 million tons in 2003 and they import 
800 thousand tons of pasta per year. 
As you can see when the price quota the taxes collected under the 

name of agricultural contribution fee are mutually cancelled, the 
EU will be a huge market for the sector. 

Besides, our most important markets are the African countries 
and the Asia. Especially Japan and China have a great potential. 
Statistics reveal that the export to Japan has accelerated very 
much in the last years. This expected to continue in the next 
years. Likewise, the Chinese market has a great future potential 
for us.

As you know, one of the major issues of the world is famine, 
namely the issue of insufficient food. How much does/may pas-
ta contribute to eradicating famine?
Pasta is the most important alternative for countries suffering 
from famine due to its features such as the protein/carbohy-
drate balance, filing capacity, easy digestion and most impor-
tantly, the ability to contain all kinds of food as sauce and be-
ing low cost.
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İnsan gıdası olarak makarnalık buğdayın kullanımı, ekmeklik buğ-
daydan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Makarnalık buğdaylar, 
dünyada belli bölgelerde yetiştirilmekte ve ekmeklik buğdaya 
göre daha yüksek fiyatla alıcı bulmaktadır. 

Makarnalık buğdaylar kromozom yapıları bakımından tetraploid 
bitkiler olup, kalite özellikleri ve kullanım alanları bakımından ek-
meklik (T. Aestivum ve T. Compactum) buğdaylardan çok farklıdır. 
Makarnalık buğdayların ana kullanım şekli makarna olup, makar-
na üretimi yanında bulgur, kuskus, irmik ve değişik ekmek çeşitle-
rinin üretiminde de kullanılmaktadır. 

IGC verilerine göre; 2010 
yılında 653 milyon ton 
olan dünya buğday üre-
timinin 35 milyon tonu, 
makarnalık buğdaydır. 
2011 yılında ise kesinleş-
memiş verilere göre dün-
ya buğday üretiminin 647 
milyon ton olacağı; bunun 
36 milyon tonunu ise ma-
karnalık buğdayın oluştu-
racağı tahmin edilmektedir. Tablo-1’de de görüleceği üzere dünya 
makarnalık buğday üretiminde, bir önceki yıla göre 1 milyon ton 
artışın gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.  Dünya makarnalık 
buğday üretimi yıldan yıla çok önemli değişkenlik göstermezken 
buğday üretimi içerisindeki payı son iki yıldır % 5 olarak gerçek-
leşmektedir. 

Durum wheat is the second most used human food after bread 
wheat. Durum wheat is produced at specific regions of the world 
and it finds buyers with higher prices compared to bread wheat. 

Durum wheat is a tetraploid plant in respect of its chromosome 
structure, and it is extremely different than bread wheat (T. Aes-
tivum and T. Compactum) in respect of its quality properties and 
areas of use. The main area of use for durum wheat is pasta, and 
besides pasta production it is used in the production of bulgur, 
couscous, semolina and various bread types.

According to IGC data, 35 million tons out of 653 million tons of 
world wheat produc-
tion in 2010 are durum 
wheat. And in 2011, it is 
expected for the world 
wheat production to be 
647 million tons and 36 
million tons of this to be 
durum wheat according 
to the unconfirmed data. 

As it can be seen in Ta-
ble-1, a 1 million ton increase is expected compared to the previ-
ous year in world durum wheat production. 

While world drum wheat production doesn’t vary much year by 
year, its share within the total wheat production is around 5% in 
the last two years. 

2011 yılı dikkate alındığında makarnalık buğday yetiştiren ülkeler 
arasında ilk sıraları AB, Kanada, Türkiye, Kazakistan ve Cezayir alır-
ken bunları, Meksika, Fas ve Suriye izlemektedir. Geçmiş yıl üretim-
leri incelendiğinde ABD de üretimde önemli bir yerde bulunmak-
tadır. Türkiye, makarnalık buğday üreten ülkeler arasında son beş 
yıllık üretim periyodunda ilk üçte yer almaktadır (Tablo-2).

2010 yılı dünya makarna üretimi yaklaşık 13,1 milyon tondur.  İtal-
ya % 24,8 oran ile dünya makarna üretiminde 1. sırada yer alırken, 
Türkiye % 5,7 ile 5. sırada bulunmaktadır (Tablo-3).

Dünyada en fazla makarna tüketimi, yıllık 26 kg’lık kişi başı tüke-
timle İtalya’da olurken bu miktar Türkiye’de 6,1 kg olarak gerçek-
leşmektedir. Dünya nüfusunun hızla artışı, pazarlama ve ulaşım 
olanaklarının artması, hazır gıdaların daha fazla tercih edilir hale 
gelmesi, söz konusu ürünün fiyatının ekonomik olması gibi faktör-
ler makarna tüketiminin artmasına yol açmaktadır. 

TÜİK verilerine göre; 2010 yılında 19.674 bin ton olan Türkiye buğ-
day üretimi, 2011 yılında % 11’lik bir artışla 21,8 milyon ton ola-
rak gerçekleşmiştir. 2010 yılında 3,4 milyon ton olan makarnalık 
buğday üretiminin ise 2011 yılında 3,85 milyon ton olacağı tahmin 
edilmektedir (TÜİK 2. Tahmin). Ülkemizde makarnalık buğday üre-
timinin toplam buğday üretimi içindeki payı %18’dir. 

Makarnalık buğday üretiminin bölgelere göre dağılımına bakıl-
dığında; Güneydoğu Anadolu Bölgesi % 42, İç Anadolu Bölgesi 
% 24, Ege Bölgesi % 15 ve Akdeniz Bölgesi % 11’lik paya sahiptir  
(Grafik-1).

When the year 2011 is considered; EU, Canada, Turkey, Kazakhstan 
and Algeria took the top spots among the countries producing du-
rum wheat, and Mexico, Morocco and Syria follow these countries. 
When production amounts of the previous years are analyzed, it is 
seen that USA also has an important place in production. Turkey is 
in top three in the production period of last five years among the 

countries producing durum wheat (Table-2).

2010 world pasta production is approximately 13.1 
million tons. While Italy is in the first place in world 
pasta production with the percentage of 24.8, Turkey 
is in the fifth place with the percentage of 5.7 (Table-3).

While the highest pasta consumption in the world is 
in Italy with annual 26 kg per person, this amount is 
6.1 kg in Turkey. Factors such as the rapid increase of 
the world population, development of marketing and 
transportation opportunities, convenience foods to 
become more preferable, and the regarding product’s 
price to be affordable cause an increase in the pasta 
consumption.  

According to the data of TUIK (Turkish Statistical In-
stitute), Turkish wheat production, which was 19,674 
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Grafik-1: Makarnalık Buğdayın Bölgelere Göre Dağılımı

TMO, ülkemizin kaliteli buğday üretimini teşvik etmek ve kaliteli 
üretim yapan üreticilerimizin daha fazla kazanç elde etmelerini 
sağlamanın yanı sıra, sektörün ihtiyaç duyduğu kalitedeki ürünü 
temin etmesine de imkân sağlamak amacıyla kalite kriterine göre 
alıma başlamıştır. TMO bu kapsamda, 300 adet protein tayin ciha-
zını satın alarak 2011 yılı buğday alımında fiziksel analiz yanında 
kimyasal analizi de (proteini) fiyatlandırmaya ve depolamaya esas 
almıştır.

Proteine göre alım sürecinde; kamu kurum ve kuruluşları, ilgili sek-
tör, sivil toplum kuruluşları ve borsalar ile toplantılar düzenlenmiş 
ve TSE buğday standardı yeni alım sistemine göre revize edilmiştir. 
Makarnalık buğday standardında yapılan değişiklikler Tablo-5’te 
bir önceki yılla mukayeseli olarak verilmiştir.

