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Dünya un ticareti ve Türkiye

Dünya un ticariyle ilgili beklentileri açıklayan Uluslararası Hubu-
bat Konseyi (IGC), 2011/12 sezonunda dünya un ticaretinin yüzde 
5 oranında artacağını belirtiyor. Dünya un ticaretinin buğday 
eşdeğeri üzerinden 12 milyon 410 bin tona yükseleceğini bekley-
en IGC, Türkiye’nin bu ticaretin yüzde 20’sini karşılayacağını tah-
min ediyor.
IGC’nin raporuna göre dünya un ticareti, 2011/12 sezonunda 
kayıtlardaki en yüksek değere ulaşacak. Un ticaretindeki artışın, 
özellikle Kazakistan ve Avrupa Birliği’nin un ihracatlarında bekle-
nen artıştan kaynaklanacağı belirtiliyor.
Dünya un ticareti 2009/10 sezonunda 12 milyon 686 bin tonla 
tüm zamanların en yüksek oranına ulaşmıştı.
IGC’nin tahminlerine göre; dünya un ihracatında ilk sırayı, geçen 
yıl olduğu gibi Kazakistan alacak. Dünya un ticaretinin yaklaşık 
yüzde 26’sını karşılayacak Kazakistan’ın un ihracatının geçen yıla 
göre yüzde 28 artışla, buğday eşdeğeri cinsinden 3 milyon 200 
bin tona yükselmesi bekleniyor.
Türkiye, önceki sezondaki 2 milyon 400 bin ton ve en son en 
yüksek düzeyi olan 2009/10’daki 2 milyon 602 bin tona kıyasla, 
buğday eşdeğeri cinsinden 2,5 milyon ton ihracat yapacak. Dünya 
un ticaretinin yüzde 20’sini karşılayacak olan Türkiye’nin, dünya 
un ihracatında ikinci olacağı öngörülüyor.
AB’nin un ihracatıyla ilgili öngörüde ise geçen sezona göre 100 
bin ton artış söz konusu. IGC’nin öngörüsüne göre AB’nin un 
ihracatı 1 milyon 300 bin tona ulaşacak. 2000/01’de küresel ti-
caretin yüzde 39’unu temsil ederek 3 milyon 298 bin ton un ih-
raç eden AB’nin, bu dönem ise dünya ticaretinin yüzde 10,5’ini 
karşılayacağı belirtiliyor.
Konsey, buğday eşdeğeri cinsinden 1 milyon tondan fazla un ih-
raç etmesi muhtemel diğer tek ülkenin ise 1 milyon 300 bin tonu 
aşan öngörüsüyle Arjantin olacağını tahmin ediyor. 2011/12 se-
zonunda 960 bin ton un ithal etmesi öngörülen Brezilya’nın da, 
Arjantin’in başlıca müşterisi olduğu not ediliyor.
Rusya’nın ihracatını 570 binden 400 bin tona düşeceği, ABD’nin 
ise 405 binden 450 bin tona çıkacağı, Çin ve Pakistan’ın da 400’er 
bin tonda kalacağı öngörülüyor.
İthalat ayağında ise Özbekistan başı çekiyor. IGC, Özbekistan’ın 1 
milyon 400 bin tonluk alımla dünyanın lider un ithalatçısı rolüne 
devam edeceğini öngörüyor. Özbekistan’ın ithalatı önceki iki se-
zonda da aynı düzeylerdeydi.
1 milyon 300 bin tonluk alımla ithalatta ikincilik sıraya 
Afganistan’ın yerleşeceğini tahmin eden IGC, Irak’ın ithalatlarının 
ise geçen döneme oranla yüzde 20 artarak, 1 milyon 200 bin tona 
çıkacağına işaret ediyor. Endonezya’nın da bu sezon, önceki yılla 
aynı miktarda, buğday eşdeğeri cinsinden 1 milyon 100 bin un 
alacağı öngörülüyor.

Saygılarımızla…

World flour trade and Turkey

Announcing the expectations on the world flour trade, International 
Grains Council (IGC) states that flour trade figures in the world will 
be increasing for 5 percent in the season of 2011/12. Expecting that 
the world flour trade shall be increased to 12,410,000 tons as of 
wheat equivalent, IGC estimates that Turkey will be supplying for 
20% of this trade. 
According to the IGC’s report, world flour trade shall reach its maxi-
mum value in the recorded history in 2011/12 season. It is stated 
that the increase in the flour trade shall be caused the expected 
increases in the flour exports of Kazakhstan and European Union 
especially. World flour trade has reached its peak in 2009/10 season 
with an amount of 12,686,000 tons.
According to the IGC’s estimates, Kazakhstan shall be placed in the 
first position in world flour trade as the last year. It is expected that 
Kazakhstan shall provide 26% of the world flour trade, and its export 
shall reach 3,200,000 tons as of wheat equivalent with an increase 
rate of 28% with respect to last year.
Turkey shall be exporting 2,500,000 tons as of wheat equivalent with 
respect to the figures of 2,400,000 tons in the previous season and 
its last peak value of 2,602,000 tons in 2009/10. Turkey, which will be 
supplying for the 20% of the world flour trade, shall be placed in the 
second position in flour export.
An increase of 100,000 tons is estimated for the flour exports of EU 
with respect to last season. According to the IGC’s estimates, flour 
export of EU shall reach 1,300,000 tons. EU has exported 3,298,000 
tons of flour representing 39% of the global trade in 2000/01, and is 
expected to supply for 10.5% of the worldwide trade in this season.
Council states that the only country other than mentioned above 
that will probably be exporting 1,000,000 tons of flour as of the 
wheat equivalent shall be Argentina that is expected to reach over 
1,300,000 tons. It is noted that Brazil, which is estimated to import 
960,000 tons of flour in 2011/12 season, is the major customer of 
Argentina.
It is forecasted that Russia’s export shall decrease from 570,000 tons 
to 400,000 tons; USA’s export shall increase from 405,000 tons to 
450 tons, and China and Pakistan shall remain at 400,000 tons each.
Uzbekistan leads in the import league. IGC estimates that Uzbeki-
stan shall remain as the world leader in flour imports by its purchase 
of 1,400,000 tons. Uzbekistan’s import values were the same in the 
last two seasons.
Estimating that Afghanistan shall be placed in the second position 
with its 1,300,000 tons purchase, IGC indicates that Iraq’s import 
shall be increased 20% with respect to the previous season, and 
reach 1,200,000 tons. Indonesia is expected to buy 1,100,000 tons 
of flour as of wheat equivalent in this season, which is equal to the 
last year’s value.

Best regards…

Editör
Editor
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Geçtiğimiz günlerde Hindistan basınına yansıya bazı haberler-
de, Türkiye’nin artan makarna ve un ihracatını karşılamak için 
Hindistan’dan buğday ithal etmeyi planladığı belirtildi. Hindistan 
medyasında bu gelişmenin, küresel piyasadaki yarışta Rusya ve 
Avustralya’nın ucuz buğdayına yenik düşen Hindistan için umut 
oluşturduğu yorumları yapılıyor. 

Hindistan Times of India Gazetesi, Tarimex adlı bir Türk şirketi-
nin Hindistan’dan buğday ithal etmekle ilgilendiğini belirtirken 
Hindistan Tarım ve İşlenmiş Gıda Ürünleri İhracatı Geliştirme 
İdaresi’nden bir yetkilinin, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Hin-
distan buğdayının “konvansiyonel olmayan bir pazar bulmuş ola-
cağı” şeklindeki sözlerini de aktardı. 

Gazete konuyla ilgili haberinde şunlara yer verdi: “Bu durum, kü-
resel piyasadaki yarışı, Rusya ve Avustralya’nın daha ucuz buğda-
yına karşı kaybetmiş gibi görünen Hindistan’ın buğday ihracatçı-
larına için bir umut parıltısı gibi geldi. Kaynaklara göre, Hindistan, 
Türkiye’ye yönelik buğday için ton başına 300 Dolar fiyat be-
lirleyebilir. Bu da Rus buğdayından 50 dolar daha fazla. Ancak 
Türkiye’nin artan makarna ve un ihracatı için hububata ihtiyacı 
var.”  Gazete, haberinde Türkiye’nin daha çok ABD, Rusya, Ukray-
na ve Kazakistan’dan buğday ithal ederken Japonya, Irak ve Lib-
ya dahil olmak üzere 137 ülkeye de makarna sattığına da dikkat 
çekti. Times of India, bir Hintli tüccarın “Türkiye, İran ve Irak gibi 
piyasalar, bizim için düzenli ithalatçılar olmayabilirler ancak tüc-
carların buğday ihraç etmek için mücadele verdiği bir dönemde, 
Türkiye’nin alımları, büyük ihtiyaç duyulan rahatlamayı sağlayabi-
lir.” değerlendirmesini de haberine yansıttı.

Some recent news in the Indian media reported that Turkey 
planned to import wheat from India to meet the increasing pasta 
and flour export. This development is considered in the Indian 
media as a source of hope for India that could not compete with 
the cheap wheat of Russia and Australia in the global market.

Times of India reported that a Turkish company called Tarimex 
was interested in importing wheat from India and wrote that an 
official from the Indian Agricultural and Processed Food Products 
Export Development Authority said the Indian wheat would “find 
a non-conventional market” if the agreement was made.  

The newspaper’s article included these statements: “This came as 
a sparkle of hope for India that seemed to have lost the competi-
tion in the global market to the cheap wheat of Russia and Aus-
tralia. According to the sources, India may set the wheat price as 
300 Dollars per ton for Turkey. This is 50 Dollars higher than the 
Russian wheat. But Turkey needs grain for the increasing pasta 
and flour export.” 

The newspaper pointed out that Turkey imported wheat mostly 
from the USA, Russia, Ukraine and Kazakhstan and sold pasta to 
137 countries including Japan, Iraq and Libya. Times of India add 
the following statement of an Indian merchant to the news: “Mar-
kets such as Turkey, Iran and Iraq may not be regular importers 
for us but the purchases of Turkey may provide the desperately 
needed relieve in a period in which merchants are struggling to 
export wheat. 

Artan makarna ve un ihracatını karşılamak için Hindistan’dan buğday ithalatı yapmayı değerlen-
diren bazı Türk firmaları, Hindistan buğday piyasası için umut kaynağı oldu.
Some Turkish companies that consider importing wheat from India to meet the increasing pas-
ta and flour export have become a source of hope for the Indian wheat market.
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Değirmencilik sektörü temsilcileriyle, 29 Mart – 1 Nisan tarihleri 
arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Un Sanayicileri Federas-
yonu Buğday, Un ve Ekmek Kongre ve Sergisi’nde bir araya gelen 
Parantez Group, hem ücretsiz dergi dağıttı hem de katılımcıların 
5. Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Ma-
kineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı’yla ilgili 
sorularını yanıtladı.

Parantez Group standını ziyaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı M. Mehdi Eker’i 2013’te 5.si düzenlenecek Uluslararası Un, 
İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat, 
Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı İDMA’nın açılışına davet eden 
Parantez Group Genel Müdürü Zübeyde Kavraz, Bakan Eker’e bir 
tane de Değirmencinin El Kitabı’ndan hediye etti. 

Parantez Group standının önemli ziyaretçilerinden biri de Toprak 
Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Mesut Köse’ydi. İDMA Fuarı’nı yakından takip ettiğini belirten Ge-
nel Müdür Köse, 2013’te düzenlenecek fuarı mutlaka ziyaret ede-
ceğini söyledi. 

Parantez Group, 4 günlük kongre süresince, birebir ziyaretçi gö-
rüşmeleriyle hem 5. Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, 
Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknoloji-
leri Fuarı İDMA’nın hem de Değirmenci Dergisi, Değirmencinin El 
Kitabı ve Ekmek, Bisküvi ve Makarna Sektörü İhtisas Dergisi BBM’in 
tanıtımlarını yaptı.

Parantez Group, which met with the representatives of the mill-
ing sector in the Wheat, Flour and Bread Congress and Exhibition 
organized by the Turkish Flour Industrialists’ Federation in Antalya 
between the dates of March 29 and April 1, distributed magazines 
and answered the questions of the participants regarding the 5th 
International Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulghur, Feed Milling 
Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit Technologies Exhibition.

Parantez Group General Manager Zübeyde Kavraz invited the 
Minister of Food, Agriculture and Livestock, M. Mehdi Eker, who 
visited the Parantez Group stand, to the opening ceremony of the 
5th International Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulghur, Feed Milling 
Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit Technologies Exhibition (IDMA) 
and gave him a copy of the Handbook of a Miller as a gift. 

And another important visitor of the Parantez Group stand was 
the Chairman and General Manager of the Turkish Grain Board, 
Mesut Köse. General Manager Köse, who stated his close interest 
in IDMA Exhibition, said that he will be definitely among the visi-
tors of IDMA 2013. 

During the 4 days of the congress, Parantez Group introduced 5th 
International Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulghur, Feed Milling 
Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit Technologies Exhibition (IDMA); 
Millers’ Magazine; Handbook of a Miller; and Bread, Biscuit and 
Pasta Sector Specialty Magazine BBM during its one to one visitor 
meetings.

Antalya’da düzenlenen TUSAF Buğday, Un ve Ekmek Kongre ve Sergisi’nde sektör temsilcileriyle 
buluşan Parantez Group, katılımcılara IDMA Fuarı hakkında bilgi verdi ve ücretsiz dergi dağıttı.
Parantez Group, which met with sector representatives in the Wheat, Flour and Bread Congress 
and Exhibition organized by TFIF in Antalya, informed the participants about the IDMA Exhibi-
tion and distributed free magazines.
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Nijerya Tarım Bakanı Akinwunmi Adesina, BusinessDay’e verdi-
ği demeçte üretimi artırmak ve değer zincirlerinin oluşmasını 
teşvik etmek amacıyla Federal Hükümet tarafından yapılması 
planlanan 100 adet pirinç değirmeninin ve 18 adet yüksek kali-
teli manyok unu üretim tesisinin 1,2 milyar Dolara (189,6 milyar 
Naira) mal olacağını belirtti.

Bakana göre, bu masraf yalnızca hükümet tarafından karşılan-
mayacak, Çin Kalkınma Fonu başta olmak üzere, toplam değerin 
yaklaşık yüzde 50’sini karşılayan Çinli öz sermaye yatırımcıları 
da, masrafın karşılanmasına yardımcı olacak. Bu rakamın dışın-
da hükümet, temel olarak özel sektör bazlı olacak bu projenin 
uygulanması için hükümet kredileri vasıtasıyla 514 milyon Dolar 
(853,2 milyon Naira) sağlayacak.