Tablo-5’te de görüldüğü üzere makarnalık buğdaylar 2010 yılına 
kadar kalite özelliklerine göre No1 ve No2 olarak 2 ayrı kod ile sa-
tın alınıp depolanırken, 2011 yılında alımda depolama kodu 3’e çı-
karılmıştır. Makarnalık buğday alımlarında depolamanın 2’den 3’e 
çıkarılması ile kalite daha fazla gözetilmiştir. Makarnalık buğdayda 
kalite; genetik yapı, yetiştirildiği yıldaki ekolojik şartlar, yetiştirilme 
tekniği, kullanılan gübre miktarı ile yakından ilişkilidir. Makarnalık 

buğdayda temel kalite kriteri olan proteinin miktar ve kalitesini, 
hem genotip hem de çevre faktörleri etkilemektedir. Yetiştirme 
periyodu boyunca düşen yağış miktarı ve dağılımı, sıcaklık, top-
raktaki su, organik madde ve azotlu gübre miktarı, protein mikta-
rını ve kalitesini önemli ölçüde etkileyen diğer faktörlerdir. Ancak 

thousand tons in 2010, became 21.8 million tons in 2011 with an 
increase of 11%. And the durum wheat production, which was 3.4 
million tons in 2010, is estimated to be 3.85 million tons in 2011 
(TUIK 2nd Estimation). In Turkey, durum wheat production’s share 
within total wheat production is 18%. 

And when the distribution of durum wheat production according 
to the regions is analyzed, it is seen that Southeastern Anatolia Re-
gion has a share of 41%, Central Anatolia Region has a share of 24 
%, Aegean Region has a share of 15% and Mediterranean Region 
has a share of 11% (Graphic-1).

Graphic-1: Distribution of Durum Wheat Production According to 
Regions

Besides encouraging high quality wheat production in Turkey and 
enabling high quality producers to gain higher profit, TMO (Turk-
ish Grain Board) began purchase according to the quality criteria 
in order to enable the sector to supply products in the quality that 
they require. Within this scope, TMO took chemical analysis also as 
the basis of pricing and storing (protein) besides physical analy-
sis in 2011 wheat purchase by buying 300 protein determination 
devices.

In the process of purchase based on protein, meetings were held 
with public organizations and institutions, related sectors, non-
governmental organizations and exchange markets, and TSE 
(Turkish Standards Institution) wheat standard were revised ac-
cording to the new purchase system. The changes made in the 

buğdayda protein kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan birisi 
de süne-kımıl zararıdır. Süne ve kımıl zararının protein kalitesine 
olan etkisi bilindiğinden, TMO 2011 yılında uygulamaya geçtiği 
proteine dayalı yeni alım sisteminde; protein miktarı ile süne-kımıl 
zararını birlikte değerlendirip iki analiz kriteri arasında korelasyon 
kurarak fiyatlandırma yapmıştır. Bu sayede süne-kımıl zararlısı ile 
mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılması teşvik edilmiştir.

Buna göre; 640 TL/Ton müdahale alım fiyatıyla alınan makarnalık 
buğdayın süne-kımıl ve protein oranına bağlı fiyat değişimi, bir 
önceki yılla mukayeseli olarak Tablo-6’da verilmiştir.

Protein oranı % 12,5–12 
arasında ve süne tahri-
batı oranı 0-1 arasında 
olan makarnalık buğ-
day baz kabul edilmiş 
olup, süne tahribatı % 
2’nin altında, proteini 
%12,5’ten fazla olan 
makarnalık buğdaylara 
2011 yılında  % 1-3 ara-
sında ilave fiyat veril-
miştir.  Süne tahribatı % 
2’nin üzerinde ve prote-
ini % 12,5’in altında olan 
makarnalık buğdaylara 
ise 2010 yılında sadece 
süne ve kımıl tahriba-
tına dayalı fiyat indiri-
mi uygulanmakta iken 
2011 yılında süne ve kımıl tahribatı ile protein arasındaki korelas-
yon sebebiyle % 6’ya kadar fiyat indirimi uygulanmıştır.

TMO’ca 2011 yılında gerçekleşen 106 bin ton makarnalık buğday 
alımının % 7’si No 1, % 20’si No 2, % 11’i No 3 ve  % 62’si düşük 
vasıflı durum buğdaydır. 

TMO tarafından alımı yapılan makarnalık buğdayların ortalama 
kalitesi;
Süne kımıl tahribatında % 1,4
Dönmeli tanede  % 22 
Hektolitrede  81,7 kg 
Proteinde  %12,8’dir.
Makarnalık buğdaylar, proteinin % 11,5 altı ve dönmeli tanenin 
50’nin üzerinde olması halinde düşük vasıflı durum buğdayı olarak 
alınmaktadır. 2011 yılında 67 bin ton düşük vasıflı durum buğda-
yı alınmıştır. Hasat öncesi yağışlar makarnalık buğdayda özellikle 
dönmeli tane oranını artırmıştır.

Türkiye’de toplam 24 adet makarna fabrikası bulunmakla birlikte, 
bunun 22’si faal olarak çalışmaktadır. 22 fabrikanın fiili kapasitesi 
ise 1.223.200 ton iken kapasite kullanım oranı % 63’dür. Toplam 12 
adet olan irmik fabrikasının 11’i faal olarak çalışmaktadır. 11 fabri-
kanın fiili kapasitesi ise 322.166 ton iken kapasite kullanım oranı % 
63’tür. 102 bulgur fabrikası ise % 60 kapasite ile çalışmakta olup, 
fiili kapasitesi 771.443 tondur.

durum wheat standard are given in Table-5 based on years. As 
seen in Table-5, while durum wheat is purchased and stored with 
two separate codes according to their quality properties as No 1 
and No 2 until 2010, the storage code had been increased to three 
in 2011. With the increase of storage code in durum wheat pur-
chases from 2 to 3, quality is ensured. 

In durum wheat, the quality is closely related with the genetic 
structure, the ecological conditions of the year that it is produced, 
the production technique and the amount of used fertilizer. The 
amount and quality of the protein, which are the main quality cri-
teria in durum wheat, are affected both by genotype and environ-

mental factors. 

Amount and distribu-
tion of precipitation, 
temperature during 
the production pe-
riod, water in the soil, 
amount of organic 
substances and ni-
trogenous manure, 
amount and quality of 
protein are among the 
most important fac-
tors. However, another 
important element 
that affects the protein 
quality in wheat is sunn 
pest- wheat bug dam-
age.

Since the impact of sunn pest - wheat bug damage on the pro-
tein quality is known, TMO determined the prices by correlating 
two analysis criteria by evaluating protein amount and sunn pest 
- wheat bug damage together in its protein based new purchase 
system that it began applying in 2011. Thus, the fight against sunn 
pest – wheat bug to be more effective is encouraged.

According to this, the price change of durum wheat that is pur-
chased with 640 TL/Tons intervention purchase price according 
to sunn pest - wheat bug and protein amount is given in Table-6 
in comparison to the previous year.

The durum wheat with the protein percentage of 12.5-12 and 
sunn pest damage percentage of 0-1 is taken as the basis, and 
an additional value of 1-3% is assigned to the durum wheat with 
sunn pest damage below 2% and protein above 12.5% in 2011. 
And while only sunn pest and wheat bug damage based price dis-
count was applied to the durum wheat with sunn pest damage 
above 2% and protein below 12.5% in 2010, a price discount up to 
6% is applied to those because of the correlation between sunn 
pest and wheat bug damage and protein in 2011.

In 106 thousand tons of durum wheat purchase of TMO in 2011; 
7% is No 1, 20% is No 2, 11% is No 3 and 62% is low quality du-
rum wheat.  The average quality of the durum wheat purchased 
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by TMO is as follows:
Sunn pest – wheat bug damage  1.4%,
Yellowberry kernel   22%, 
Hectoliter   81.7 kg, 
Protein    12.8%.

Durum wheat is named as low quality durum wheat when the 
protein is below 11.5% and yellowberry kernel is 
above 50. In 2011, low quality durum wheat pur-
chase is 67 thousand tons. The rainfalls before the 
harvest especially increased the ratio of yellow-
berry kernel in durum wheat. Even though there 
is a total of 24 pasta factories in Turkey, only 22 of 
these are active. And while the actual capacity of 
these 22 factories is 1,223,000 tons, capacity us-
age is 63%. 11 out of the total 12 semolina fac-
tories are currently operating.  And while the ac-
tual capacity of these 11 factories is 322,166 tons, 
capacity usage is 63%. And 102 bulgur factories 
are operating with the capacity of 60% and their 
actual capacity is 771,443 tons.