Değirmen ve işleme tesisi inisiyatifleri, Federal Hükümetin şu 
anda ithal edilen 2,1 milyon ton pirincin öğütülmesi için gerekli 
kapasiteyi sağlayarak Nijerya’yı 2015 yılına kadar pirinç üretimin-
de kendi kendine yeter hale getirme amaçlı tarımsal dönüştürme 
planın bir parçası. Dönüştürme planı kapsamında; Nijerya’nın en 
büyük üreticisi olduğu manyok için etkili bir değer zinciri oluştu-
rulması ve şu anda ekmek yapımında kullanılan buğday ununun 
yüzde 40’ının manyok unu ile değiştirilmesi amaçlanıyor.

Federal Yürütme Kurulu (FYK) tarafından onaylanan pirinç de-
ğirmenlerine ilişkin konuşan Adesina, hükümetin değirmenleri 
inşa edecek olan Çinli şirketler ile Mutabakat Zaptı imzaladığını 
belirtti. Mutabakat Zaptının Çinli firmaların söz konusu sürede 
kaç adet değirmen inşa edebileceklerine ilişkin bir düzenleme 
olduğunu dile getiren bakan, yapılması planlanan değirmenle-
rin önümüzdeki 24 ay içinde, hepsinin teslimi tamamlanıncaya 
kadar sırayla bitirileceğini söyledi.

In his interview with the Business Day, Nigerian Minister of Ag-
riculture Akinwunmi Adesina stated that the 100 rice mills and 
the 18 cassava flour processing plants planned to be established 
by the Federal Government in order to boost the production and 
encourage value chains will cost about 1.2 billion dollars (N189.6 
billion).

According to the Minister, this cost will not be borne only by the 
government, Chinese equity investors and particularly China De-
velopment Fund, which expressed interest in up to 50 percent of 
the total sum, will help.

Besides this amount, the government will provide 514 million 
dollars (N853.2 million) through government credits to imple-
ment this project that will be basically private sector driven. The 
mill and processing plant initiatives are part of the agricultural 
transformation plan aiming to make Nigeria self-sufficient in rice 
production until 2015 by providing the capacity required for the 
2.1 million tons of rice currently being imported. Within the scope 
of this transformation plan, it is also aimed to establish an effec-
tive value chain for cassava flour for which Nigeria is the largest 
producer and to replace 40 percent of the wheat flour currently 
used in bread production with cassava flour.

Regarding the rice mills approved by the Federal Executive Coun-
cil, Adesina stated that the government has signed a Memoran-
dum of Understanding with the Chinese companies that will con-
struct these mills. The minister, who noted that this Memorandum 
of Understanding is an arrangement regarding the number of 
mills these Chinese companies can build in the given period of 
time, said that the planned mills will be completed one after the 
other until all of them are delivered within the next 24 months.

Nijerya’da üretimi arttırmak amacıyla Federal Hükümet tarafından yapılması planlanan 100 adet 
pirinç değirmeni ile 18 adet manyok unu üretim tesisisin 1,2 milyar dolara mal olacağı açıklandı.
Nigeria announced that the 100 rice mills and the 18 cassava flour processing plants planned to be 
established by the Federal Government in order to increase the production will cost a total of 1.2 
billion dollars.
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Kazakistan’ın üçüncü 
en büyük tahıl üreticisi ve en büyük yağlı tohum üreticisi olan 
KazExportAstyk’dan, 45 milyon Dolar tutarında öz sermaye hissesi 
satın aldığını duyurdu.

EBRD’den yapılan açıklamada, özel bir şirket olan KazExportAstyk 
tarafından ihraç edilen hisse sermayelerinin satın alınacağı, bu alı-
mın Kazak tahıl üreticisinin üretiminin artmasına ve mali kaynak-
lara güvenli erişim sağlamasına katkıda bulunacağı belirtildi.

Astana merkezli KazExportAstyk, kendi hububat terminallerini ve 
un değirmenlerini işletiyor ve Orta Asya’nın en büyük tahıl teda-
rikçisi ve ekonomisi olan Kazakistan’da, uzun vadeli arazi kullanım 
sözleşmeleri bulunuyor.

EBRD Başkanı Thomas Mirow bir açıklamasında, “Kazakistan’ın ve-
rimi artırmak için daha fazla yatırıma ihtiyacı var. Bu yatırımın çoğu 
özel sektör tarafından yapılabilir.” dedi. Banka, KazExportAstyk’dan 
alacağı hisse miktarını açıklamadı.

Kazakistan dünyanın en büyük 10 buğday ihracatçısından biri ve 
geçen yılki 27 milyon ton hasat miktarı ile Sovyetler sonrası döne-
min en yüksek rakamına ulaştı. Ülkede yeni cari pazarlama yılında, 
15 milyon ton tahıl ihraç etmenin planları yapılıyor. KazExpor-
tAstyk çoğunlukla Kuzey Kazakistan eyaletinde ve Astana yakınla-
rındaki Akmola eyaletinde faaliyet gösteriyor. 1999 yılında kurulan 
şirketin www.kazexportastyk.kz internet sitesinde verilen bilgilere 
göre 2010 yılındaki cirosu 305 milyon Dolar. Şirketin aktifleri ara-
sında Kherson’un Ukrayna limanında bulunan bir hububat termi-
nali ve Kuzey Kazakistan’daki Kzyltusky un değirmeni bulunuyor.

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 
announced its purchase of equity stake worth 45 million dollars in 
KazExportAstyk, the third largest grain producer and the largest 
oilseed producer in Kazakhstan.

In the announcement of EBRD, it was stated that they will pur-
chase the share capitals issued by privately owned KazExpor-
tAstyk Company and this purchase will help Kazakh grain produc-
ers to increase their production and access to financial resources 
securely.

Astana headquartered KazExportAstyk operates its own grain ter-
minals and flour mills, and has long term land use contracts in Ka-
zakhstan, the largest grain supplier and economy in Central Asia.
“Kazakhstan needs more investment to increase productivity. And 
this investment can mostly come from the private sector.” said 
EBRD President Thomas Mirow. The bank didn’t declare the size of 
stake it will purchase in KazExportAstyk.

Kazakhstan is among the top 10 wheat exporters of the world and 
last year, it reached the highest post-Soviet figure by harvesting 
27 million tons of grain. The country plans to export 15 million 
tons of grain in the current marketing year.

KazExportAstyk operates mainly in North Kazakhstan province 
and Akmola province near Astana. According to the data provid-
ed on the website (www.kazexportastyk.kz) of the company that 
was founded in 1999, its 2010 turnover is 305 million dollars. The 
company’s assets include a grain terminal in the Ukrainian port of 
Kherson and the Kzyltusky Flour Mill in North Kazakhstan. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Kazakistan’ın üçüncü en büyük tahıl üreticisi KazExportAstyk’dan 
hisse aldığını açıkladı.
The European Bank for Reconstruction and Development announced that it bought stake in KazEx-
portAstyk, the third largest grain producer of Kazakhstan.
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Yeni Zellanda, Güney Canterbury’de faaliyet gösteren Grainstor 
adlı tahıl depolama şirketi, Washdyke’de son teknoloji ürünü 
yeni bir un değirmeni inşa edeceğini açıkladı. Grainstor’un kur-
duğu Farmers Mill adlı şirket tarafından inşa edilecek değirmenle 
ilgili konuşan Genel Müdür Dave Howell, bu değirmeninin Yeni 
Zelanda’da son 25 yılda inşa edilen ilk değirmen olacağını ve ül-
kenin tahıl endüstrisi için önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Değirmeni inşa etmenin şirket için mantıklı bir hamle olduğunu 
ve Grainstor’un çiftçi hissedarları tarafından üretilen buğdayı de-
ğerlendirmek için bir yöntem teşkil ettiğini belirten Howell, şun-
ları söyledi: “Ülkede Yeni Zelanda vatandaşlarının sahip olduğu 
herhangi bir değirmen bulunmuyor. Kontrolü biraz ele almak ve 
kendi yetiştirdiğimiz ürüne değer katmak istedik. Herkes gıdala-
rın nakliye mesafesinden ve yerel girişimcilerin ürettiği ürünler-
den bahsediyor. Biz de bu hususlarda faaliyet göstermek istiyo-
ruz.” Değirmenin, Washdyke’de bulunan mekânının yakınına inşa 
edileceğini duyuran Howell, “Yeni değirmen, Yeni Zelanda’da 
daha önce görülmemiş son teknoloji ürünü ekipmanla donatıl-
mış bir vitrin olacak.” dedi.

Yeni bir un değirmeni yapılacağına dair haberler, ülkedeki Çift-
çiler Federasyonu’nun tahıl ve tohum departmanında da mem-
nuniyetle karşılandı. Federasyonun Güney Canterbury Tahıl ve 
Tohum Departmanı Başkanı Colin Hurst, bunun yabana atılama-
yacak derecede önemli gelişme olmasının yanı sıra büyük hayal 
kırıklığı yaratan bir sezonda çiftçiler için son derece olumlu bir 
haber olduğunu belirtti ve şunları ekledi: “Bu uzun zamandır 
duyduğum en iyi haber. Yerel girişimleri destekleme fırsatı bul-
muş olmaktan dolayı son derece memnunuz.” 20 yılı aşkın süre-
dir çiftçilikle uğraşan, Timaru ve Ashburton’da değirmenlerin ka-
patıldığına şahit olan Colin Hurst, “Yeni bir değirmenin kurulması 
Yeni Zelanda’daki tahıl sektörü için gerçekten olumlu bir girişim 
oldu. Şu anda South Island’da iki değirmen bulunuyor ve bunla-
rın ikisi de Christchurch’de. Yeni değirmen, Yeni Zelanda’da tahıl 
yetiştirilen bölgenin ortasında olacak ve ulaşım ve lojistik açısın-
dan büyük faydalar sağlayacak.” dedi. 

A grain storage company named Grainstor that operates in North 
Canterbury of New Zealand announced that it will build a new 
state-of-the-art flour mill in Washdyke. General Manager Dave 
Howell, who talked about the flour mill that will be constructed 
by Farmers Mill founded by Grainstor, stated that this mill will be 
the first mill build in New Zealand within the last 25 years and a 
very significant investment for the country’s grain industry.

Howell said that the construction of such a mill is a logical progres-
sion of the company and a means of utilizing the wheat grown by 
Grainstor’s farmer shareholders, and continued his words as fol-
lows: “There are no New Zealand owned mills in the country. We 
wanted to gain a little control over our production and add value 
to the product we ourselves grow. Everyone is talking about food 
miles and the products produced by local entrepreneurs. And that 
is where we want to go.”

Howel, who announced that the mill will be built close to the 
company’s site in Washdyke, added that “the mill will be a show-
case equipped with the state-of-the-art equipments not previ-
ously seen in New Zealand.”

The news about the construction of a new flour mill has been 
welcomed by Federated Farmers’ grain and seed department. The 
federation’s South Canterbury Grain and Seed Department Head 
Colin Hurst underlined the fact that this development is so signifi-
cant that it can’t be underestimated and that it is extremely great 
news for farmers in such a frustrating season, and continued his 
words: “It’s the best news I have heard in a long time. We are ex-
tremely happy to find the opportunity to support local initiatives.”
Colin Hurst, who witnessed the mills in Timaru and Ashburton 
close in his 20 years long experience in farming, said the follow-
ing: “The establishment of a new mill is really a positive initiative 
for New Zealand grain industry. Currently, there are two mills in 
South Island, both in Christchurch. This new mill will be in the 
middle of New Zealand’s grain growing region and will provide 
important transportation and logistic benefits.” 

Yeni Zellanda Güney Canterbury’de faaliyet gösteren Grainstor şirketi, Washdyke’de yeni bir un 
değirmeni inşa edeceğini açıkladı. Bu değirmen, Yeni Zelanda’da son 25 yıl içinde inşa edilen ilk 
un değirmeni olacak.
Grainstor Company that operates in North Canterbury of New Zealand announced that it will build a 
new flour mill in Washdyke. This mill will the first flour mill build in New Zealand in the last 25 years.
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Son dönemin en gündemdeki ülkelerinin başında gelen İran, 
buğday ithalatına hız verdi. Nükleer silah çalışmaları yaptığı 
gerekçesiyle ABD ve İsrail tarafından tehdit edilen İran, olası bir 
yaptırım ve askeri müdahaleye karşı, başta buğday olmak üzere 
gıda stoklarını artırmaya başladı.

ABD’li Wall Street Journal Gazetesi’nin haberine göre İran, 
geride kalan birkaç ay boyunca ABD, Avustralya, Brezilya ve 
Kazakistan’dan yüksek miktarda buğday satın aldı. Aynı zaman-
da büyük ölçekte alım yapmak için Hindistan ile görüşüyor.

Georgetown Üniversitesi’nden Paul Sullivan, yağmurların az ol-
ması nedeniyle de buğday alımlarının İran için kritik önem taşı-
dığını ifade etti. Sullivan’a göre; İran’da Mayıs ayında yapılacak 
hasat Ahmedinecad’ı hayal kırıklığına uğratabilir. İran’ın buğday 
alımları bu yıl son dört yılın rekorunu kırabilir.

Uluslararası piyasalarda buğday fiyatları 6.5 dolar düzeyinde sey-
rediyor. Fiyatlar geçen yıl 9 dolarla rekor düzeye ulaşmıştı. İran’da 
ise nan-e sangak olarak bilinen ekmeğin fiyatının son birkaç ay 
içerisinde yaklaşık yüzde 30 yükseldiği belirtiliyor.

One of the most popular countries of recent times, Iran acceler-
ated its wheat import. Threatened by USA and Israel due to the 
production of nuclear weapons, Iran started to increase its food 
stocks, especially wheat stocks as a precaution to possible sanc-
tions and military interventions. 

According to a news report by Street Journal Newspaper pub-
lished in USA, Iran purchased in the last few months great 
amounts of wheat from USA, Australia, Brazil and Kazakhstan. 
At the same time, it is negotiating with India for buying great 
amounts of wheat. 

Paul Sullivan from the University of Georgetown stated that wheat 
purchases were of critical importance for Iran also due to rain scar-
city. According to Sullivan, the harvest to be made in Iran in May 
might disappoint Ahmedinejad. Iran’s wheat purchases made in 
this year may break the last four years’ record. Wheat prices are 
about 6.5 dollar in international markets. Last year, prices reached 
a record level of 9 Dollars. It is reported that the price of the bread 
known as nan-e sangak in Iran has increased by almost 30 percent 
in the last few months. 

Nükleer silah çalışmaları yaptığı gerekçesiyle ABD ve İsrail tarafından tehdit edilen İran, olası bir 
yaptırım ve askeri müdahaleye karşı buğday stokluyor.
Threatened by USA and Israel due to the production of nuclear weapons, Israel stocks wheat as a 
precaution against possible sanctions and military interventions. 
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Elektrik ve petrol ürünlerindeki fiyat artışlarını dikkate alan Pa-
kistan hükümeti, 20 kilogramlık un çuvalının fiyatını belirlemek 
üzere özel bir komite oluşturdu. Komitede Millet Vekili Saud Ma-
jeed, Pakistan Gıda Bakanı, Sanayi Bakanı, Pakistan Gıda Direktö-
rü, il maliye departmanının üst düzey yetkilileri, Pakistan Un De-
ğirmeleri Birliği (PFMA) Başkanı Abdul Jabbar, Asim Raza Ahmad, 
Liaquat Ali Khan ve başka kişiler yer alıyor.

Komitenin toplantısı konuşan bir PFMA sözcüsü, 20 kilogramlık 
un çuvalı fiyatının çuval başına 625 Rupi olarak belirlenmesini 
umut ettiklerini ifade etmişti. 

PFMA Başkanı Abdul Jabbar, Asim Ahmad Raza ve diğer katılım-
cıların katılımıyla gerçekleştirilen Pencap PFMA toplantısında da, 
elektrik ve petrol ürünü fiyatlarındaki artışlar nedeniyle 20 kg un 
fiyatının 625 Rupi olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Bununla bir-
likte Pakistan hükümeti, Pakistan Başbakanı Sardar Zulfikar Ali 
Khan Khosa’ın Baş Danışmanının başkanlığında bir toplantının 
daha yapılması gerektiğine karar verdi. Yapılan toplantıya katılan 
un değirmencileri ile hükümet görevlileri sorunu tartıştılar. Un 
öğütme sektörünün temsilcileri, artan un fiyatlarının arkasında 
elektriğe ve petrol ürünlerine yapılan zamların olduğunu belirt-
tiler.

Hükümet, düzenlenecek bir toplantıda konuyu tartışmak ve tav-
siyelerini sunmak üzere bir komite kurdu. Un değirmencileri yeni 
fiyatın bu toplantıda açıklanacağını umut ediyor. 

Pakistani government that considered the price increase in elec-
tricity and petroleum products established a committee to deter-
mine the new price of 20 kg flour bag. The committee comprises 
of Deputy Saud Majeed, Pakistani Minister of Food, Pakistani Min-
ister of Industry, Pakistani Director of Food, senior officers of the 
provincial finance department, Pakistan Flour Mills Association 
(PFMA) Chairman Abdul Jabbar, Asim Raza Ahmad, Liaquat Ali 
Khan and others.

The spokesman of PFMA shared their hope for the new price per 
20 kg flour bag to be determined as Rs 625. 

And in the PFMA Punjab meeting held with the participation of 
PFMA Chairman Abdul Jabbar, Asim Ahmad Raza and others, it 
is decided to fix the new price of 20 kg flour bag as Rs 625 due 
to the increase in the prices of electricity and petroleum prod-
ucts. Moreover, Pakistani government decided to have another 
meeting chaired by Ali Khan Khosa, the Senior Advisor of Paki-
stani Prime Minister Sardar Zulfikar in order to discuss the issues 
of the sector with flour millers. The representatives of the sector, 
who participated to the meeting, indicated the reason behind the 
increase of flour prices as the increase in the prices of electricity 
and petroleum products.
The government established a committee to discuss the issue 
and submit its recommendations in the meeting that will be or-
ganized. The flour millers are hoping the official price to be an-
nounced in this meeting.
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Dünyanın en eski iş kollarından biri olan değirmencilik sektöründe, eğitim ve insan kaynakları konusu, 
günümüzün en önemli sorunlarından biri olarak dünyanın birçok yerinde karşımıza çıkmaktadır. Sektör 
paydaşlarının soruna bakış açıları ve çözüm önerileri birbirinden farklı olsa da, ağırlık eğitimin gerek ül-
kemizde gerekse dünyada tatmin edici seviyeye ulaşamadığı yönünde.

In the milling sector that is one of the oldest business lines of the world, the issues about training and 
human resources appear as one of the most important challenges of today in many parts of the world. 
Even though the views and the solution suggestions of the sector’s stakeholders differ, the dominant 
idea is that the provided training is not at a satisfactory level both in Turkey and in the world.
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Ancak köklü geçmişine rağmen değirmencilik ve değirmen tek-
nolojileri sanayi, günümüzde özellikle eğitimde hak ettiği değe-
ri tam anlamıyla alamamaktadır. Çünkü dünyanın birçok yerinde 
değirmenciler ve bu alana teknoloji üreten firmalar, yeterli teknik 
donanıma sahip iş gücü bulmakta sıkıntı yaşamaya devam etmek-
tedir.  Bu da hem un üretim hem de teknoloji geliştirme sürecinde 
verimlilik ve kalite kayıplarına neden olmaktadır.

Günümüzde dünyada değirmencilikle ilgili eğitimler çoğu za-
man üniversitelerin Gıda Mühendislikleri bölümlerinde veril-
mekte, bu eğitimler de genelde kısıtlı ve teorik düzeyde kalmak-
tadır.

Dünyada genelinde sadece değirmenciliğe yönelik, ayrıntı-
lı eğitim veren çok az sayıda eğitim kurumu bulunmaktadır. 
Türkiye’de geçmişte değirmencilik eğitimiyle ilgili pek çok de-
nem yapılmıştı. Ancak hiçbir eğitim denemesi süreklilik kazanıp 
başarıya ulaşamadı. 

Gerek dünyadaki gerekse Türkiye’deki değirmencilik eğitimi ve 
insan kaynakları sorununu, sektörde eğitim, değirmen ve tekno-
loji üretimi alanlarında görev yapan sektörün önde gelen isim-
leriyle değerlendirdik. Genel konseptte eğitimcilerin, değirmen-
cilerin ve teknoloji üreticilerinin “eğitim ve insan kaynakları”yla 
ilgili görüşleri birbirinden farklı olsa da, ağırlık eğitimin gerek 
ülkemizde gerekse dünyada tatmin edici seviyeye ulaşamadığı 
yönünde.

Şüphesiz ki değirmencilik sektöründe, eğitimli insan kaynakla-
rı yetiştirmenin asıl hedefi değirmenlerin yani un sanayicilerinin 
ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını yetiştirmektir. Bu yüzden un 
sanayicileri, bu sorunun tam da ortasında bulunmaktadır. Değir-
mencilikte hangi alanlarda eğitimli insan kaynağı bulmanın sorun 
olduğunu, eğitimli olduğu düşüncesiyle alınan insanların eksiklik-
lerini ve hangi konularda sorun yaşadıklarını en iyi un sanayicileri-
nin bilmesi gerekir. Dolayısıyla eğitimli insan kaynağı yetiştirirken 
hedef, un sanayicilerinin insan kaynakları konusunda ihtiyaçlarını 
doğru tespit etmekten geçer.

Dergimizin eğitimle ilgili sorularını, un sanayicilerini temsilen Dor-
mar Doruk Marmara Un Sanayi Genel Müdürü Gürsel Erbap ve He-
kimoğlu Un Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hekimoğlu 
yanıtladı.

Milling is one of the oldest business lines and even industries of 
the world. As you know, wind and water mill technology, which 
was developed only to grind grain at first, contributed many other 
industry branches besides the grain sector for many years. De-
spite of this deep routed history, the industry of milling and mill 
technologies can’t still receive the value it deserves especially in 
the training field. The millers around the world and the compa-
nies that manufacture technology for this sector continue to have 
problems in finding technically competent employees. And this 
causes losses in efficiency and quality both in the flour production 
and technology development processes. 
Today, the trainings for milling are mostly provided in the Food 
Engineering departments of the universities. However these train-
ings generally stay at a limited and theoretical level. In the world, 
there are only few training institutions that provide detailed train-
ing focused only on milling.
And Turkey also had many trials in the past for such training op-
portunities. However, none of these trials became successful and 
gained continuity. 
We discussed the training and human resources issues in both the 
global and Turkish milling sectors with the leading names of the 
sector working in the fields of training, milling and technology 
production.
Even though the opinions of the trainers, millers and technology 
producers about “training and human resources” are different in 
the general sense, the dominant idea is that the provided training 
is not at a satisfactory level both in Turkey and in the world.

Without doubt, the main purpose of constituting a qualified hu-
man resource in the milling sector is to raise the human resource 
which mills, in other words flour industrialists, need for. For this 
reason, flour industrialists are the main concern of this subject. 
The best flour industrialists should know in which areas of the 
milling it is hard to find human resources, the insufficient aspects 
of the personnel who are regarded as qualified and the field in 
which they face with problems. As a result, the purpose of training 
qualified human resources is the correct determination of need of 
flour industrialists in the human resources area.

General Manager of Dormar Doruk Marmara Un Sanayi, Gürsel Er-
bap and the Board Chairman of Hekimoğlu Un Fabrikası, Mehmet 
Hekimoğlu replied our magazine’s questions about the educa-
tion, on behalf of flour industrialists.
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Hububat ve un sanayisinde her geçen gün eğitimli personel sıkın-
tısı artmaktadır. Sektördeki genel sorun ise nitelikli personel sıkın-
tısını ortadan kaldıracak eğitim imkânlarının yaratılamamasıdır. 
Sektörde alaylı diye tabir edilen personelin kendini geliştirerek ni-
telikli bir personel seviyesine ulaşamamasının dayanak noktası da, 
sektörümüzde istihdam konusunda değer katan bir eğitim kuru-
munun bulunmamasıdır. Konya’da Selçuk Üniversitesi bünyesinde 
eğitim hayatına kazandırılan Değirmencilik Meslek Yüksek Okulu 
eğitim sorununun çözülmesi yönünde atılan en büyük adım ola-
rak karşımıza çıkmıştır. Ancak bu kurumun bir süre sonra kapan-
ması, eğitimli elaman konusundaki umutları yitirmemize neden 
olmuştur. Gaziantep Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan 
Değirmencilik Meslek Yüksek Okulu ise bu konudaki ümitlerimizin 
yeniden yeşermesini sağlamıştır. 

Eğitimli personel sorununun çözümü için öncelikli olarak sektörün 
tanıtılması ve özendirilmesi, özellikle meslek liselerinden başlaya-
rak yoğun bir uygulamalı eğitim programının hayata geçirilmesi 
gerekmektedir. Ancak, sektörde eğitimli personelin maliyetinin 
yüksek olduğu yönünde bir görüş hakimdir. Bu bakış açısını de-
ğiştiren uygulamaların devreye konulması ve eğitimli personel 
uygulamasının kurumsal bir yapı çerçevesinde sürdürülmesi ge-
rekmektedir.

Buğdaydan un elde etme teknolojisi ana hatlarıyla bakıldığında, 
yüz yıllık mazisiyle değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Yalnız 
modern çağımıza uygun olarak makine ve teçhizatlar modernleş-
miş, elektrik ve elektronik devreye girerek sanayileşmiştir. Fakat bu 

The problem of qualified personnel in the grain and flour industry 
increases day by day. The common problem in the sector is to cre-
ate education opportunities that can eliminate the qualified per-
sonnel problem. The reference point of the so-called self educat-
ed personnel who cannot reach the level of qualified personnel 
by improving themselves is the lack of an education institute for 
employment in the sector. Milling Vocational High School opened 
within the body of Selçuk University in Konya is the main step to 
solve the education problem. However as this institute was closed 
after a while, we have lost our hopes for qualified personnel. Mill-
ing Vocational High School planned to be opened within the 
body of Gaziantep University helped us to cherish our hopes in 
this issue. 

In order to solve the qualified personnel program, firstly the sector 
should be introduced and promoted, especially starting from the 
vocational high schools, an intensive practical education program 
should be put into practice. However, there is a common view in 
the sector that the cost of qualified personnel is high. Practices to 
change this view should be performed and the administration of 
qualified personnel should be maintained within the frame of a 
corporate structure.

When we look at the technology to get flour from the wheat with-
in main lines, it has come to our day with its history of hundred 
years, without any change. Only the machines and the equipment 
have been modernized in accordance with our era and industri-

UN SANAYİCİLERİNİN SORUNA BAKIŞI
THE VIEW OF FLOUR INDUSTRIALISTS ABOUT THE PROBLEM
Bir un fabrikası temsilcisi olarak değirmencilikteki eğitimli insan kaynakları sorunu hakkında neler düşünüyor-
sunuz? Sizce bu sorun nasıl çözülür? 
As a representative of a flour factory, what do you think about the qualified human resources problem in the 
milling sector? How do you think this problem can be solved? 
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modern sanayi çalışanları hala vasıfsız işçilerdir. Vasıfsızların vasıflı 
hale getirilmesi için en uygun eğitim sistemi meslek liseleridir. 

Yeni eğitim yasasıyla 2’inci 4’ten itibaren 8 yıllık değirmencilik 
eğitimiyle yetişmiş elemanların, en iyi çözüm olacağı düşünce-
sindeyim. Bu sektör hiçbir zaman üniversite mezunlarından fayda 
sağlayamamıştır.

Sahada üretim bölümünü temsil eden personelimizin buğdayı 
tanıma ve yetiştirme konusunda ciddi eksikleri bulunmaktadır. 
Endüstriyel üretim departmanında ise; teknik bilgiyle donanımlı 
personelin vasıflarının ve sayısının yetersiz olması ile son ürünü 
(ekmek, yufka, pasta, börek v.s.) işleme teknolojilerine hâkim per-
sonelin yetersizliği göze çarpmaktadır. 

Eğitimli personel eksikliğinden kaynaklı olarak yaşanan sorunlar 
ise; zaman, maliyet ve verimlilik kayıpları ile iş güvenliği sakıncaları 
ve karar almada yaşanan gecikmeler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Eğitimli personel istihdamına yönelik bir politikaya sahip olan hol-
dingimiz tarafından, üretim ve kalite operasyon süreçlerinin yö-
netiminde, sektörel tecrübesi olan üniversite mezunlarına görev 
verilmektedir. Holdingimizin bu politikasının tüm sektör temsilci-
leri tarafından uygulanarak yaygınlaştırılması, kalite ve verimlilik 
açısından çok başarılı sonuçlar ortaya çıkaracaktır. 

Mekanik ve elektrik kısmında personel istihdamında sıkıntı ya-
şanmamakla birlikte, öğütme teknolojisi, kalite kontrol, kalite 
güvence ve kalite sistem departmanları için eğitimli personel bu-
lunmasında sıkıntı yaşanmaktadır. Bu konuda en büyük eksiklik, 
değirmen yöneticiliğinde baş göstermektedir.