According to TUIK data, Turkey imported 24 thou-
sand tons and exported 2 thousand tons of du-
rum wheat in 2011, and exported 327 thousand 
tons of pasta products equal to 2.5 million tons 
of wheat. Turkey’s pasta and semolina export in-
creases each year. As of October 2011, our pasta 
exportation increased 32% and semolina expor-
tation increased 11% compared to the same pe-

Ülkemizde TÜİK verilerine göre; 2011 yılında makarnalık buğdayda 
24 bin ton ithalat, 2 bin ton civarında ihracat yapılmış olup, 2.5 mil-
yon ton buğday karşılığında 327 bin ton makarna mamul madde 
ihracatı gerçekleşmiştir. Türkiye makarna ve irmik ihracatı, yıldan 
yıla artış göstermektedir. 2011 yılı Ekim ayı itibariyle 2010 yılının 
aynı dönemine göre makarna ihracatımız % 32, irmik ihracatımız 
ise % 11 artmıştır (Tablo-7-8).
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Dünyanın en büyük tahıl satıcılarından biri olan Kanada Buğday Kurulu, tahıl fiyatları konusunda 
uyardı: “Avustralya’daki yağmurların verdiği hasar nedeniyle alt sınıf buğday fiyatları “yoğun 
baskı” ile karşı karşıya”.
The Canadian Grain Board, one of the world’s biggest grain sellers warned over grain prices: Low-
er-grade wheat values face “intense pressure” thanks to rain damage to Australia’s harvest.”

Kanada Buğday Kurulu (CWB), tahıl fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıkla-
mada Avustralya’da yağmurların verdiği hasar nedeniyle alt sınıf 
buğday fiyatlarının “yoğun baskı” ile karşı karşıya kaldığını ve mısır 
pazarı için de kötü sinyallerin ortaya çıktığını belirtti.

Kurul, 2011-2012 yılında gerçekleşen ve stoklardan yalnızca yüzde 
30,6 oranında buğday kullanarak sezonun kapatılmasını sağlayan 
rekor düzeydeki buğday hasadının etkisinin, Avustralya tahılları-
nın gördüğü hasar nedeniyle özellikle orta ve alt sınıf tahıl fiyat-
larında hissedileceğini açıkladı. Kurul, Avustralya’da gerçekleşen 
hasadın bir kısmının yüksek öğütme değerlerinin altına düşmesi 
nedeniyle, yüksek kaliteli ve yüksek proteinli buğday için sınırlı 
bir ihracat programı uygulanacağını duyurdu. Açıklamada, “Bu 
durum kalite ve protein dağılımını bir ölçüde desteklemektedir fa-
kat orta ve düşük sınıf buğday üreticileri üzerinde de yoğun baskı 
oluşturmaktadır.” denildi.

CWB ayrıca mısır fiyatları konusunda uyararak, dünya 2012-2013 
pazarlama yılına doğru ilerlerken mısır fiyatlarının ek baskıya ma-
ruz kalabileceğine dair ciddi belirtilerin ortaya çıktığını belirtti. 
Kısa süre sonra Güney Amerika’da yapılacak hasatlar, pazara ekstra 
mısır temini sağlayarak ABD’deki ticari beklentilerde artış olması-
na dair umutları ortadan kaldıracak. 

Ayrıca, yüksek fiyatların en çok mısır üreten ülke olan ABD’de önü-
müzdeki yıl mısır ekimini teşvik edeceği ve 2. Dünya Savaşı’ndan 
beri en yüksek ekim değerlerine ulaşılacağı tahmin ediliyor. 

The Canadian Grain Board (CWB) warned over prices, saying that 
lower-grade wheat values faced “intense pressure” thanks to rain 
damage to Australia’s harvest, and of ominous signs for the corn 
market too.

The Board said that the impact of a record world wheat harvest 
in 2011-12, leaving stocks set to end the season at a comfortable 
30.6% of use, would be felt especially on prices of mid and lower-
grade grain, thanks to the compromised quality of the Australian 
harvest.

With “a proportion” of the Australian crop downgraded from the 
higher milling specifications, the country “will have a limited ex-
port program for higher-quality and higher-protein wheat”, the 
board said. “This provides some support to quality and protein 
spreads, but puts intense pressure on the mid- and lower-grade 
wheat markets going forward.” The CWB also warned on corn 
values, flagging “definite signs that corn prices could face addi-
tional pressure as the world moves towards the 2012-13 market-
ing year”.

The imminent South American harvests will bring extra corn sup-
plies onto export markets, curbing  hopes for any uptick in US 
trade prospects.
Furthermore, historically high prices look set to encourage corn 
sowing in the US, the top producer, next year, with some observ-
ers forecasting sowings at around their highest levels since World 
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Hindistan Tarımsal Araştırma Kurulu’nun yaptığı bir araştırmaya göre; küresel ısınma ve iklim 
değişikliği nedeniyle ülkedeki pirinç üretimi, 2020 yılına kadar yüzde 6.7 azalacak. 
A study by the Indian Council of Agricultural Research has revealed that Rice production will 
decrease by 6.7 per cent in the country by 2020 due to impact of global warming and climate 
change.

ABD’nin 2012-2013 döneminde yaklaşık 13,8 milyar ton üretim ya-
pacağı ve fiyat yapılandırması konusunda ortaya çıkan bütün nega-
tif yansımalara rağmen yılsonu stoklarını neredeyse ikiye katlaya-
cağı tahmin ediliyor. CWB’den yapılan açıklamada, “Arpa fiyatlarının 
görünümü de iç karartıcı. Avustralya ve Arjantin ihracat miktarlarını 
artırdıkları için fiyatlar baskı altında kalacak ve 2012-2013 dönemin-
de dünyada daha fazla arpa üretimi gerçekleşecek.” denildi.

Avustralya’nın üretiminde gerçekleşen düşüş, malt arpa üreticileri 
için de bir umut kaynağı oldu. Hasadın yalnızca % 25’i risk altın-
da olduğundan, Avustralya arpasında 2011 yılında gerçekleşen 
toplam kalite düşüşü çok olumsuz etki yapmayacak. Fakat yük-
sek verim, ülke çapında ürünlerin protein seviyesinin düşmesine 
yol açtı ve bu da bazı pazarlarda olumsuz sonuç verebilir.Çiftçi 
kontrolündeki CWB, ülkedeki üretimin çoğunu gerçekleştiren batı 
Kanada’daki arpa ve buğday üzerindeki tekelini elinden almak için 
çıkarılan yasalarla mücadele ediyor. Kurul, kurulu hükümet kont-
rolü altına almak için Kanada meclisinde kabul edilen mevzuat 
için mahkemeye başvuruyor.

Hindistan Tarımsal Araştırma Kurulu’nun (ICAR) yaptığı bir araştır-
maya göre iklim değişikliği nedeniyle Hindistan’daki pirinç üreti-
minin 2020 yılına kadar yüzde 6.7 oranında düşmesi bekleniyor. 
Tarım Bakanı Harish Rawat, parlamentoya verdiği yazılı cevapta 
ICAR’ın “İklim Değişikliğinin Hint Tarımı Üzerindeki Etkisi, Adap-
tasyon ve Hassasiyet” konulu network projesinden alıntı yaparak 
kharif pirinçlerinin mısır ve sorgum türlerine kıyasla iklim değişik-
liğinden daha çok etkilendiğini belirtti. 

Araştırmaya göre; pirinç üretimindeki ortalama azalma 2050 yılın-
da yüzde 15,1 ve 2080 yılında yüzde 28,2’yi bulacak. Küresel ısın-
ma, mısır ve sorgum gibi tarım ürünlerinin üretimini de olumsuz 
etkileyecek.  İlk tahminlere göre ülkenin 2011-2012 yılı pirinç üre-
timi, 87,10 milyon ton olacak. Bakan Rawat, bu çalışmaya dikkat 
çekerek iklim değişikliğinin tahıl verimini düşürebileceğini belirtti. 
Rawat, araştırmadan alıntı yaparak yeni idari müdahaleler yapıl-
madığı takdirde aynı zaman zarfında mısır ve sorgum verimindeki 
azalmanın ilk önce yüzde 3, yüzde 9,3 ve yüzde 18,3, sonraki dö-
nemlerde ise yüzde 4.5, yüzde 11,2 ve yüzde 18,7 oranında olaca-
ğını belirtti. 