Sektörün geneli küçük ve aile işletmelerinden oluşmaktadır. Bu iş-
letmeler, yüksek maliyetler nedeniyle vasıflı eleman ve üst düzey 
yönetici kavramlarından şiddetle uzak durmaktadırlar. Ancak bu 
personelin işletmeye katacağı katma değer, maliyetinin çok daha 
üstündedir. Buna karşılık, personelimiz arasında lider yönetici ola-
rak görev alan ya da alacak kişinin; buğday, un, pazarlama, finans-
man ile satış konularına hakim olması gerekmektedir. Mesleğine 
hâkim iyi bir lider yönetici olmak için ise iyi bir eğitim şarttır.

alization has been made with the introduction of electricity and 
electronics. However the workers of this modern industry are still 
unqualified. In order to make unqualified workers qualified, the 
best education system is the vocational high school. I think that 
with the new education law, the workers who have had education 
of milling for 8 years after the 2nd 4 years will be the best solution. 
This sector has never made use of college graduates.

Our personnel representing the department of on-the-field pro-
duction have significant deficiencies in the recognition and grow-
ing of the wheat. In the industrial production department, that 
the qualifications and the number of the personnel with technical 
knowledge is insufficient and the inadequacy of personnel who 
have knowledge about the end product (bread, phyllo, cake, pas-
try etc.) processing technology stand out. 

The problems stemming from the inadequacy of qualified per-
sonnel appear as losses in the time, cost and performance, work 
safety issues and delays in the decision-making process.

For the management of production and quality operation pro-
cesses, college-graduates with sectoral experiences are assigned 
by our holding which has a policy about the employment of quali-
fied personnel. 

Extending the policy of our holding with implementation by all 
representatives of the sector will bring out successful results in 
terms of quality and performance. 

There aren’t any problems of personnel employment in the me-
chanical and electrical department but we are facing with prob-
lems in grinding technology, quality control, quality assurance 
and quality system departments in terms of qualified personnel. 
In this subject the most significant need is about milling man-
agement.

The sector generally comprises of small-scale and family enter-
prises. These enterprises strictly avoid the concepts of qualified 
personnel and senior managers because of the high costs. How-
ever the added value which these personnel will provide to the 
enterprise is higher than the cost. 

On the other hand, the person who is assigned or to be assigned 
as the leader manager among our personnel should have knowl-
edge about the wheat, flour, marketing, financing and sales is-
sues. In order to be a competent leader manager, education is 
inevitable.

UN SANAYİNİN İHTİYACI VE SORUNLARI
THE NEEDS AND PROBLEMS OF THE FLOUR INDUSTRY
Un sanayinde ağırlıkla hangi alanlarda eğitimli insan kaynakları sıkıntısı yaşanıyor? Yeterli eğitimli personel bu-
lamamaktan kaynaklı olarak yaşanan problemler nelerdir?
In which fields do the flour industrialists face with qualified human resources problem? What are the problems 
stemming from the lack of sufficient qualified personnel?
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Un sanayinde en fazla üretim bölümünde çalışanların eğitimli ol-
maları konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunlar, pratik olarak 
yetiştirilmeleri sırasında verdikleri maddi zararla çok pahalı bir şe-
kilde yetişmekteler.

Türkiye’de mevcut personelin yaklaşık yüzde 90’ında; özellikle iş-
letme yönetimi, hammadde ve öğütme teknolojisi, ürün ve son 
ürün kalite bilgileri, işletme hijyeni ile sanitasyon konularında cid-
di bir eğitim eksikliği bulunmaktadır. Özellikle satış ekiplerinin de 
un ve son ürün hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları, ihtiyaç du-
yulduğunda müşteriye yardımcı olabilmeleri gerekmektedir.

Önce değirmen sahibinin bizzat mesleğini çok ama çok bilme 
mecburiyeti vardır. Yoksa bu eğitimsiz elemanlarla, bugünkü an-
lamda bir modern un fabrikası çalıştırmak ve piyasada tutunmak 
mümkün değildir. Bugün bu değirmenler, hem un öğütür hem de 
sermaye öğütür. İşletmenin sıhhatli çalışması, bilinçli ve eğitimli 
bir ekiple olmalıdır.

Değirmencilik de diğer bütün sektörler gibi bilgi ile yönetilmesi ge-
reken bir sektördür. Öncelikle insan sağlığı ve gıda güvenliği başta 
olmak üzere standart kalite ile verimlilik artışı; lider bir yöneticinin 
önderliğinde, uygun dönemde uygun depolama şartlarının sağlan-
masıyla mümkündür.

Mutlaka her sektörde olduğu gibi özellikle değirmencilikte çalışan-
ların da, her aşamada eğitimli olması büyük bir zarurettir. Değirmen 
çalışanlarının buğday teknolojisi, değirmen teknolojisi, makine ve 
elektrik teknolojisi hakkında genel mahiyette bilgi sahibi olmalıdırlar.

In the floor industry, the most common problem is to find quali-
fied personnel working in the production department. These per-
sonnel are trained with a high cost because of the financial cost 
they caused during the practical training.

In Turkey almost 90% of the current personnel are inadequate 
about the subjects including the business management, raw ma-
terial and grinding technology, product and end product quality 
information, business hygiene and sanitation. In particular, sales 
teams should also have knowledge about the flour and the end 
product and they should help the customers when necessary.

First of all, the owner of the mill has to have a lot of information 
about his own profession. Otherwise, it will be impossible to oper-
ate a modern flour factory and hold on to the market in our day 
with these untrained personnel. Today these mills mill both flour 
and capital. Healthy operation of the business should be provided 
with a conscious and trained team.

Milling is a sector that should be managed with knowledge like 
all other sectors. Human health and food safety being in the first 
place, standard quality and increase in the performance are pos-
sible under the leadership of a manager in the appropriate period 
and under reasonable storage conditions.

As in every sector it is compulsory for employees working in the 
milling sector to be trained at every stage of the process. The em-
ployees of the mills should have knowledge about the wheat tech-
nology, mill technology and machine and electricity technology.

MEVCUT DEĞİRMENCİLERİN EĞİTİMİ
TRAINING OF CURRENT MILLERS
Sizce sektörde aktif çalışan değirmencilerin ve teknik ekiplerin de eğitim alması gerekir mi? Hali hazırda değir-
menlerde çalışan teknik ekiplerin eğitimleri nasıl olmalıdır? Bu ekiplerin özellikle hangi konularda eğitim alması 
gerekir?
Do you think the miller and the technical teams who are actively working in the sector should be trained? How 
should be the training of the technical personnel who are already working in the mills? Especially in which sub-
jects should these teams have training?

NEDEN EĞİTİMLİ DEĞİRMENCİ?
WHY TRAINED MILLER?
Sizce değirmenciler neden eğitimli olmalıdır? Eğitimli personel ve teknik ekiplerin, verim ve kalite gibi birçok 
konuda, bir değirmene sağlayacağı katkılar nelerdir? 
Why do you think the millers should be trained? What are the contributions that will be made by the qualified 
personnel and technical staff to a mill in many issues such as performance and quality? 
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Holdingimizin bir politikası olan eğitimli personel istihdamı, tüm 
sektör temsilcileri tarafından benimsenerek yaygınlaştırılmalıdır. 
Sektörümüzün eğitimli personel sorununun çözümü; sektörel 
eğitim veren kurumların desteklenmesi, bu kurumların okullar-
la işbirliğine gitmesi, öğrencilere staj ve teknik gezi imkânlarının 
sağlanmasıyla mümkündür.

Employment of qualified personnel which is the policy of our 
holding should be adopted by all sector representatives and ex-
tended. The resolution of the qualified personnel problem in our 
sector is possible through supporting the institutions which pro-
vide sectoral education, cooperation of these institutions with 
the colleges and giving the students the chance of training and 
technical visit.

Bütün ilgili sektör temsilcileri ve sektördeki büyüklerin değirmen-
cilikle ilgili meslek okullarının açılması için uğraşmaları, gerekirse 
onları maddi ve manevi olarak desteklemeleri gerekmektedir.

All concerned representatives and the powers in the sector 
should work for the opening of relative vocational high schools 
and they should support these schools materially and spiritually, 
when necessary.

UNCULARIN BEKLENTİLERİ
EXPECTATIONS OF THE FLOUR 
INDUSTRIALISTS
Eğitimle ilgili sektör temsilcilerinden 
beklentileriniz nelerdir?
What are your expectations from the representatives 
of the sector concerning the education?
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Günümüzde tahıl işleme teknolojisi hızla ilerleme kaydederken 
ne yazık ki ülkemizde teknik anlamda eleman yetiştirilmesi, istih-
dam ve verilebilecek eğitim alanları oldukça yetersiz kalmaktadır. 
Dünyanın belki de en eski iş kollarından biri olan değirmencilikte, 
gerek meslek okullarının gerekse üniversitelerin eğitim müfre-
datlarında yeterince bölüm oluşturulmaması nedeniyle, teorik ve 
pratik anlamda deneyimli eleman yetiştirilmesine imkan verme-
mektedir.

En önemli besin kaynağı olan unlu mamullerin, insan yaşamındaki 
değeri ne yazık ki sadece tüketilen bir kaynak olarak görülmek-
tedir. Oysa ki, meslek okullarında ve üniversitelerde bu konuda 
bölümlerin açılması, gerekli teknik eleman yetiştirilmesine imkan 
sağlayacaktır. Bu bölümlerde yetiştirilecek kişilerin teknik olarak 
eğitilmesinin yanı sıra belli dönemlerde pratik kazanabilmeleri 
açısından büyük kapasiteli un fabrikalarında staj görebilmeleri de 
sağlanmalıdır.

Meslek okullarında veya üniversitelerde eleman yetiştirilmesi ko-
nusunda; hali hazırda yurtdışında gerekli eğitimi, bilgiyi ve dona-
nımı elde etmiş, ülkemizde diyagram konusunda uzmanlaşmış 
isimlerin katkılarının oldukça fazla olacağı bir gerçektir.

Bu alanda en önemli basamak, eğitim ve pratik deneyimdir. Mes-
leki alanında eğitim görmüş bir kişinin, bu alanda sahip olacağı ya 
da hizmet vereceği işletmelerin, gerek teknolojik gerek ekonomik 
gerekse yetiştirilecek elemanların istihdam edilmesi açısından bü-
yük katkı ve kazanımları olacaktır.

Ülkemizde ne yazık ki yeterince bilgi ve pratik deneyimi olmayan, 
sadece kulaktan dolma, deneme yanılma veya önceden elde edil-
miş bilgilerin kopyalanarak kullanılması yoluyla, değirmenlerde 
ürün elde etme adına birçok kişi diyagram hizmeti vermektedir. 
İşletmecilerin bu tür kişilerin istihdam edilmesine göz yummala-
rı sonucu uğradıkları zararlara çoğu kez tanık olmaktayız. Enerji, 
hammadde, zaman ve maddi kayıplara neden olan bu tür istih-
damlara yer vermek yerine, yetiştirilmiş elemanlardan faydalanıl-
ması hem işletme hem de ülke ekonomisinin kazanımları açısın-
dan en önemli yatırım olacaktır.

While the grain processing technology is rapidly progressing; unfor-
tunately, the opportunities for training employees in the technical 
fields, the employment of trained personnel and the areas where 
such training can be offered remain limited in Turkey. In milling, 
which may be one of the oldest business lines of the world, there 
are no theoretically and practically experienced employees due to 
the fact that this field is not adequately covered in the training cur-
riculums of both vocational schools and universities.

And unfortunately the baked products, which are the most im-
portant food sources of humankind, are only seen as consum-
able resources. Opening departments for this field in vocational 
schools and universities will enable training the required techni-
cal employees. Besides the technical education those who will be 
trained in these departments will receive, it should be also ena-
bled for these students to work as interns in large flour plants in 
order to gain some practical experience.

It is clear that the names specialized in diagramming with the 
education, knowledge and experience they gained from overseas 
will have huge contributions to these efforts of training the em-
ployees of the future in the vocational schools or the universities.

The most important steps in this field are training and practical 
experience. The establishments that people, who had vocational 
training, will own or provide service to will have huge contribu-
tions to and gains in technology, economy and employment of 
trained personnel.

In Turkey, unfortunately, those, who provide diagram service in 
mills to obtain products, generally lack adequate knowledge and 
practical experience, and only work with hearsay knowledge, trial 
and error method, and by copying what was previously done. We 
had witnessed the losses that the managers faced due to the em-
ployment of such people a lot. Benefiting from trained employees 
instead of such employments causing loss of energy, raw material, 
time and money will be a very important investment in terms of 
the interests of both the respective company’s and the country’s 
economy.
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DEĞİRMENCİLİK
Bu terime teknik olarak çok geniş anlamlar yüklemek mümkün 
olsa da,  ıstılahta un ve irmik değirmenciliğini çağrıştırır. Un değir-
menciliği sektör olarak, yurdumuzda oldukça geniş bir yatırım ve 
istihdam alanını kapsamaktadır. Önemli ihracat kalemlerini besle-
mektedir. Kayıt dışı değirmenlerle birlikte işletme sayısı bin adede 
yaklaşmaktadır.

DEĞİRMENCİLİĞİN PROBLEMLERİ
Tüm gıda işletmelerinde olduğu gibi değirmenciliğimizin de 
önemli problemleri mevcuttur. Bunları kısaca belirtilecek olursak; 
hammadde, teknoloji, işletmecilik, finans, mevzuat ve kontrol ile 
bunların tamamını kapsayan eğitim başlıkları olarak sıralayabiliriz.

YETİŞMİŞ PERSONEL
Global ekonomi, eğitimsiz bir sektörün yaşam şartlarını sınırla-
maktadır. Değirmenciliğimiz un ve irmik üretimi yanında, bunların 
ürünlerini uluslararası planda pazarlayan bir konum kazanmıştır. 
Ülkemiz, uluslararası rekabet ortamında mücadele etmek duru-
mundadır. Dolayısıyla yukarıda sözü edilen problemli konular-
da; iyi yetişmiş personel ile işlerini yürütmek mecburiyetindedir. 
Türkiye’de bu mesleğin yeterince ele alınmamasına sebep olarak; 
bu alanda kurumsallaşmanın gecikmesi ve aile şirketi yapısının 
gelenekselleşmesi gösterilebilir. Son yıllarda bu yapının kabuğu-
nu kırdığı ve globalleşen ekonominin tazyiki ile kurumsallaşmanın 
hızlandığı açıkça görülmektedir.

EĞİTİM İHTİYACI
Değirmenciliğin insanın en önemli besin kaynağı olan hububat 
ve ürünlerinin ana besleyicisi konumunda bir sektör olması, bu 
mesleğin öneminin dünya döndükçe devam ettireceğini göster-
mektedir. Dolayısıyla iş alanı ve meslek olarak da varlığını sürdüre-
cektir. Bu yüzden eğitim alanı olarak değirmenciliğe yatırım yapıl-
masında çok geç kalındığı aşikârdır. Uluslararası ilişkilerimiz bize 
bu gerçeği her yönüyle hatırlatmaktadır.

MILLING
Even though it is possible to attach broad meanings to this term, it 
generally refers to flour and semolina milling. As a sector, flour mill-
ing covers a very wide investment and employment field in Turkey. 
It supplies important export items. Including unregistered mills, 
there are approximately one thousand enterprises in this field.

PROBLEMS OF MILLING
As in all food businesses, milling also has important problems. If 
we need to name them briefly, we can count raw material, tech-
nology, management, finance, legislation, control titles and of 
course education title which covers all of these.

TRAINED PERSONNEL
Global economy limits the chance of life of an uneducated sector. 
Milling gained such a position that it also markets its products in-
ternationally besides producing flour and semolina. So Turkey has 
to compete also in the international environment. Thus, it must 
carry out the works regarding the above mentioned problematic 
areas with well trained personnel. The reasons behind the lack of 
attention to this profession in Turkey can be counted as the insti-
tutionalization to delay and the family company structure to be-
come a tradition. In the recent years, it can be clearly seen that the 
family based structure came out of its shell and that institutionali-
zation gained speed with the pressure of the globalized economy.

NEED FOR TRAINING
The fact that milling is a sector that is positioned as the main sup-
plier of cereals and cereal products, which are the most impor-
tant nutrients for humans, is an indication that this profession will 
continue to be important as long as world revolves. Thus it will 
continue its existence both as a business line and occupation. Be-
cause of this reason, it can be clearly seen that Turkey is too late to 
invest in milling as an education field. Turkey’s international rela-
tions remind this fact with all of its aspects.
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EĞİTİM SEÇENEKLERİ
Eğitim başlığı;
a. Bölgesel, ulusal ve uluslararası 
b. Teorik ve uygulamalı eğitim uygulaması,
c. Örgün eğitim ve kısa kurs şeklinde eğitim,
d. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim
e. Kamu, özel ve kurum içi eğitim gibi seçeneklere sahiptir.

İSTİHDAM
Yukarıdaki başlıklar, uluslararası sektörel eğitim kurumları şeklin-
de ele alınıp, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda 
faydalı olacak şekilde bir eğitim uygulanmalıdır. Günümüzde yurt 
içinden çok yurt dışı değirmen makineleri üretimi ve işletmeciliği-
ne yönelik aktivitelerin hız kazandığı unutulmamalıdır. 

Gelişen bir istihdam alanı söz konusudur. Ülkemizde öncelikle 
varolan çalışanların eğitilmesi, ardından da değirmenciliğin ge-
leceğini tayin edecek, teori ve pratiğin birlikte öğretildiği, örgün 
eğitim sistemleri ile eğitimli personelin yetiştirildiği bir yöntem 
hayata geçirilmeli ve bu yolla sürdürülebilirlik sağlanmalıdır. 

EĞİTİMİN FAYDALARI
Değirmencilikte sağlanacak eğitim çalışmaları ile taklitçilikten kur-
tulup, kendimiz teknolojik gelişmeleri sağlayıp uygulayabileceğiz. 
Ayrıca daha yeni ve gelişmiş operasyon ve proses teknolojilerini 
geliştirebileceğiz. 

Bilinçli bir şekilde diyagram yaparak, öğütmeyi kontrol ederek, 
daha düşük enerji ile paritesi yüksek, daha yüksek randımanda un 
üretebileceğiz. Maliyetlerimiz düşecek, uluslararası pazarda gerek 
değirmen makineleri ve gerekse öğütme ürünlerinde rekabet şan-
sımız artacaktır. 

TEKNOLOJİ Mİ, PERSONEL Mİ?
Değirmencilikte hem teknoloji hem de bunu kullanacak eğitimli 
personel önemlidir. Satın alınan teknolojiden çok üretilen tekno-
loji önemlidir. 

Eğitimli personel, üretim yönetiminde olduğu kadar, yeni tekno-
lojilerin üretilmesinde de görev alacaktır. Bu bakımdan eğitimin 
kalitesi de önemlidir. Bunu ise tesis edilecek eğitim kurumları ve 
öğretim elemanları sağlayacaktır.

DEĞİRMENCİLİK EĞİTİMİ
Bu hususta eğitim verecek kurumlar da önemlidir. Ancak değir-
mencilik eğitiminin multidisipliner bir eğitim olması gerektiği de 
göz ardı edilmemelidir. Değirmencilik eğitimi, özellikle teknolojik 
boyutu ile kısmen gıda mühendisliği bünyesinde verilmekte ise 
de, başta makine, elektrik-elektronik ve inşaat mühendisliği olmak 
üzere tüm mühendislik dallarını kapsar. Bu bakımdan, tekstil, pet-
rol ve süt işleme mühendisliği veya ara eleman yetiştiren spesifik 
eğitim kurumlarının tesis edilmesine ihtiyaç vardır. 

DEĞİRMENCİLİKTE SPESİFİK EĞİTİM KURUMLARI
Değirmencilikte spesifik eğitim kurumları; değirmen inşaatı, de-
ğirmen makinelerinin üretimi, değirmenciliğin mimarlığı diye ta-
nımlayabileceğimiz diyagramcılık, öğütme teknolojisi ve üretimin 

TRAINING OPTIONS
Training has options of
a. Regional, national and international training;
b. Theoretical and practical training;
c. Formal training and short term course training;
d. Associate, bachelor and master training;
e. Public, private and in-house training.

EMPLOYMENT
The above given titles must be treated as international sectoral 
training institutions, and a training that will be beneficial both in 
national and international organizations must be provided. Let’s 
not forget that today, the activities regarding foreign milling ma-
chine production and management gained speed rather than do-
mestic. 

There is an improving area of employment. First, the existing em-
ployees must be trained and then a method where employees are 
trained both theoretically and practically with a formal training 
system that will determine the future of the milling sector must 
be established to ensure sustainability of the sector.  

BENEFITS OF TRAINING
With the training activities regarding milling, it is possible to stop 
copying others and to develop and apply one’s own technologies. 
Moreover, it is possible to develop new and developed operation 
and process technologies. By diagramming consciously, control-
ling the milling process, it is possible to produce flour having high 
parity with higher efficiency using less energy. The costs may de-
crease and the competitive power in the international markets for 
milling machines and products may increase. 

TECHNOLOGY OR PERSONNEL
In milling, both the technology and the personnel using this tech-
nology are important. Manufactured technology is more impor-
tant than the purchased one. Trained personnel shall take role in 
the production of new technologies as wall as the management 
of production. In this sense, the quality of the training is also im-
portant. And this will be provided by the established training in-
stitutions and trainers.

TRAINING FOR MILLING
The institutions that will provide the training are important. How-
ever it should not be forgotten that the training for milling must 
be a multidisciplinary training. Even though the training for mill-
ing is provided partially within the framework of food engineer-
ing field especially with its technological dimension, it covers 
all engineering branches and mainly mechanical, electrical and 
electronic, and civil engineering. In this sense, there is a need to 
establish specific training institutions raising employees in textile, 
petroleum engineering and dairy processing fields or intermedi-
ate staff. 

SPECIFIC TRAINING INSTITUTIONS IN MILLING
Specific training institutions in milling must be able to educate 
the personnel who may work in fields such as mill construction, 
milling machine production, diagramming that we can name as 
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kontrolü gibi alanlarda çalışabilecek personeli yetiştirebilecek ve 
kısa kurs uygulamasıyla halihazırda çalışan personelin da çok yön-
lü eğitimini sağlayabilecektir.

 Bu tür eğitim kurumları ABD, Almanya, İsviçre, İngiltere ve 
Fransa’da mevcut olup, bazı değirmencilerimiz özel gayretleri ile 
bu kurumlarda öğrenim görerek veya kısa kurslara katılarak eğitim 
şansına kavuşabilmektedir. 

Diğer taraftan bazı araştırma enstitüleri, mesleki örgütler, ulusla-
rarası büyük değirmen makineleri üreticileri eğitim çalışmalarında 
sertifikalı eğitim verebilmektedirler. 

MEVCUT EĞİTİM SİSTEMİMİZDE
Gıda Mühendisliği bölümlerinde, Hububat İşleme Teknolojisi ve 
Değirmencilik konusunda kendilerini yetiştirmiş ve ihtisaslaşmış 
öğretim elemanları mevcuttur. Bu birikim, makine ve elektrik mü-
hendisliği ile takviye edilerek, değirmencilik alanında eğitim veri-
lebilir. 

EĞİTİM YELPAZESİ aşağıdaki gibi özetlenebilir;
a. Mevcut değirmen çalışanlarına yönelik olarak, ilk aşamada uy-
gun alt yapıya sahip bir üniversitede, gıda mühendisliği bölümle-
rinin organizasyonunda, lisans düzeyinde diploması olan perso-
nele “Tezsiz Yüksek Lisans” eğitimi verilebilir. Lise ve orta öğretim 
seviyesinde ise sertifikalı 1-3 aylık “Kısa Kurs” eğitimi sağlanabilir.
b. Uygun birikime sahip üniversiteler bünyesinde, lisans düzeyin-
de fakülte ve yüksekokul, ön lisans düzeyinde yüksekokul prog-
ramları açılabilir. 
c. Üniversitelerin veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ku-
racağı Eğitim ve Araştırma Enstitüleri vasıtasıyla eğitim çalışmaları 
etkin bir hale getirilebilir.
d. Değirmencilikle ilgili Mesleki Kurum ve Kuruluşlar, özellikle kısa 
kurs programları ile uygulamalı eğitim programları uygulayabilir.

MÜFREDAT olarak, 
a. İlgili temel bilimler (science), teknolojiler (technology) ve yöne-
tim (management) bazlı sacayağı sistemine göre dersler belirle-
nip, yönlendirilebilir. Bu konuda, diğer dünya uygulamaları yeni 
gelişmelerin ışığı altında bünyemize adapte edilebilir.
b. Bir uygulama değirmeni, laboratuvar ve atölye imkânları kulla-
nılarak, eğitim teorik ve pratik olarak birlikte gerçekleştirilebilir. 
c. Depolama, öğütme teknolojisi, hububat ürünleri, mekanizas-
yon, elektrifikasyon ve otomasyon ile ilgili temel bilgiler ve bu 
alanlarda öğütmeyi kontrol, değirmen bakımı (mekanizasyon, 
elektrifikasyon) ve sanitasyonu hakkında dersler verilmesi gerekir.

SONUÇ
a. Değirmenciliğimizin eğitime ihtiyacı vardır ve bu hususta geç 
kalınmıştır.
b. İlgili sivil toplum ve mesleki kuruluşlar bu konuya acilen el at-
malıdır.
c. Üniversitelerimizde bu konularda yetişmiş elemanlar mevcut-
tur. Bu potansiyel talepler doğrultusunda aktive edilmelidir.
d. Meslek içi eğitim çalışmaları öncelikle başlatılmalı, ardından 
değirmencilikle ilgili spesifik eğitim kurumları faaliyete geçiril-
melidir.

the architecture of milling, milling technology and production 
control; and to provide all-round education of the currently em-
ployed personnel through short term courses. 

Such training courses exist in USA, Germany, Switzerland, UK and 
France. Some of the Turkish millers receive education in these 
institutions with their own special efforts or get the chance of 
receiving such training by attending short term courses. On the 
other hand; some research institutes, trade bodies, large interna-
tional milling machine manufacturers provide trainings that grant 
certificates at the end. 

In Turkey’s existing education system, there are academicians in 
the Food Engineering departments, who trained and specialized 
themselves in the subject of Grain Processing Technology and 
Milling. By reinforcing this knowledge base with mechanical and 
electrical engineering, education for milling can be offered. 

The TRAINING RANGE may be summarized as follows:
a. In the first phase, “Non-Thesis Master’s Program” can be provid-
ed to the existing mill employees, who have Bachelor’s Degrees, 
within the body of universities’ food engineering departments 
that have the appropriate infrastructure. And at high school and 
secondary school level, 1 to 3 months long “Short Term Courses” 
can be offered.
b. Within the body of universities with suitable knowledge base, 
faculties and academies in bachelor’s degree level and academy 
programs in associate degree level can be established. 
c. Through Training and Research Institutes that the Universities 
or the Ministry of Food, Agriculture and Livestock will found, the 
training efforts can become more effective. 
d. Professional Unions and Associations regarding milling may of-
fer applied training programs with short term course programs.

And the CURRICULUM:
a. The lectures may be determined and guided according to a 
trivet system based on science, technology and management. Re-
garding this subject, the practices in other parts of the world may 
be adapted to Turkey in the light of the new developments.
b. By using a practice mill, laboratory or workshop, the training 
can be offered both as theoretical and practical. 
c. Basic information regarding storage, milling technology, cereal 
products, mechanization, electrification and automation, and lec-
tures about how to control milling, to maintain and sanitize the 
mill in these areas (mechanization, electrification) must be pro-
vided.

CONCLUSION
a. Milling sector needs a training system, and Turkey can even be 
counted late to take a concrete step regarding this subject.
b. Respective non-governmental organizations and trade bodies 
should step in urgently. 
c. Turkish universities have academicians who are trained in these 
fields. This potential must be used in line with the demands.
d. Vocational training activities must be primarily initiated and 
then specific training institutions regarding milling must be es-
tablished.
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Dünyada değirmencilikle ilgili eğitimler çoğu zaman Gıda Mü-
hendisliği bölümleri dahilinde kısıtlı ve genellikle teorik bazda 
kalmaktadır. Bu bölümlerden yetişen kişiler mühendis olarak ad-
landırılmakta ancak değirmen sektöründeki firmaların mühendis-
lik kadroları çok az olmaktadır. Ara eleman ihtiyacını karşılayacak, 
bu alana yönelik eğitim veren kurum yoktur. Dünya genelinde sa-
dece değirmenciliğe yönelik, ayrıntılı eğitim veren ve ara eleman 
ihtiyacını karşılayan çok az sayıda eğitim kurumu bulunmakta. Ül-
kemizde de değirmencilik eğitimiyle ilgili son proje, kısa bir süre 
önce başlatılmış ancak proje şuan için henüz şaibeli durumunu 
korumaktadır. Türkiye’de hububat ve un sanayi ile bağlantılı ça-
lışan veya bu alanda eğitim veren akademisyenler, konuyla ilgili 
sorularımızı yanıtladı.