War II. The US is forecast to produce approximately 13.8bn bush-
els in 2012-13 and, as a result, faces the prospect of almost dou-
bling ending stocks with all the negative implications to the price 
structure that infers. The outlook for barley values is also gloomy. 
With prices to “remain under pressure as Australia and Argentina 
ramp up their export programmes and the world moves towards 
a larger barley crop in 2012-13”, the CWB said.

One hope for malting barley growers was some specification set-
backs in Australian supplies. “With only 25% of the crop remaining 
at risk, the overall quality breakdown of the 2011 Australian barley 
crop will be decent. However, higher yields have resulted in very 
low protein levels across the country, which can be a detriment 
in some markets.” The comments come as the farmer-controlled 
CWB is battling laws to strip it of its monopoly over marketing bar-
ley and wheat from western Canada, which is responsible for the 
great bulk of the country’s harvest. The board is taking to court 
legislation passed by Canada’s parliament to take the board under 
government control.

Rice production is expected to decrease by 6.7 per cent in India 
by 2020 due to impact of climate change, a study by the Indian 
Council of Agricultural Research (ICAR) has said. Quoting ICAR’s 
network project “Impacts, adaption and vulnerability of Indian 
Agriculture to Climate Change”, Minister of State for Agriculture 
Harish Rawat said in a written reply to Parliament that kharif rice is 
more vulnerable to climate change than maize and sorghum. 

The study added that mean reduction in rice production would be 
a high of 15.1 per cent and 28.2 per cent in 2050 and 2080, respec-
tively. Global warming would also adversely impact production of 
milk and agri crops like maize and sorghum, the study said.  

The first estimates of 2011-12 put rice output in the country at 
87.10 million tonnes. Referring to the study, Minister Rawat point-
ed out that climate change is likely to reduce cereal yields. For the 
same periods, reduction in maize and sorghum yields would be 
first 3.0, 9.3 per cent and 18.3 per cent and then 4.5, 11.2 and 18.7 
per cent in the upcoming periods , if no new management inter-
ventions are made, he quoted from the study. 
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Geçtiğimiz yıl kurulan 5S Makine, tahıl depolama ve taşıma sistemleri alanında sektöre hizmet 
için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
5S Makine that was founded last year continues its operations to provide service for the sector in 
the field of grain storage and carrying systems.

Geçtiğimiz yıl Armağan Barış Sayındı, Kenan Muzaç ve Yasin Özsoy 
ortaklığında kurulan 5S Makine, tahıl depolama ve taşıma sistem-
leri alanında sektöre hizmet için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kendisini adıyla ortaya koyan 5S Makine için; 5S’i meydana getiren 
Solution (Çözüm), Support (Destek), Success (Başarı), Strong (Güç-
lü) ve Safety (Güven) kelimeleri özel bir anlam taşıyor ve firmanın 
hizmet prensiplerini sembolize ediyor.

“Birçok sektörde olduğu gibi tahıl depolama ve taşıma sistemleri 
alanında da teknik yeterlilik, akılcı ve ekonomik çözümler olmaz-
sa olmaz gerekliliklerdir.” diyen firma ortakları, 5S Makine’nin hem 
teklif hem de üretim ve montaj anında bu gerekliliklere sahip ol-
duğunu ifade ediyorlar. Ortaklar, firmalarının bir diğer önemli far-
kının da ‘iş teslimi ile bitmeyen bir teknik destek ve danışmanlık 
hizmeti’ vermeleri olduğunun altını çiziyorlar.

Şirket ortaklarının her biri, tahıl depolama ve taşıma sistemleri 
alanında en az 5 yıl deneyimli ve proje, ar-ge, üretim, planlama, 
satınalma departmanlarında görev yapmış kişilerden oluşuyor. 

Tecrübe ve becerinin, güven olmadan yeterli olamayacağı düşü-
nüldüğünde ise 5S Makina ve ortaklarının referansları göze çarpı-
yor. Her biri ulusal ve uluslararası arenada alanında lider firmalar 
arasında yer alan markalar, 5S ve ortakları ile iş yapmış ve hali ha-
zırda yapmaya devam ediyorlar.

5S Makine, founded by Armağan Barış Sayındı, Kenan Muzaç and 
Yasin Özsoy last year, continues its operations to provide service 
for the sector in the field of grain storage and carrying systems.

As its name suggests, Solution, Support, Success, Strong and 
Safety words constituting 5S have a special meaning for 5S and 
symbolize the service principles of the company.

“Technical competency, reasonable  and economic solutions are 
indispensible for grain storage and carrying systems as they are for 
other sectors.” say the company partners and add that 5S Makine 
has these requirements in terms of offer, production and instal-
lation. The partners highlight that another significant difference 
of their company is that they provide “support and consultancy 
services that do not end with the work delivery”.

Each company partner has at least five years of experience in grain 
storage and carrying systems and worked in project, R&D, produc-
tion, planning and purchasing departments. 

Considering that experience and skill are not enough without 
confidence, the references of 5S Makine and the partners are 
quite striking. Brands that are among the leader companies in 
their fields in the national and international arena have worked 
with 5S and its partners and continue to do so.
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BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünyada toprak kaynaklarının 
durumuyla ilgili ilk küresel değerlendirmesini içeren raporunu ya-
yımladı. Raporda, dünya tarım arazilerinin yüzde 25’inin kalitesi-
nin aşırı derecede düştüğü açıklandı. FAO uzmanları hazırladıkları 
raporda, artan nüfusun beslenmesi gerektiğini de hatırlatarak bu 
durumun biran önce tersine çevrilmesi gerektiğini dile getirdiler.

FAO’nun “Gıda ve Tarım için Dünya Toprakları ve Su Kaynakları-
nın Durumu” başlıklı raporunda, çiftçilerin, dünyanın beklenen 9 
milyarlık nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 2050 yılına 
kadar yüzde 70 oranında daha fazla gıda üretmesi gerektiğine 
dikkati çekildi. Buna göre; 2050 yılına kadar buğday, pirinç ve di-
ğer hububat üretimlerinin 1 milyar tondan daha fazla arttırılması 
gerekiyor.

Raporda, dünyanın gelecekteki gıda ihtiyaçlarının karşılanması 
için mevcut ekilebilir araziler üzerinde gerçekleştirilen tarımsal 
üretimin, “sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesi” gerektiği vur-
gulanıyor. Kalitesiz çiftçilik yöntemlerinin, iklim değişikliğiyle bir 
araya gelerek, Yeşil Devrim olarak nitelendirilen bolluk yıllarının 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
published a report including its first global evaluation of the situ-
ation of the world’s soil resources. 

It said in the report that the quality of the farmlands in the world 
decreased drastically. FAO experts reminded that the increasing 
population needed to be fed and the situation should be reversed 
as soon as possible.

The “The Condition of the World Soil and Water Resources for Food 
and Agriculture” report issued by FAO pointed out that farmers 
need to grow 70 % more food by 2050 in order to meet the needs 
of the expected nine million population. This means the produc-
tion of wheat, rice and other cereals needs to be increased more 
than 1 billion tons by 2050.

The report points out that the agricultural production realized on 
the available arable lands needs to go under a “sustainable rein-
forcement” in order to meet the future food needs of the world. 
It is stated that poor farming methods combine with the climate 

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün raporuna göre, dünyadaki tarım arazilerinin yüzde 25’inin kalitesi 
aşırı derecede düştü.
UN Food and Agriculture Organization reports that the quality of 25% of the farmlands in the 
world has decreased drastically.

ardından, tarım arazilerinin kalitesinin düşmesine neden olduğu 
belirtiliyor.Birçok bölgede büyüme oranlarının yavaşladığı ifade 
edilen raporda, toprakların yüzde 25’inin kalitesinin, erozyon, su-
yun azalması ve biyo-çeşitlilik kaybıyla birlikte “aşırı derecede düş-
tüğü” belirtildi.

RİSK ALTINDAKİ BÖLGELER
FAO’nun raporunda risk altındaki bölgeler şöyle sıralanıyor:
-Batı Avrupa’da yoğun çiftçilik toprağın kirlenmesine yol açtı ve 
biyo-çeşitlilik kaybına neden oldu. 
- Himalayalar’ın yüksek kesimleri, And Dağları, Etiyopya platosu ve 
Güney Afrika’da sellerin yoğunluğunun artması nedeniyle erozyon 
iki katına çıktı. Raporda ayrıca dünyada suyun çok daha zor bulu-
nur ve tuzlu hale geldiği, yer altı sularının tarımdan dönen sular ve 
diğer toksinler nedeniyle daha çok kirlendiği belirtildi.

Yeni teknolojilerin, böcek ilaçları ve yüksek getirili ürünlerin sunuldu-
ğu Yeşil Devrim (1961-2009) döneminde, dünyanın tarlaları yüzde 12 
oranında büyüdü ve gıda üretkenliği yüzde 150 arttı.

change to decrease the quality of farmlands after the abundant 
years called the Green Revolution.
The report states that the growth rates in many regions have 
slowed down and the quality of 25 % of the lands “decreased dras-
tically” due to erosion, water shortage and loss of bio-diversity.

REGIONS UNDER RISK 
The regions under risk are listed as follows in the report of FAO:
- Intensive farming contaminated the soil and caused loss of bio-
diversity in the Western Europe.
- Erosion doubled due to the increase of floods in the higher parts 
of Himalayas, Andes, Ethiopia plateau and South Africa.
The report also stated that water became far scarcer and saltier, 
underground water got further contaminated due to the water 
returned from farmlands and other toxins.

World farmlands grew by 12 percent and food productivity increased 
by 150 percent in the Green Revolution during which new technolo-
gies, pesticides and high-yield products were introduced.
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Savaş, işgal ve siyasi sorunlar nedeniyle yıllarca istikrarsız bir yapı 
sergileyen Irak, son yıllarda girdiği yeniden yapılanma süreci ne-
deniyle birçok ülke için potansiyel bir pazar olarak görülmektedir. 
Ayrıca çeşitli dönemlerde ülkeye uygulanan ekonomik ambargo-
ların kaldırılmış olması da ülkenin küresel ekonomiyle bütünleş-
mesi için önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Bütün bu gelişmeler nedeniyle Irak, inşaat ve altyapı sektörleri 
kadar hububat, bakliyat ve değirmen makineleri sektörü için de 
önemli bir ihraç pazarı olarak karşımıza çıkmaktadır. 50 ile 600 
ton/gün kapasiteye sahip 300 civarında değirmenin bulunduğu 
Irak’ta, başta buğday ve pirinç olmak üzere tarım ürünleri üreti-
mi, tüketimi karşılamamakta ve mevcut ihtiyaç ise ithalat yoluyla 
karşılanmaktadır.  Ayrıca geçmiş yıllarda ihracatçılar için ciddi bir 
engel olan ‘güvenlik’ sorununun da yavaş yavaş çözülmüş olması, 
ihracatçıların bu pazara yönelik hedeflerinin ve çalışmalarının art-
masına neden olmuştur.
 
IRAK’IN EKONOMİK DURUMU
Ekonominin temelinin petrol gelirlerine dayandığı Irak’ta, EIU ve-
rilerine göre 2008 yılında büyüme % 7,8, GSYİH ise 70 milyar Ame-
rikan doları olarak gerçekleşmiştir. Oldukça yüksek bir büyüme 
oranı yakalanmış olmasına rağmen Irak bütçesinden yatırımlara 
ayrılan payın etkin bir şekilde kullanılamaması, halen önemli bir 
sorun teşkil etmekte ve petrol dışı alanlarda büyümenin gerçek-
leşmesine engel olmaktadır. 

Irak’ın yaşamakta olduğu siyasi karışıklık, güvenlikteki zaafiyetler, 
yolsuzluğun yaygın oluşu ekonomi idaresini güçleştirmektedir. 
Ayrıca, 2009 yılı içinde petrol fiyatlarının varil başına 30 Amerikan 
dolarına kadar düşmesi, hükümeti zor duruma sokmuş ve çoğu 
yatırımın hayata geçmesini engellemiştir. Petrol fiyatlarının 70 
Amerikan doları düzeyine yükselmiş olması da mali sıkıntıyı gide-
rememiştir.

Bununla birlikte, güvenliğin 2006 yılına göre kıyaslanmayacak dü-
zeyde düzelmiş olması sebebiyle özel sektör faaliyetlerinde ciddi 
bir canlanma olmuştur. Bu çerçevede, 2009 yılında ekonominin % 
7-8 oranında büyüdüğü tahmin edilmektedir. Ülkede istikrarlı bir 
ekonomik büyüme gözlemlenmekte olup, bu büyümenin temelini 
komşu ülkelerle ticaret oluşturmaktadır. Özellikle güvenliğin daha 
yüksek oranda sağlandığı Kuzey Irak’ta, hem kamu hem de özel 
sektör harcamaları bölgedeki ekonomik canlılığı arttırmaktadır. 
Ülkede tüketim maddeleri ve sermaye malı ithalatının önümüzde-
ki yıllarda da devam edeceği öngörülmektedir.

Iraq, which has been unstable for years due to war, invasion and 
political issues, is seen as a potential market for many countries as 
a result of the reconstruction period it has been going through in 
the last years. Furthermore, the fact that the economic embargoes 
imposed on the country in various periods have been lifted is re-
garded as a significant economic development for the country to 
integrate with the global economy.

As a result of all these developments, Iraq has become a signifi-
cant export market for cereal, pulses and mill machinery as well 
as construction and infrastructure industries. With approximately 
300 mills with capacities ranging from 50 to 600 tons per day, ag-
ricultural production, especially wheat and rice production, is not 
enough for consumption and the need is satisfied by means of 
import.  

Furthermore, the fact that the security problem that was a serious 
obstacle for exporters in the past has been gradually solved has 
increased the objectives and works of exporters regarding this 
market.
 
THE ECONOMIC CONDITION OF IRAQ
The economic growth of Iraq, whose the economy is based on 
petrol, was 7.8% and GDP was $70 billion in 2008 according to 
EIU data. Although its growth rate is very high, the ineffective use 
of the part of the Iraqi budget allocated for investments is still a 
significant problem and an obstacle for the growth in fields other 
than petrol. 

The political disturbances, security weaknesses, high amount of 
corruption make the economic management difficult. Besides, 
the decrease of petrol prices to 30 USD/barrel in 2009 put the 
country in a difficult position and prevented many investments. 
The increase of petrol prices to approximately 70 USD was not 
enough to eliminate the financial difficulty.

However, the private sector experienced a serious recovery as the 
security situation became incomparably better than 2006. In this 
respect, it is estimated that the economy grew by 7-8 % in 2009. 
No stable economic growth is observed in the country and the 
growth mainly results from the commercial activities with neigh-
boring countries. Both public and private sector expenditures 
increase the economic buoyancy especially in the northern Iraq 
that is more secure.  It is estimated that the consumer goods and 
capital goods import will continue in the next years.

Son yıllarda girdiği yeniden yapılanma süreciyle birlikte potansiyel bir ihraç pazarı olarak görülen 
Irak, inşaat ve altyapı sektörleri kadar hububat, bakliyat ve değirmen makineleri sektörü için de 
önemli bir ihraç pazarı olarak karşımıza çıkmaktadır. 50 ile 600 ton/gün kapasiteye sahip 300 civa-
rında değirmenin bulunduğu Irak’ta, başta buğday ve pirinç olmak üzere tarım ürünleri üretimi, 
tüketimi karşılamamakta ve mevcut ihtiyaç ise ithalat yoluyla karşılanmaktadır.

Seen as a potential export market due to the reconstruction period it has been going through in 
the last years, Iraq has become a significant export market for grain, pulses and mill machinery as 
well as construction and infrastructure industries. With approximately 300 mills with capacities 
ranging from 50 to 600 tons per day, agricultural production, especially wheat and rice produc-
tion, is not enough for consumption and the need is satisfied by means of import.
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AGRICULTURE IN IRAQ 
Mesopotamia plains that have rich and productive lands watered 
with the Euphrates and Tigris rivers are the most fertile farmlands 
in Iraq. Mesopotamia is accepted as the cradle of organized agri-
culture. The alluvial plains below the Euphrates and Tigris rivers 
are vital for the country thanks to their fertile soil and rich irriga-
tion capacity. The mountainous regions in the north are divided 
into planted areas by river valleys. The mountainsides are usually 
unfertile and receive medium amount of rain. The Jazeera Plateau 
on the Syrian border encompassing one fifth of country contains 
a lot of arable areas but it is about to dry. The Western Dessert 
encompasses more than 40 % of the country’s lands. On the oth-
er hand, with the Euphrates and Tigris rivers, lakes, swamplands 
and water reservoirs, Iraq has rich water sources compared to its 
neighbors.