Bu konuda maalesef Türkiye bir açmazda ve klişelere takılmış du-
rumda. Gerçekçi ve hedefe yönelik sonuçlar elde edilemiyor. Bu-
gün itibari ile yine Türkiye bu konuda 10 yıl daha kaybetmiş du-
rumdadır. Şöyle ki, daha önceki yıllarda da farklı üniversitelerde 
değirmencilikle ilgili bölümler açılmış ancak sonra öğrenci bula-
madığı için kapanmıştır. Geçenlerde böyle bir bölüm kurulması ile 

Trainings related to milling are generally limited within Food Engi-
neering departments and often remains at theoretical base in the 
world.  Individuals who graduated from those departments are 
entitled as engineers but the firms in milling sector have very few 
staff. There is no institution that can meet the need for intermedi-
ate staff and providing training in this field.  There are very few 
educational institutions around the world that are only directed 
to milling, giving a detailed training and meeting the need for in-
termediate staff.  The last project about milling education in our 
country has been started a while ago but it protects its suspicious 
status for now.  Scholars in Turkey who work in connection with 
grain and flour industries or give trainings in that area answered 
our questions about this subject. 

Unfortunately Turkey is in a dead end and lock in clichés about 
this subject.  Realistic and goal-oriented results cannot be ob-
tained.  As of today, Turkey again has lost 10 more years on this 
issue.  Namely, in previous years, departments relevant to milling 
opened in different universities but then closed because of not be-
ing able to find students.  Recently attempts were made regarding 

EĞİTİM MÜFREDATI VE DEĞİRMENCİLİK
TRAINING CURRICULUM AND MILLING 
Dünyanın en eski iş kollarından biri olmasına rağmen eğitim müfredatlarında değirmenciliğin yeterince yer al-
mamasının ve ayrı bir bölüm olarak ele alınmamasının nedeni nedir? 
Despite being the oldest branch of industry, what is the reason of omission of milling in training curriculum and 
not being taken as a separate department? 
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ilgili girişimlerde bulunulmuş ancak bölümün adı YÖK tarafından 
“Un ve Un Mamulleri” olarak belirlenerek kurulmuştur. Maalesef 
kurulan bölümün ismi, bölümün içeriğini kapsamamaktadır. Bu 
noktada iki unsur bulunmaktadır. Birincisi; değirmencilik dendiği 
zaman öğrencilerde ve sektörde, hep demode bir isim akıllarda 
kalmakta ve bununla birlikte bu branşın sadece un öğütmekle 
ilgili olduğu yargısı oluşmaktadır. Değirmen ismini duyan öğren-
ci, bu bölümlere sıcak bakmamaktadır. Halbuki bu branştan söz 
ederken; un, irmik, makarna, bulgur, pirinç, yem, bakliyat, mısır 
ürünleri, ekmek, glikoz, nişasta vs. gibi neredeyse Türkiye’nin gıda 
sektörünün yüzde 50’sini kapsayan bir ekonomik boyuttan/sek-
törden bahsediyoruz. Belki de bu Türkçe’nin yetersizliğinden, tüm 
bu sektörleri kapsayacak bir terminoloji eksikliğinden kaynaklan-
maktadır. Tam anlamı ve kapsamı belirleyecek bir terime ihtiyaç 
vardır. Bu algıları ve anlayışları tamamen değiştirecek bir terim, bu 
yeni bölümünün de ismi olmalıdır.

İkinci bir unsur ise; YÖK’ün bölüm açılması konusunda kullandığı 
bazı denklik kriterleridir. Avrupa Birliği uyum şartları kullanılarak 
bazı bölüm isimleri belirlenmektedir. O listede yer almayan bir bö-
lümü açmak çok zor olmaktadır. Bu bağlamda da değirmencilik 
veya buna benzer bir isimde bölüm açmak, artık çok zor görülmek-
tedir. Gıda Mühendisliği Bölümleri tüm gıda sektörleri için eleman 
yetiştirmek durumundadır. Ancak gıda mühendisleri, değirmen 
sektörüne girip tecrübe edinmeleri veya yüksek lisans yapmaları 
ile bu konuda uzman seviyesine ulaşabilmektedirler. Ayrıca, fab-
rikalar için mühendis pozisyonu ile birlikte ara eleman ihtiyacı da 
bulunmaktadır. Bu elemanların, meslek yüksekokullarında veya 
teknik liselerde yetişmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, bu sek-
törlere ara eleman yetiştiren bölümler bulunmamaktadır.

Dünyada da konu biraz benzerlik göstermektedir. Ancak, dünya-
daki bazı ülkelerde durum biraz daha iyidir. Özellikle bazı üniversi-
telerde bu konuda bölümler bulunmakla birlikte (Amerika, İsviçre, 
Japonya, Almanya vs.), daha çok sektörde çalışan mühendis ve 
teknisyenler için okul sonrası meslekte sertifikasyon eğitimleri 
yaygındır.

Hali hazırda dünya genelinde değirmen sektörüne yönelik verilen 
eğitimler dört başlık altında sınıflandırılabilir: Üniversiteler (Kan-
sas State Üniversitesi Hububat Bilimi ve Sanayi Bölümü Değirmen-
cilik programları, Braunschweig Teknik Üniversitesi Değirmencilik 
programları, vb.), özel eğitim kurumları (İsviçre Değirmencilik 
Okulu, vb.), değirmen makine ve ekipman tedarikçisi firmaların 
eğitim programları (Buhler, Sangati, vb.) ve mesleki örgütlerin eği-
tim programları (IAOM, vb.). 

the establishment of such a department but it established as the 
department’s name was determined as “Flour and Flour Products” 
by YÖK (Higher Education Council in Turkey). Unfortunately the 
department’s name does not cover the contents of department.  
There are two elements at this point.  First when it is said a milling 
it remains as an out of date name in mind for students and sec-
tor and besides a judgment occurs that this branch is only about 
grinding flour.  The student who hears the name of mill does not 
have a positive look for these departments. However when talk-
ing about this branch we mean an economic dimension that cov-
ers nearly %50 of Turkey’s food industry as flour, semolina, pasta, 
cracked wheat, rice, fodder, pulses, corn products, bread, glucose, 
starch etc. Maybe it is caused because of inadequacy of Turkish 
language and lack of terminology that can cover all of these sec-
tors. There is a need of term that determines exact meaning and 
concept. The term that can change all these perceptions and un-
derstandings should be the name of new department. 
Second element is some equivalence criteria that YÖK (Higher 
Education Council in Turkey) used about opening of department.  
Some department names are determined using the compliance 
conditions of European Union. It has been very difficult to open a 
department that is not on that list.  In this context, opening a de-
partment with the name of milling or similar name is now seen so 
difficult.  Food Engineering Departments have to train staff to all 
food sectors.  However food engineers can only access an expert 
level in the mill sector by entering this sector and getting experi-
ence or doing a master degree. In addition, there is an intermedi-
ate staff need along with the need of engineer positions for facto-
ries. These staff must be trained at vocational schools or technical 
high schools. In this context, there is not any department that 
training intermediate staff to these sectors. 
This subject also shows a little resemblance in the world. How-
ever, the situation is slightly better at some countries in the world. 
Especially while there are departments on this issue in some uni-
versities (America, Switzerland, Japan, Germany, etc.), after-school 
vocational certification trainings are common for engineers and 
technicians who work in the sector. 

Currently the trainings regarding to mill sector can be classified 
in four headings: Universities (Kansas State University Grain Sci-
ence and Industry Department Milling Programs, Braunschweig 
Technical University Milling Programs etc.), private educational 
institutions (Switzerland Milling School, etc.), training programs 
of mill machinery and equipment supplier companies (Buhler, 
Sangati, etc.) and training programs of  vocational organizations 
(IAOM, etc.). 
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Ülkemizde de önceleri Ege Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nde 
Yüksek Okul düzeyinde başlayan değirmencilik programlarına ya-
kın zamanda Gaziantep Üniversitesi de dahil olmuştur. 

Eğitim programlarında değirmenciliğin ayrı bir bölüm olarak ele 
alınmamasının ana nedeninin; değirmenin tasarımından ham-
madde satın almaya, üretime, son ürün kalite kontrolüne kadar 
ki zincirde, farklı uzmanlık alanlarının, farklı eğitim programlarını 
kapsamasıdır.

En önemli nedeni yeterince talep olmaması ve Türkiye değirmen-
lerinde bu işi “Değirmen Ustası” adı verilen, pratikten yetişme ve 
deneyimlere sahip elemanların yapmakta olmasıdır. Bazı fabrika-
lar yavaş yavaş teknik eleman çalıştırsa da, TS 4500 Un Standardı 
uygulanmaya başlanan 1986 yılından itibaren Eğitimli Mühendis 
kullanımı hızla artmış, her firmada birden çok eleman Vardiya 
Mühendisi ve Kalite kontrol elemanı olarak çalışmaya başlamıştır. 
Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın “Sorumlu Mesul Müdür” uygulaması 
da teknik eleman çalıştırılması açısından oldukça faydalı sonuçlar 
sağlamıştır.

1989 yılında Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu’nda “Değir-
men Teknikerliği” ve “Ekmekçilik Teknikerliği” adı altında Gıda Mü-
hendisliği Bölümü desteğinde 2 yıllık Uygulamalı Eğitim Program-
ları açılmıştır. Yine Konya Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Meslek 
Yüksekokulu’nda Değirmen Teknikerliği programı aynı yıllarda 
açılmış ve halen devam etmektedir. Ancak bu program mezunla-
rı maalesef un fabrikalarından gereken ilgiyi görmemişler ve Ege 
Üniversitesi’ndeki programlar 2001 yılında rektörlük tarafından 
kapatılmıştır.

Türkiye’de değirmencilik eğitimi Gıda Mühendisliği bölümlerinde 
ve bazı Meslek Yüksekokullarında verilmektedir. Türkiye’de verilen 
eğitim, detaylı olarak pratik bilgileri içermediğinden bu konuda 
daha kapsamlı eğitim almak isteyenler başka ülkelere eğitime git-
mektedirler. 

Dünyada değirmencilik eğitimi verilen yerlerden en önemlileri 
“School of Milling Science at Kansas State University at Manhat-
tan, Kansas-ABD”, “The Swiss School of Milling, Gallen, İsviçre” ve 
“The German School of Milling, Braunschweig, Almanya”dır. 

Ayrıca değirmenci dernekleri ve değirmen makinası üreten firma-
lar da bu konuda kurslar vererek eğitim programları uygulamakta-
dır.  Değirmenlerde, değirmenin sahibi ile akrabalık bağı olmayan 
eğitilmiş personel sayısı çok az olup, değirmencilik eğitimi olanlar 
da genellikle üst düzey yönetici olarak değirmenlerde görev al-

In our country, Gaziantep University has been recently involved 
in milling programs that were started within Ege University and 
Selcuk University at the level of junior school previously. 

The main reason why milling is taken as a separate department in 
training programs is; different fields of expertise covers different 
training programs from designing mill, purchasing raw material, 
production to last product quality control in the chain.

The main reason is lack of demand and this job is done in Turkey 
by staff who grown up from practical experience and called as” 
Millwright”. While some factories gradually employ technical staff, 
since 1986, the year that TS 4500 standard started to apply, the 
employment of trained engineers has increased rapidly and more 
than one staff started to work in each company as Shift Engineer 
and Quality Control Staff. 

The appliance of “Responsible Charge Manager” of Agriculture 
and Food Ministry provided very useful results in terms of em-
ployment of technical staff. 

In 1989, with the support of Food Engineering Department “Mill-
ing Technician” and “Bakery Technician” two year practical train-
ing programs were opened in Ege University, Ege Vocational High 
School. In the same years Mill Technician Program was opened in 
Konya Selcuk University and still goes on. However, the graduates 
of that program did not get expected attention from flour facto-
ries and the programs in Ege University were closed by rectorate 
in 2011. 

In Turkey milling training is given in Food Engineering Depart-
ments and in some Vocational Schools. Because the education 
given in Turkey does not contain detailed practical information, 
individuals who want more comprehensive education on this is-
sue go to other countries for training. 

The most important ones, giving milling training in the world 
are “School of Milling Science at Kansas State University at Man-
hattan, Kansas-ABD”, “The Swiss School of Milling, Gallen, Swit-
zerland” and “The German School of Milling, Braunschweig, Ger-
many”. Also the miller associations and companies that product 
miller machinery, apply training programs by giving courses 
about this subject.

While there are very few numbers of staff in mills who have no 
family ties with the owner of the mill and trained, the trained ones 
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maktadırlar. Ara kademe elemanlarının çoğunluğu ise usta düze-
yinde fabrika içerisinde eğitilmiş kişilerden oluşmaktadır. Eğitim 
müfredatlarında değirmenciliğin yeterince yer almamasının ve 
ayrı bir bölüm olarak ele alınmamasının nedeni, mezun olduktan 
sonra çok spesifik konu olması nedeni ile mezunların kamu ve özel 
sektörde iş bulmada sıkıntı çekmeleridir.

Değirmencilik bir bilim dalı olduğu kadar aynı zamanda da bir 
sanattır. Bu bağlamda eğitimin kesinlikle uygulamaya yönelik ol-
ması ve bu programlarda konunun uzmanı öğretim elemanlarının 
yanı sıra sektör temsilcilerinin de yer alması gerekir. Ayrıca bu eği-
timlerin önemli bir bölümünün gerçek üretim koşullarında, değir-
menlerde gerçekleştirilmesi, başka bir ifade ile “Sanayi İşbirliği ile 
Eğitim” gerekmektedir.

Ülkemizde değirmen sektörünün 1980’li yıllardan beri eğitimli 
personel olarak talep ettiği elemanların, “teknisyen” düzeyinde 
ve değirmenlerdeki ustaların yanında ya da yerine çalışabilecek 
elemanlar olduğu defalarca seminer, kongre ve sempozyumlarda; 
sanayici, akademisyen, bürokratlarla yapılan toplantılarda dile ge-
tirilmiştir.

Türkiye’de üniversitelerdeki aynı isimli fakülteler ve bunlardaki 
bölüm eğitimlerinin; mevcut altyapı, laboratuvar/pilot işletme, 
konularla doğrudan ilgili yetişmiş öğretim üyesi ve asistan olup ol-
maması, isimleri aynı bile olsa içerik açısından pek çok uygulamalı 
dersin farklı şekilde verildiği yıllardan beri bilinen bir gerçektir. 

Zaten 30’dan fazla Gıda Mühendisliği eğitimi veren fakülte ve bö-
lümün olduğu Türkiye’de, aynı kalitede bir eğitim yapılamayacağı 
aşikardır. Ben bundan sonra yapılacak şeyin; değirmen sanayinin 
açık ve net olarak çalıştıracağı elemanlardan beklentilerinin sap-
tanması ve buna uygun eğitim verebilecek üniversite ve bölümle-
rin, müşterek bir programla, uygulama ve staj ağırlıklı bir içerikle 
eleman yetiştirmeye çalışılması gerektiği kanısındayım.