Agriculture is the second biggest sector contributing to the GDP 
of country (6-8) and it employs one forth of the available labor 
forces. It is estimated that the sector will grow due to the Iraqi 
Government’s efforts to increase the agricultural production. Ac-
cording to the research conducted by the Iraqi Investment Agen-
cy, there are three basic reasons as to why a rapid improvement is 
estimated in the Iraqi agricultural sector:
- Iraq is the country with the highest population growth in the 
Middle East. The Iraqi population is expected to reach 40 millions 
by 2025 and 50 millions by 2040.
- After the years passed with wars and enforcements, the life 
standards in Iraq are rapidly increasing and the demand for food 
increases accordingly,
- Iraq has fertile agricultural resources. Empty arable lands and un-
deremployed and migrated farmers can be counted among these 
resources.

CEREAL PRODUCTION AND CONSUMPTION
Wheat, barley and rice are the main agricultural products in Iraq. 
But the production amount of these products dropped drasti-
cally especially in 2008-09. Although production has increased in 
the last years, the previous levels have not been reached yet. Ac-
cording to USDA data, wheat production of Iraq decreased from 

IRAK’TA TARIM
Fırat ve Dicle nehirleri ile sulanan, zengin ve verimli topraklara sa-
hip olan Mezopotamya ovaları, Irak’ın en verimli tarım alanlarını 
oluşturmaktadır. Mezopotamya, organize tarımın doğduğu yer 
olarak kabul edilmektedir. Dicle ve Fırat nehirlerinin aşağısında-
ki alüvyonlu ovalar, verimli toprakları ve bol sulama olanaklarıyla 
ülkenin can damarıdır. Kuzeydeki dağlık bölgeler ise akarsu vadi-
leriyle ve ekili alanlarla bölünmektedir. Dağların etekleri genellik-
le verimsizdir ve orta seviyede yağış almaktadır. Ülkenin yaklaşık 
beşte birini kaplayan Suriye sınırındaki Cezire Platosu, büyük mik-
tarda ekilebilir alan içermektedir ancak kurumaya yüz tutmuştur. 
Batı Çölü ülke topraklarının % 40’ından fazlasını kaplamaktadır. 
Öte yandan Dicle ve Fırat nehirleri, gölleri, bataklıkları ve su de-
polarıyla Irak, komşularıyla karşılaştırıldığında zengin su kaynak-
larına sahiptir.

Ülkede tarım sektörü, GSYİH’ye katkı yapan ikinci büyük sektör 
(% 6–8) olup toplam işgücünün dörtte birini istihdam etmektedir. 
Irak Hükümeti’nin tarımsal üretimi artırmaya yönelik girişimleri 
sonucunda sektörde büyüme öngörülmektedir. Irak Yatırım Ajansı 
araştırmalarına göre, Irak tarım sektöründe hızlı bir gelişme öngö-
rülmesinin üç temel nedeni vardır;
- Orta Doğu’da en hızlı nüfus artış hızına sahip ülke Irak’tır. Irak’ın 
nüfusunun 2025 yılında 40 ve 2040 yılında 50 milyona ulaşması 
beklenmektedir,
- Savaş ve yaptırımlarla geçen yılların ardından artık Irak’ta yaşam 
standardı hızla yükselmekte, buna bağlı olarak da gıdalara olan 
talep artmaktadır,
- Irak, verimli tarımsal kaynaklara sahiptir. Ekilebilir boş araziler ile 
eksik istihdam edilmiş ve yer değiştirmiş çiftçiler bu kaynaklar ara-
sında sayılabilir.

HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Irak’ta buğday, arpa ve pirinç başlıca tarımsal ürünler olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Ancak bu ürünlerdeki üretim miktarında, özel-
likle 2008-09 yıllarında önemli düşüşler yaşanmıştır. Son yıllarda 
üretim artış gösterse de geçmiş yıllardaki seviyesine henüz ulaşı-
lamamıştır.

USDA verilerine göre; Irak’ta 2002/03 sezonunda 2 milyon 983 bin 
ton olan buğday üretimi, 2008/09 sezonunda yüzde 50’den fazla 
düşüş göstererek 1 milyon 327 bin ton seviyelerinde gerçekleş-
miştir. 2010/11 sezonunda 2 milyon 350 bin tonla yeniden artışa 
geçen buğday üretiminin, 2011/12 sezonunda da 2 milyon ton se-
viyesinde olacağı tahmin edilmektedir. 

Irak’ta üretim ve tüketim miktarları kıyaslandığında, buğday üre-
timinin tüketimin çok altında kaldığı görülmektedir. USDA verileri 
göz önünde bulundurulduğunda; son 10 yılda üretimin 2 milyon 
983 bin tonla en yüksek olduğu 2002/03 sezonunda, tüketim 5 
milyon 162 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Veriler, ülkedeki buğday 
açığının yıllar itibariyle 2 ile 3,5 milyon ton aralığında seyrettiğini 
göstermektedir. 

Buğdaydakine benzer bir üretim ve tüketim farklılığı da pirinçte 
yaşanmaktadır. USDA verilerine göre; 2010/11 sezonunda 111 bin 
ton olan pirinç üretiminin 2011/12 sezonunda da aynı seviyelerde 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Pirinç tüketimi ise 2010/11 
sezonunda 1 milyon 300 bin ton olarak gerçekleşmiş, 2011/12 se-
zonunda da tüketimin 1 milyon 315 milyon seviyelerinde gerçek-
leşeceği öngörülmektedir.

Aslında Irak, 1980’li yıllar öncesinde oldukça kayda değer bir tarım 
sektörüne sahiptir ancak 1980’li yıllardan sonra ardı ardına gelen 
savaşlar ve istikrarsızlık, tarımsal üretimde önemli miktarda dü-
şüşe neden olmuştur. Ayrıca periyodik olarak meydana gelen ku-
raklıklar ve tuzlanma da, tarımsal üretimdeki düşüşün en önemli 
sebeplerindendir. Nitekim 2007–2008 döneminde yaşanan kurak-
lık, 2008–2009 dönemi tahıl hasadını büyük ölçüde azaltmış olup, 
özellikle arpa ve buğday ihtiyacının ithalatla giderilmesine neden 
olmuştur.

2,983,000 tons in 2002/03 season to 1,327,000 tons in 2008/09, 
which corresponds to more than 50 % decrease. Wheat produc-
tion started to increase again with the 2,350,000 tons of produc-
tion in 2010/11 and it is estimated to be about 2 million tons in 
the 2011/12 season. 

When production and consumption amounts in Iraq are com-
pared, it is realized that wheat production is far less than con-
sumption. Taking the USDA data into account, consumption was 
5,162,000 tons in the 2002/03 season when the production was 
the highest in the last ten years with 2,983,000 tons. Data reveals 
that the wheat deficit of the country ranges from 2 to 3.5 million 
tons per year.  A difference between production and consumption 
similar to that of wheat is experienced for rice. According to USDA 
data, rice production that was 111 thousand tons at the end of 
the 2010/11 season is estimated to be in the same amount in the 
2011/12 season. Rice consumption was 1,300,000 tons in 2010/11 
and it is estimated to be approximately 1,315,000 in the 2011/12 
season.

In fact, Iraq had a very significant agricultural sector before 
1980s but consecutive wars and instability after 1980s resulted 
in a drastic decrease in agricultural production. Moreover, peri-
odical droughts and salinization are among the major reasons 
for the decrease in the agricultural production.  The drought ex-
perienced in 2007-2008 decreased the agricultural production 
in 2008-2009 significantly and caused the need for especially 
barley and wheat to be satisfied by import. Now the country has 
approximately 8 million hectares of arable soil and only half of 
it can be processed in a year. As the production of grains, espe-
cially wheat and rice, cannot meet the demand, 65 % of the food 
is imported.
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Günümüzde yaklaşık 8 milyon hektar ekilebilir alana sahip olan 
ülkede, bu alanın yılda ancak yarısı işlenebilmektedir. Ülkede baş-
ta buğday ve pirinç olmak üzere tahıl ürünlerindeki üretim, talebi 
karşılayamadığından gıda ürünlerinin % 65’i ithalat yoluyla karşı-
anmaktadır.

IRAK HUBUBAT VE UN PAZARI
Irak’ın ekonomik, siyasi ve sosyal istikrarı için iyi işleyen ve üreten 
bir tarım sektörü çok büyük önem arz etmektedir. Irak’ta tarım 
sektörü, üretim ve pazarlama potansiyeli ile istihdama katkı gücü 
olarak önemli bir potansiyeli içinde taşımaktadır. Zira Irak’ın doğal 
kaynaklarının komşularına göre bolluğu, özellikle su kaynakları 
bakımından görece zenginliği küresel ekonomi içerisinde Irak ta-
rımının var olabilmesi için önemli imkânlar sunmaktadır. Bu çerçe-
vede ülkede toprak analizleri, üretimi artırıcı gübre ve tohum tes-
pitine yönelik Irak Hükümeti öncülüğünde, uluslararası örgütlerin 
programlarının katkısıyla çalışmalar sürdürülmektedir.

Son zamanlarda özellikle Irak Su Kay-
nakları Bakanlığı öncülüğünde ülke-
deki tarım alanlarına su dağıtımı ile 
ilgili önemli çalışmalar sürdürülmek-
te ve bu konuda diğer Bakanlıklarla 
ortaklaşa planlamalar yapılmaktadır. 
Ancak tüm çalışmalara rağmen, he-
nüz üretime yönelik olarak önemli 
bir aşama kaydedilememiştir. 

Bu yüzden de Irak, tarım ürünleri 
ihtiyacının büyük kısmını ithalat yo-
luyla karşılayabilmektedir. Un, bakli-
yat, bisküvi ve bulgur, Irak’a ihracat 
potansiyelinin yüksek olduğu baş-
lıca tarım ve gıda ürünleri arasında 
yer almaktadır. 

Irak’ın ithalat ettiği toplam buğday 
değerinin 2006 yılında 426 milyon 
dolar, 2007 yılında 617 milyon do-
lar, 2008 yılında 972 ve 2009 yılında 
704 milyon dolar civarında olduğu 
tahmin ediliyor. Aynı dönemlerde 
gerçekleştirilen pirinç ithalatının ise 
değer bazında sırasıyla 408 milyon 
dolar, 303 milyon dolar, 444 milyon 
dolar ve 396 milyon dolar olduğu 
tahmin ediliyor.

TÜRKİYE’DEN IRAK’A İHRACAT
Buğday unu, Türkiye’den Irak’a ihraç 
edilen başlıca ürünler arasında ilk 
sıralarda yer almaktadır. Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’nın raporlarına göre; 
2010 yılında Irak’ın Türkiye’den ithal ettiği buğday unu değeri, 
yaklaşık 300 milyon dolar. Türkiye’nin Irak’a ihraç ettiği ürünler 
arasında ekmek, pasta, kek, bisküvi gibi unlu mamuller ve kuru 
baklagiller de önemli bir yere sahiptir.

GRAIN AND FLOUR MARKET IN IRAQ
A well-functioning and productive agricultural sector is highly im-
portant for the economic, political and social stability of Iraq. The 
agricultural sector in Iraq has the biggest potential as the power 
to contribute to employment with its production and marketing 
potential. The abundance of Iraq’s natural resources compared to 
its neighbors, especially its richness in terms of water resources, 
provides important opportunities for the Iraqi agriculture to be 
present within the global economy. In this sense, works are car-
ried out for soil analysis, determination of production increasing 
fertilizers and seeds under the leadership of the Iraqi government 
and with the contributions from the programs of international or-
ganizations. 

Efforts have been made in the recent years to distribute water to 
farmlands in the country under the leadership of Iraqi Ministry of 
Water Resources and plans have been made in cooperation with 
the other ministries on this matter. However, no significant im-

provements have been realized so far despite all efforts. Therefore, 
Iraq meets its agricultural product needs mostly by import.  Flour, 
pulses, biscuit and cracked wheat are among the main agricultur-
al products with a potential of export to Iraq.  It is estimated that 

the total value of the wheat imported 
by Iraq was approximately 426 million 
dollars in 2006, 617 million dollars in 
2007, 972 million dollars in 2008 and 
704 million dollars in 2009. The value 
of rice import in the same period is 
estimated to be 408, 303, 444 and 396 
million dollars respectively.

EXPORT FROM TURKEY TO IRAQ 
Wheat flour is among the products 

that are exported from Turkey to Iraq in the highest amounts. Ac-
cording to the reports of the Under Secretariat of Foreign Trade, 
the value of the wheat flour Iraq imported from Turkey in 2010 
was approximately 300 million dollars. Bakery products such as 
bread, pastry and cake and dry pulses occupy an important posi-
tion among the products exported from Turkey to Iraq.

FOOTNOTES REGARDING THE IRAQI MARKET
• The Ministry of Agriculture controls the agricultural activities 
to a large extent and the import of agricultural products such as 
wheat is performed by means of tenders organized by the Grain 
Board within Iraqi Ministry of Commerce.

• Despite the war conditions, Iraq has the potential to have a sig-
nificant position in the global trade system in the future thanks to 
the private sector power it has developed and its determination in 
the membership negotiations with World Trade Organization. 

• There are not many alternative ways of distributing the products 
in Iraq. Transportation infrastructure has been repaired and ex-

panded in Iraq after 2003 and railway transpor-
tation is under development as well as transpor-
tation with local trucks. Transportation prices in 
road transportation are high due to the security 
conditions in the country and due to the fact 
that trucks cannot get any loads while return-
ing. Bagdad International Airport and Um Kasr 
Port in Basra are the most preferred channels 
in commercial load transportation. The ports in 
Kuwait as well Akabe Port in Jordan are used for 
transit trade. 

• The facts that Iraq is not yet a member of WTO and it has not 
founded an efficient central administration cause problems dur-
ing customs passages, tax applications and in logistics fields. 

• The economic structure and development of the country display 
significant differences at the geographical level. While the pub-
lic sector continues to be the main source for purchasing goods 
and services in the Central and Southern Iraq, it is observed that 
the private sector also plays a role in satisfying the needs in the 
Northern Iraq. 

Source:
Iraq Country Report, T.R. Prime Ministry Under Secretariat of Foreign 
Trade Export Promotion Center, Ankara - March 2011.

IRAK PAZARIYLA İLGİLİ DİPNOTLAR
• Irak’ta tarım sektöründe Tarım Bakanlığı’nın kontrolü oldukça 
yüksektir ve buğday gibi tarım ürünlerinin ithalatı, Irak Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı Tahıl Kurulu tarafından açılan ihaleler yoluyla 
yapılmaktadır.

• Irak, içinde bulunduğu savaş koşullarına rağmen, geliştirmiş 
olduğu özel sektör gücü ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile yü-
rütmekte olduğu üyelik müzakerelerindeki kararlılığıyla küresel 
ticaret sisteminde önümüzdeki dönemde önemli yer tutacak bir 
potansiyel taşımaktadır. 

• Irak’ta ürünlerin dağıtımında çok fazla alternatif yol bulunmamak-
tadır. 2003 yılı sonrasında ulaştırma altyapısı onarılmakta ve ge-
nişletilmekte olan Irak’ta, yerli kamyonlarla taşımacılığın yanı sıra 
demir yolu taşımacılığı da gelişmektedir. Karayolu taşımacılığında 
nakliye ücretleri, ülkedeki güvenlik koşulları ve kamyonların geri 
dönüşte yük alamamaları nedeniyle yüksektir. Bağdat Uluslararası 
Havaalanı ve Basra’daki Um Kasr Limanı ticari yük taşımacılığında 
en çok tercih edilen kanallardır. Ürdün’deki Akabe Limanı yanı sıra 
Kuveyt’teki limanlar da transit ticarette kullanılabilmektedir. 

• Irak’ın henüz DTÖ üyesi olmaması ve 2003 yılı sonrası henüz mer-
kezi düzeyde etkin bir yönetime kavuşamaması gümrük geçişle-
rinde, vergi uygulamalarında ve lojistik alanında önemli zorlukları 
beraberinde getirmektedir. 