Günümüzde gıda üretimi yapan iş yerlerinin ihtiyaç duyduğu eği-
tim ile okullarda verilen değirmencilik eğitimi arasında önemli bir 
fark bulunmamaktadır. Tüm gıda üreten işyerleri için gerekli tek-
nik personelin, gıda mühendisliği bölümlerinin 1. ve 2. sınıfların-
da verilen mühendislik ve temel dersleri almaları gerekmektedir. 
Bunun dışında gıda mevzuatı, gıda güvenliği, tahıl teknolojisi, 
mikrobiyoloji ve benzeri gıda üreten işyerleri için gerekli dersle-

generally work as senior managers. The majority of intermediate 
staff is composed of individuals who are trained inside factory at 
master levels. The reason for omission of milling in training cur-
riculums and not being a separate department is graduates hav-
ing difficulty to find a job in private and public sector due to a lot 
of specific subjects after graduation. 

Milling is also an art as being a science. In this context training 
must be certainly intended to application and besides profession-
al educational staff there must be sector representatives. 
In addition the majority part of these trainings must take place in 
real production conditions, in mills in another words “Education 
with Industry Collaboration”.

It has been expressed many times in seminars, congresses and 
symposia at the meeting made with the industrialists, academ-
ics and bureaucrats that the staff in our country that have been 
demanded as trained staff by mill sector since 80s are the staff 
who can work as “technician” level instead of and along with mill-
wrights. 
It is a known fact for years that among the faculties of Turkish 
universities those have the same name and the departments of 
those faculties, there are problems based on current infrastruc-
ture, laboratory/pilot company and faculty member and assistant 
trained directly on the subjects and differences between the way 
of teaching applied course even if the context is the same. 
It is obvious that the training of same quality cannot be done in 
Turkey where there are already more than 30 faculties and depart-
ments that giving Food Engineering training. I believe that the 
expectations of milling sector from the staff that it will employ 
should be determined and it should be necessary for faculties and 
departments that can give appropriate training with a common 
program, to study to train the staff with the content mostly in-
tended to application and training.

Today there is not an important difference between the education 
need of food production companies and milling training. Techni-
cal staff necessary for all food production companies must take 
courses of engineering and basic classes that are given at 1st and 
2nd grades of food engineering department. Apart from this, food 
legislation, food safety, crop technology, microbiology and similar 
courses are necessary for food production companies. 

KİMLER TARAFINDAN NASIL BİR EĞİTİM VERİLMELİ?
WHAT KIND OF TRAINING MUST BE GIVEN AND BY WHOM?
Değirmencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitimli personelin eğitimi kimler tarafından verilmeli, verilecek eği-
timlerin içeriği ve kapsamı ne olmalıdır? Eğitimlerin teoride kalmaması için nasıl bir çalışma yapılmalıdır?
Who should give the training of trained staff that milling sector needs, what must be the concept and content of 
training? What kind of study must be done to avoid trainings from remaining theoretical?
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re de ihtiyaçları vardır. Türkiye’de Gıda Mühendisliği bölümlerinin 
daha etkin değirmencilik eğitimi vermesi için belli konularda ihti-
saslaşmış gıda mühendisliği bölümleri oluşturulmalıdır. Buradaki 
amaç, temelde benzer eğitim verilmesine rağmen bölümün alt 
yapısının ve öğretim elemanının, üniversitenin bulunduğu bölge-
nin hammadde üretim potansiyeli veya değirmen sektörünün kü-
meleşmesi esas alınarak güçlendirilmesidir. Böylece özellikle son 
sınıflarda değirmencilik ve tahıl işleyen sektörün ihtiyaç duyduğu 
derslerin sayıları artırılabilir ve pilot değirmen dahil alt yapıları 
güçlü olduğu için yeterli uygulamalı eğitim verilebilir. 

Tüm teknik bölümlerde yaşanan sorun aslında aynıdır. Eğitimci-
nin eğitimi ve donanımı konusu... Türkiye’deki eğitim kurumla-
rında (üniversite bazlı) devletin bu bölümlere ayırdığı mali des-
tek komik seviyelerdedir, hatta bazen hiç yoktur. Teknik eğitim 
bölümleri pahalı eğitim kurumlarıdır ve alt yapı için mali destek 
gerekmektedir. Düşünün, bir mühendislik fakültesine (fakültenin 
tamamına) alt yapı ve ekipman için verilen yıllık bütçe 50.000-
100.000 TL civarındadır. Bünyesinde 7-8 bölüm bulunan bir mü-
hendislik fakültesi, bu bütçeyi bu bölümlere böldüğü zaman bö-
lüm başına 10.000-15.000 TL’lik ekipman için para kalmaktadır. 
Bu paranın bir gıda mühendisliği bölümüne verildiğini düşünür-
sek, bölüm bu parayı her branş için dağıtmak durumdadır. Yani 
et, süt, hububat, temel işlem vs. gibi laboratuvarlara herhalde 
500-1.000 TL gibi rakamlar kalmaktadır.  Bu rakamlara bırakın 
alet-cihaz almayı, sarf malzeme bile alamazsınız, durum acıdır.

Bu bağlamda, proje yazarak bu tip laboratuvar ve pilot tesisle-
rin kurulması düşünülebilir ancak, bütçe kısıtlı olduğu için her 
bölümün kurulmasında proje yazmak ve proje kapsamında bu 
ekipmanları almak uzun süreçlerdir. İşin aslı maalesef “kral çıp-
lak”... Bu şekilde teknik bölümlerin üniversitelerde açılması de-
vam ederse, kalifiyesiz ama diplomalı pek çok insan sektörün 
işine yaramayacak halde ortalıkta gezmeye devam edecektir. 
Temel kural; teknik altyapısını tamamlamamış, öğretim üyesi 
olmayan, laboratuvarları tam olmayan bölümlerin asla öğreti-
me başlamamasıdır. Bu kural, ülke politikası olmak zorundadır. 
Ayrıca, üniversitelerde eğitim verecek bu konuda yetişmiş insan 
bulmak veya potansiyeli olan kişileri üniversitede tutarak öğre-
tim görevlisi veya üyesi yapmak daha zor duruma gelmiştir. Zira 
üniversitelerdeki ücret seviyeleri çok düşük seviyelerde kaldığı 
için, iyi hocayı üniversitede tutabilmek çok zordur. Devletin bu 
ücret politikasını değiştirerek, ücret kalitesini yukarılara çekmesi 
zorunludur. Bu gidişle yakın zamanda üniversitelerde hoca bula-
mayacak duruma geleceğiz. 

Diğer yandan, değirmencilik bölümlerinde eğitim verecek kişile-
rin sanayi/sektör deneyiminin olması çok önemlidir. O havayı te-
neffüs etmiş, birebir üretim hatlarında çalışmış kişilerin, teknik/te-
orik bilgilere de hakim olarak bu eğitimleri vermesi çok önemlidir. 
Akademik olarak da masa başında çalışma yapmaktansa, sektörün 
ortak sorunları ile çalışma yapan kişilerin bu eğitimlerde yer alma-
sı gerekmektedir.
Eğitim aşamasında, stajlar çok önemli bir faktördür. Ancak, sektö-

Food Engineering departments that are expertise in certain sub-
jects should be established in Turkey because of giving more ef-
ficient milling education in Food Engineering. The aim in here, 
besides of same education is given in basic, is strengthening the 
infrastructure of department and academic staff by taking as base 
of  the raw material production potential of the region where uni-
versity stands or clustering of milling sector.  So especially in last 
grades the number of classes that milling and grain processing 
sector needs can be increased and because pilot milling infra-
structures are strong sufficient applied trainings can be given. 

The problem is actually the same in all technical departments. 
Training of a trainer and the subject of his/her experience… The 
financial support allocated to these departments in educational 
institutions in Turkey (university based) is at ridiculous levels and 
even sometimes not exist. Technical training departments are ex-
pensive educational institutions and there is a need of financial 
support for infrastructure. 

Imagine! The yearly budget of an engineering faculty for infra-
structure and equipment is around 50.000-100.000 TL.  An engi-
neering faculty that consists of 7-8 departments while dividing 
this budget to its departments, the budget for each department 
is 10.000-15.000 TL. If we think that this budget is given to food 
engineering department, department has to divide that money 
to each branches. Meanly 500-1000 TL remains to laboratories for 
meat, milk, grain and basic process etc. In these figures the situa-
tion is so bad because you cannot even buy just materials so how 
can you buy any equipment.  

In this context, it can be thought the establishment of laborato-
ries and pilot facilities by writing projects but because the budget 
is so limited writing projects for the establishment of each de-
partment and buying this equipment in the concept of project 
are long processes. The truth is unfortunately “Emperor’s New 
Clothes”… If openings of technical departments in universities 
continue like that, there will be a lot of unqualified but graduated 
individuals continue to hanging around in a way that not being 
useful to the sector. Basic rule; the departments that do not com-
plete their technical infrastructure, not to have academic staff and 
complete laboratory should not start to train. This rule must be a 
regulation of country. Also it has become more difficult to find a 
person that can give trainings at university and trained about this 
subject or to make the potential people to stay in university as an 
academic staff.  Because of low fees at universities, it is difficult to 
hold a good teacher in the university.  It is a must for government 
to increase the quality of fees higher. At this rate we will not find 
any academic staff at universities soon. 
On the other hand it is so important that the individuals who 
would give milling trainings at universities should have experi-
ence of sector. It is important that the individuals who breathe 
that air and work individually at those production lines while hav-
ing technical and theoretical information to give those trainings.  
Instead of working at the office academically, these individuals 
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rün de burada büyük hatası ve vebali vardır. Gerek stajyer öğrenci 
kabul etmemelerinden ve gerekse gelen öğrencilere düzgün staj 
yaptırmamalarından dolayı sektörden kopuk öğrenciler yetiş-
mektedir. Bu öğrencilerin stajı iyi bir şekilde yapmaları sektörün 
kazancıdır. Çünkü iyi bir şekilde stajını yapmış öğrenci, gelecekte 
o firmanın elemanı olacak kişidir. Bu ortak bir kazançtır. İyi öğrenci 
yetişmesi, sektör için de iyi eleman yetişmesi demektir.

Öğrencilerin eğitimleri esnasında derslerinin bir kısmını tesislerde 
gerçekleştirmesi de diğer önemli bir unsurdur. Sınıf veya labora-
tuvar ortamından çıkarak, gerçek üretim alanlarında eğitimlerine 
devam etmeleri, okulu bitirdiklerinde çalışmaya hazır elemanlar 
olmalarını sağlayacaktır. Bu bağlamda, üniversitelerde bu yönde 
çalışmalar mevcuttur.

Üniversitelerin haricinde de eğitim kurumlarının veya kursların 
elemanların yetiştirilmesinde ve eksikliklerinin kapatılmasında 
özel bir önemi vardır. Maalesef bu tip kurslar-eğitimler yurtdışında 
bulunabilirken, ülkemizde yok denecek kadar azdır.

Türkiye’de 1981 – 1999 yılları arasında değirmencilere yönelik 
50’ye yakın eğitim seminerinde görev almış bir öğretim üyesi ola-
rak yaptığımız uygulamalar şöyle idi;
a) SEGEM (Sınai Eğitimi Geliştirme Merkezi) tarafından 15-20 kişilik 
gruplara 5 günlük bir program uygulanıyordu. Bir akademisyen; 2 
gün seminer notlarındaki buğday çeşitleri, kalitesi, analiz yöntem-
leri ile buğday ve öğütme fraksiyonlarının kalitelerinin belirlenme-
si; 1 gün de değirmen ziyareti ile orada uygulanan sistemle kalite 
kontrol hakkında eğitim veriyordu.

Bir diagram uzmanı (genellikle Almanya’daki değirmencilik yükse-
kokulu mezunu) temizleme ve öğütme sistemleri, kullanılan ma-
kine ve ekipmanlar, elde edilen ürün miktar ve çeşitleri konularını 
anlatılıyordu. Soru ve cevaplardan sonra seminere katılanlar mat-
bu anket formları ile semineri ve eğitimcileri (5 üzerinden puan 
vererek) değerlendiriyorlardı. Bu formlar incelenerek seminerin 
ve eğitimcilerin başarısına göre her yıl en az 2-3 şehirde yeni se-
minerler düzenleniyordu. Daha sonraları sadece akademisyen 
eğitimciler ile ikişer günlük programlar, birbirine yakın illerde uy-
gulanıyordu. Fırıncılık sektöründen de talep gelirse; 2 gün değir-
mencilik, 2 gün ekmekçilik eğitimi verilip, bir gün de ilgili firmaları 
ziyarete gidiliyordu.

Bu kuruluş 1990’lı yıllarda kapanınca yerine KOSGEB’e bağlı olan 
KOSEM (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Eğitim Merkezi), değirmenci 
veya fırıncı derneklerinin talebi üzerine istenilen ilde seminer dü-
zenleniyordu.

must take part in these trainings as working with the common 
problems of sector. At training phase, internships are very impor-
tant factors. However sector has a big mistake in here. There are 
inadequate students are growing both because of sector’s not 
accepting intern students and not giving proper internships to 
students. It is a profit of sector that those students have sufficient 
internships. Because a student, who does his/her internship well, 
is the future staff of this company. This a common profit. Training a 
good student means growing of good staff for the sector. 

It is an important factor that students’ being at facilities during 
their trainings. Being out of class or laboratory, continuing their 
training at real production lines, provide them to being ready for 
working after school. In this context there are studies in universi-
ties in this direction. 
Except from universities, educational institutions or courses have 
an important place about training staff and closure of deficien-
cies. Unfortunately these kind of courses-trainings can be find in 
abroad but almost negligible in our country. 

As a faculty member worked in nearly 50 seminars regarding to 
millers in Turkey between the years of 1981-1999, the applications 
we did were as follows;
a) The 5 day program was applied to groups of 15-20 by SEGEM 
(Industrial Education Development Center) one scholar gave 
training for 2 days about determining grain and grinding fractions 
by grain types, quality, and analysis methods in seminar notes; for 
1 day about quality control with the system that applied at there. 
One diagram expert (generally graduated from a vocational 
school of milling in Germany) told about cleaning and grinding 
systems, machinery and equipment used the amount and types 
of product that provided. 

After questions and answers, participants evaluated seminar and 
trainers with questionary forms (by giving points over 5) by ana-
lyzing those forms according to the success of seminar and train-
er new seminars were arranged in each year at least at 2-3 cities. 
Later two days programs with academic trainers were applied in 
cities near to each other. 

If a demand came from bakery sector; 2 days milling, 2 days bak-
ery training were given and for one day they were going to visit 
regarding companies.

When this institution was closed at 90s, (instead of it KOSEM that 
dependent on KOSGEB) according to the demand of milling or 
bakery associations at demanded city. 