• Ülkenin ekonomik yapısı ve gelişimi coğrafi düzeyde önemli fark-
lılıklar taşımaktadır. Orta ve Güney Irak’ta kamu sektörü mal ve 
hizmet alımlarında temel kaynak konumunu sürdürürken, Kuzey 
Irak’ta kamunun yanı sıra özel sektörün de ihtiyaçların karşılanma-
sında rol üstlendiği görülmektedir. 

Kaynak:
Irak Ülke Raporu, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliş-
tirme Etüd Merkezi, Ankara - Mart, 2011.
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Her ülkenin, dünyanın her çevresinin kendine has yemekleri var-
dır. Fakat dünyanın neresinde olursa olsun insanların hiç değiş-
meyen, ortaklaşa yedikleri, hemen hemen tek tip sayılabilecek 
bir yiyecekleri vardır ki, o da “ekmek”tir. Ekmek, binlerce yıldır 
insanoğlunun esas gıdası olma özelliğini korumaktadır.

Söz konusu ülkeye, şartlarına ve olanaklarına göre ekmeğin yapı-
lışında kullanılan bazı maddeler, ekmeğin biçimi ve kalitesi fark-
lılıklar gösterebilir. Ancak, temelde bunların hepsi yine ekmek-
tir. Mısır ekmeği, çavdar ekmeği olması; buğdaydan yapılması, 
tavada veya sacda pişirilmesi; tuz katılıp katılmaması temel bir 
değişiklik sayılmaz. 

Ekmeğin vazgeçilmez, temel besin olması, insanın çok eski za-
manlardan beri bunun değerini, besleyici tarafını fark etmiş, hiç 
değilse sezinlemiş bulunmasına dayanmaktadır. Gerçekten de 
buğday tanelerini ilk çiğneyen insan, bunun doyuruculuğunu 
anlamıştır. 

Günümüzden 9 bin yıl önce, Mezopotamya’da ilkel tahıl ürünleri-
nin tarımı yapılıyordu. Hemen hemen aynı dönemlerde Amerika 
kıtasında da, California yöresinde yaşayan yerliler, ekmeklik un 
elde edebilmek için bazı ürünleri ekip biçiyorlardı. Taşlar ara-
sında buğday tanelerini ezerek una dönüştüren Mısırlılar, bu işi 
M.Ö. 3000 yıl önce yapmışlardı. Unu hamur haline getirmek için 
su katmış, yoğurmuş, biçim vermiş, fırınımsı oyuklarda ya da top-
rağın üzerinde pişirmişlerdi. 

Each country and all regions have traditional meals. However, 
wherever it is in the world, people has a common food that never 
changes, consumes together and that is counted as uniform so 
that it is “bread”.  Bread has reserved its places as the main food of 
the human kind for thousand years. 

In accordance with the said country, its conditions and possibili-
ties, some materials, types of the breads and quality that have 
been used in cooking could be changed accordingly. However,  all 
of these are bread indeed. It is not basic different if the bread is 
Corn bread, black bread or if it is made by wheat or cooking on 
pan or plate; if it is salty or not. 

Due to the fact that the bread is indispensable essential food, it 
is based on that the human kind has noticed its importance and 
feeding specification. In fact, the person who firstly chewed the 
wheat seeds has understood its saturating aspect. 

9 thousand years ago, the agriculture of primitive cereal prod-
ucts was carried out in Mesopotamia. Almost in same periods, in 
American continent, the local people who live in California had 
cultivated some products to get breadstuff.  

The Egyptians who crushed the wheat seeds among stones and 
got flour had done this 3000 years b.c.e. In order to pulp the flour, 
they had added water and kneaded, shaped and cooked them in 
cavitation or on the earth.   

Eski mısırlılardan kalma duvar resimlerinde, taşların arasında ta-
hıl ezerek un elde etmeye çalışan kadınları canlandıran tablolar 
vardır. O dönemin ekmekleri, olabildiğince serttir. Ancak yassı 
somunların askeri kamplara ya da av bölgelerine taşınması da 
olabildiğince kolaydır. Bugüne kadar kalabilen ilk ekmek örnek-
leri Hindistan’da bulunmakta olan Çapati ile İskoçya’nın yulaf 
ekmeğidir. 

Yukarıda bahsettiğimiz ekmek türlerinin hiçbirisinde, maya kul-
lanılmadığından, hepsi de basık ve serttir. Mayanın bulunuşu bir 
rastlantı neticesi olmuştur. M.Ö. 2000 yılında, mısırlı bir fırıncı, 
hazırladığı ekmek hamurlarını güneşin altında unutur. Bu arada 
hamur mayalanmıştır. Fırıncı, unuttuğu hamurları anımsayıp on-
ları fırına koyunca, pişen ekmeklerin kabardığını görür. 

Aynı dönemde Mısırlılar, kubbe biçiminde kapalı fırınlar yapmayı 
da başardılar. Bu tür fırınlar içerisinde, ısı, ekmeğin her tarafın-
dan eşit biçimde geçiyor ve böylece daha lezzetli ve kontrollü bir 
pişirim sağlanıyor. M.Ö. 1. yy’da Yunanlılar, su değirmenini bul-
dular. M.S. 700 yılında da Araplar yel değirmenini yaptılar. 

Beyaz undan yapılmış ekmek ise Avrupa’da un elde etmenin güç-
lüğü nedeniyle, geniş halk kitlelerinin ulaşamayacağı bir lükstü. 
1880 yılında İsviçre’de ilk başarı belirten değirmen yapıldı. Bu 
değirmen, unun rengini karartan kepekleri de eliyordu ve has 
undan ekmek yapımı yaygınlaştı. Günümüzde ise ekmekler, fırın-
larda da üretilmekle birlikte, genellikle fabrikalarda pişirilmekte 
ve içlerine vitamin gibi bazı katkı maddeleri de eklenmektedir.

In the wall pictures of old Egyptians, there are some pictures that 
show the women when they attempted to get flour. The breads 
of that period were extremely hard. However, it was very easy to 
carry the loaf of bread to the military camps or hunting regions. 

The first sample of bread that has seen today is Çapati that is 
made in India and oat bread of Scotland. Due to the fact that any 
bread that is above mentioned stated does not contain yeast, all is 
flattened and stiff. The yeast was found by chance. In b.c 2000, an 
Egyptian baker forgot his bread paste under the sun. 

At that time, the pulp was yeasted. When the baker reminded his 
pulp and he put them into oven, he had seen that the cooked 
breads were rising. At the same period, the Egyptians had suc-
ceeded to make closed ovens like dome. Within such kind of ov-
ens, the temperature had passed though the bread equally and 
thus the more delicious and controlled cook was done.  In b.c. 1st 
century, the Greeks invented the water mill. In after Christ 700, the 
Arabs had made the windmill. 

 On the other hand, the bread that was made of white flour is a 
luxury that the large population mass could not achieve because 
of lack of flour. In 1880, the first successful mill was made in Swit-
zerland. This mill was sifting the brans that made the flours dark 
and the bread was made from the fine flour. Nowadays, in addi-
tion to that the breads have been cooking in the ovens, these 
have been cooked commonly in the factories and some preserva-
tives have been added such as vitamin.  
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ÇÜNKÜ, Ipack Ima gıda ve gıda dışı 
tüm teknolojileri temsil eden eksiksiz, büyük bir Fuar.

ÇÜNKÜ, Avrupa’nın dışına taşan çekim gücü ile, 
önemli uluslararası organizasyonlar tarafından kabul 
görmüş global bir profile sahip.

ÇÜNKÜ, tüm dünyadan gelen ziyaretçi sayısında 
ve bu ziyaretçilerin memnuniyet seviyelerinde istikrarlı 
bir artış kaydetmekte.

ÇÜNKÜ, Fuara eş zamanlı olarak  yenilik, gelişim 
ve sürdürülebilirlik konularında önemli eğitim 
ve güncelleme fırsatları sunmakta.

ÇÜNKÜ, tüm katılımcı ve ziyaretçilerine seçkin konumdaki 
fuar merkezinde tam bir fuarcılık deneyimi yaşatmakta.
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