MEVCUT ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ
TRAINING OF CURRENT STAFF 
Değirmencilikte yeni eğitimli insan kaynakları yetiştirmek kadar var olan değirmenlerdeki kadroların da eğitil-
mesi gerekiyor. Değirmenlerde çalışan teknik ekiplerin eğitimi sizce nasıl sağlanabilir?
Besides training new educated people in milling also the staff in milling also needs to be trained. How can train-
ings of technical staff in mills be provided according to you? 
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b) KOSEM seminerleri de yine 10 – 20 kişilik katılımcı gruplarına 
ve KOSEM elemanı ile bir eğitimci tarafından 4 günlük sürede ve-
riliyordu. Bu eğitimlerde 3 gün seminer notlarındaki bilgiler tartış-
malı olarak anlatılıyor, 1 gün fabrika ve laboratuvar ziyaret edilerek 
uygulama yapılıyor, son gün ise eğitimci o kentteki bazı fabrikala-
ra giderek sözlü bilgi alışverişinde bulunuyordu. 
Benzer çalışmalar, ilgi duyan kentlerdeki fabrikaların talebi ile sa-
nırım KOSEM organizasyonu ile yapılabilir. Seminer içeriği belirti-
lirse Uzman Eğitimci seçimi daha kolay olabilir.

Değirmencilikte yeni eğitimli insan kaynakları yetiştirmek kadar 
değirmenlerdeki mevcut çalışanların da eğitilmesi gerekmekte-
dir. Bu eğitim Değirmenciler Federasyonu bünyesinde, araştırma 
ve eğitim yaptıracak bir enstitüde verilebilir. Bu enstitü, şu anda 
değirmende çalışan kişilere sertifika verme karşılığında ücretli kısa 
süreli eğitim yaptırabilir. Bunun dışında Değirmenciler Federasyo-
nu, alt yapısı ve öğretim elemanı yeterli olan Gıda Mühendisliği 
bölümlerinde, sürdürülebilir eğitim merkezleri ile ortak program 
yaparak değirmen sektöründeki mevcut elemanları yetiştirebilir. 

Bu sektörde çalışan insan kaynağı profiline bakıldığı zaman, halen 
resmi mecburiyetlerden dolayı veya gerçek ihtiyaçlardan dolayı 
en az bir tane mühendis bulunmaktadır. Onun haricinde sektör-
de yer alan personel, genellikle eğitimsiz ve alaylı olarak yetişmiş 
insanlardır. Ancak, bu elemanlar bu sektörün en büyük değeridir. 
Sektörün hafızasını ve tarihini onlar bilmektedirler. 

Bu personellerin de mutlaka belirli sürelerde eğitilmesi, geliştiril-
mesi ve gelişmelerden haberdar edilmesi gerekmektedir. İşletme-
lere yeni bir şeyler katabilmek ancak bu şekilde mümkündür. Çok 
iyi bir tesisinizin olması bir yere kadar bir şey ifade eder, asıl önem-
li olan insan kaynağınızdır.  Tesislerin verimli bir şekilde işletilmesi 
ancak bu insan gücünün kalitesi ile mümkündür. İşletme sahip-
leri, işletmelerine yaptıkları makine yatırımlarının bir miktarını 
elemanlarının yetişmelerine ayırabilirlerse, bir süre sonra makine 
yatırımlarından elde ettikleri katma değerin daha fazlasını perso-
nellerinden elde edeceklerdir.

Değirmenlerde çalışan teknik ekiplerin eğitimi günün gelişen ko-
şullarına, gelişen teknolojilere uyum anlamında oldukça önemli 
olup, bu eğitim öncelikle ve sürekli olarak hizmet içi eğitim kap-
samında, firmadaki mevcut eğitimli kişiler tarafından verilebilir. 
Buna ilaveten bu kişilerin; Uluslararası Değirmenciler Derneği 
(IAOM)’nin mektupla eğitim programlarına dahil edilmesi yoluyla 
kendilerini geliştirmeleri sağlanabileceği gibi benzer şekilde bazı 
üniversitelerin (Kansas State Üniversitesi (IGP), North Dakota State 
Üniversitesi (NCI) gibi) ve mesleki derneklerin (IAOM, AACCI gibi) 
kısa süreli eğitim programlarına veya tedarikçi firmaların eğitim 
programlarına da dahil olmaları da sağlanabilir.

b) KOSEM seminars were given also to the participant groups of 
10 – 20 with a staff of KOSEm and a trainer. In those seminars for 3 
days the information on seminar notes were explained in an dis-
cursive manner, for one day  they visited factory and laboratory 
and practicing, for the last day trainer by going some factories at 
that city shared information with them. I think similar studies with 
the demand of concerned factories KOSEM organization will be 
done. If the content of seminar is expressed the choice of Expert 
Trainer will be easier. 

Besides training new educated staff, the current staff in milling 
also needs to be trained. This training can be given within Miller 
Federation at the institution that will get research and training 
done. This institution can give short time paid training to the staff 
that currently works at mills on condition that giving certificates. 
In addition to that, Millers Federation can train current staff in 
milling sector at Food Engineering Department that have suffi-
cient infrastructure and academic staff by making joint program 
with sustainable training centers. 

When we look at the human resources profile at this sector, still 
one engineer exists according to formal obligations or real needs. 
Other than that the staff in sector generally consists of people 
who are uneducated and trained by doing practice.  However 
these staff is the biggest value of the sector. 

They know the memory and history of sector. This staff needs to 
be educated, upgraded and informed about developments in cer-
tain periods. Adding new things in companies can also be pos-
sible in that way. Having a very good facility means something in 
a limited way; the main important thing is your human resource.  
The efficient operation of facilities can only be possible with the 
quality of this human resource. 
If company owners can allocate some portion of their investments 
to their staff than they allocate to their machinery, they will get 
much more added value from their staff than they have their in-
vestment of machinery.

The training of technical staff in mills is important about the 
compliance with developing conditions and technologies so this 
training can be given by current trained staff in company within 
the scope of continuous in-service training. 

In addition to this these people can be included to IAOM’s cor-
respondence courses and provided to develop themselves and 
also in similar ways they can be included short term training 
programs of some universities (Kansas State University IGP, 
North Dakota State University NCI) or education programs of 
supplier firms. 



51

Değirmenlerde mutlaka eğitimli personel çalışmalıdır. Değirmen-
cilik sadece buğdayı temizleme, tavlama ve öğütmeden ibaret bir 
meslek değildir. Öğütülen ürünün kaliteli, sağlıklı ve rekabet ede-
cek özellikte olması zorunludur. 

Bu nedenle değirmenci öncelikle buğday yetiştirme tekniklerini, 
buğday çeşitlerinin kalite özelliklerini ve hastalıklara karşı hassa-
siyetini; iklim koşullarının buğdayın kalite, hastalık ve zararlılarına 
etkisini bilmek zorundadır.

Gıda güvenliği, günümüzde en önemli konulardan biridir. Özellik-
le buğdayın yetişme ve depolama koşulları mikotoksin oluşumu-
na neden olmakta ve pazarlamada önemli sorunlar yaratmaktadır. 
Günümüz koşullarında gıda ve iş sağlığı ile iş güvenliği mevzuatı, 
AB kapsamında hızla değişmekte, un ve mamullerinin uyması ge-
reken kalıntı, bulaşan, kalite özellikleri hızla değişmekte ve iş gü-
venliği ile ilgili konularda yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Tüm 
bu sorunların üstesinden, yeterli gıda ve değirmencilik eğitimi 
almış yetişmiş elemanlar gelebilir. 

Değirmen yani fabrika, yani ticari kurum… Bunlar birbirine denk 
ifadelerdir. Sonuçta, ticari bir kurumda esas olan “kar”dır. Bunun 
ötesi, “kar” olduğu sürece vardır. Sürdürebilir bir sanayicilik, ancak 
profesyonel ve sadakat içindeki elemanlarla gerçekleşir. Günümüz-
de, ürün üretmek çok bir şey ifade etmemektedir. Verim, ekonomi, 
kalite, gıda güvenliği müşterinin/tüketicinin temel talepleridir. 

Bunlar olmadan çok kısıtlı şekilde ticaret yapılabilir. Yenilik ancak 
yetişmiş bir elemanla mümkündür. Makineler düşünemez, insan-
lar düşünür ve düşünebilen insan bir şeyler ortaya koyabilir. Sizi ve 
işletmenizi bir yerlere taşıyabilir. Eğitimin faydası ve katkısı dünya 
kurulduğunda zaten ispatlanmış bir gerçektir. Bundan ötesi tefer-
ruattır. Değirmencilikte %1 randıman artışı çok büyük bir para ifa-
desidir. Elemanınızın size %1 verim artışı sağlamasını herkes çok 
iyi hesap edebilmektedir. Bunu da; düşünebilen, yenilikçi, eğitimli 
elemanlarla sağlamak mümkündür.

Bu sorunuza 114. IAOM Konferansı’nın açılışında dönem Başkanı 
Bart Hahlweg’in yapmış olduğu konuşmaya atıf yaparak cevap 
vereceğim. Sn. Hahlberg, “değirmen sanayisini dinamik, canlı tu-
tabilmek ve gelecekteki güçlükleri karşılamaya muktedir olabil-
mek için çalışanları geliştirmek ve eğitmek, günümüzde, bugüne 

In mills trained staff must certainly work. Milling is not a profes-
sion that is just about cleaning the grain, tempering and grind-
ing. Grinded product must be of good quality, healthy and com-
petitive.  

For this reason miller primarily has to know the techniques of 
grain breeding, quality specifics of grain types and sensibilities to 
illnesses, the effects of climate conditions to illnesses and pests. 
Food safety is one of the most important subjects in today. 

Especially the breeding and stocking conditions of grain cause 
the formation of mycotoxin and it creates important problems 
in marketing. In today’s conditions food and occupational 
health and safety legislation is changing rapidly within the 
scope of EU, quality specifications that flour and flour prod-
ucts must comply are changing rapidly and new regulations 
are made regarding occupational safety. The staff who given 
training of sufficient food and milling training can overcome to 
all of those issues. 

Mill, so factory, so commercial institution. There are all equal 
expressions. Eventually the reality in a commercial institution is 
“profit”. Anything beyond that exists as “profit” exits. A sustain-
able industrialism can only be realized with professional and loyal 
staff. As today production cannot mean anything at all. Productiv-
ity, economy, quality, food safety is basic demands of customer/
consumer. Trade can be done in a very limited way without those.  
Innovation is only possible with trained personnel, people think 
and create something.  They can move you and your company 
to further. The benefit and contributions of education is already 
a proven fact from the beginning of world. Other than anything 
are just details. 
Increase of %1 performance is very big money expression in mill-
ing.  Everybody can figure out easily the meaning of %1 produc-
tivity increase that your staff provided to you. This can be possible 
with innovative, trained staff. 

I answer this question by referring the speech of Bart Hahlweg 
that he made at the opening 114th IAOM Conference. Mr. Hahl-
berg said “training, developing of staff must be a priority more 
than before in today for holding milling industry as dynamic and 
alive and being able to meet future challenges”. As similar invited 

DEĞİRMENCİLER NEDEN EĞİTİMLİ OLMALIDIR?
WHY MILLERS SHOULD BE TRAINED?
Sizce değirmenciler neden eğitimli olmalıdır? Eğitimli personel ve teknik ekiplerin, verim ve kalite gibi birçok 
konuda, bir değirmene sağlayacağı katkılar nelerdir? 
Why millers should be trained according to you? Which contributions do trained personnel and technical staff 
provide to a mill regarding the many subjects like productivity and quality? 
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kadar olduğundan çok daha önemli bir öncelik olmalıdır” demiş-
tir. Benzer şekilde, 115. IAOM Konferansı’nda davetli konuşmacı 
olan ConAgra Mills Başkanı Bill Stoufer da konuşmasında eğitimin 
önemini “Bugünün değirmencisi; bir gıda güvenliği uzmanı, bir iş 
güvenliği savunucusu, bir yenilikçi, kalite güvencede aktif, mali 
yansımalarda yetenekli bir üretim yöneticisidir” ve “Bir değirmenci 
aynı zamanda lojistik ile de ilgilenmeli ve tüketiciyi anlamalı” şek-
linde vurgulamıştır. Şüphesiz tüm bu nitelikler üretimde verim ve 
kaliteye yansıyacak olup, sadece ve sadece eğitim ile kazanılabilir.

Günümüzde her iş kolunda olduğu gibi değirmen sanayinde de 
önemli gelişmeler yaşandı.
Eskiden sadece ekmeklik un üreten fabrikalar, bugün en az 10 
çeşit ve farklı kalitede un üretmek ve müşterisini memnun etmek 
zorundadır. Un fabrikası sayısı ve kapasitesindeki artışlar yanında, 
piyasada fiyat ve kalite açısından büyük bir rekabet bulunmakta-
dır. Özellikle yufkalık, baklavalık böreklik yüksek fiyatlı unların yanı 
sıra çeşit ekmek yapımı için talep edilen kepekli un, tam buğday 
unu, çok tahıllı karışımlar, tandır, pide, lavaş ekmeği vb. yapımında 
gerekli un çeşitlerini üretebilmek için yapılacak paçallarda kullanı-
lacak kalite, fiyat ve piyasada bulunabilecek yeterli miktarda buğ-
dayların satın alınması, kalitelerinin belirlenerek paçala katılacak 
oranların tespiti, bir yıl süresince müşterilerine standart kalite ve 
fiyattan un sağlayabilmesi hiç de kolay bir uğraş değildir. 
Yine dışsatım için oldukça fazla büyük kapasiteli modern un fabri-
kaları arasındaki rekabet de, büyük önem arz etmektedir. 
Yukarıda belirtilen işlerin doğru, ekonomik ve sürekli yapılabilme-
si; uygun teknoloji yanında eğitimli ve deneyimli teknik ve yar-
dımcı personel ile ustaların bulunması ile mümkün olabilir. 

speaker at 115th IAOM Conference, ConAgra Mills President Bill 
Stofer expressed the importance of training as “Today’s miller is 
a food safety expert, an occupational safety advocate, an innova-
tive, active in quality safety and a skilled manager of production 
at financial reflections” and “A miller is interested in logistics and 
understands the consumer at the same time”.  Of course all these 
qualities reflect to productivity and quality and can be gained by 
only with training. 

As in every business branch there are important developments in 
milling sector, too. Factories that previously just producing bakery 
flour now have to product at least 10 different type and quality 
flour and satisfy their customers. Besides the increase in flour fac-
tory number and capacity, there is a big competition about fees 
and quality.  
Especially it is not an easy endeavor purchasing grains that has 
quality, price and enough availability on the market for yufkalık, 
baklavalık, böreklik, high priced flour;  whole wheat flour, whole 
germ flour, multigrain mixes needed for bread making and other 
flour types needed for tandoori, pita bread, naan bread and so on; 
determining the quality of the flour and the percentage needed 
in the mixture and supplying flour that has the same quality to the 
customers with the same price for a year. 
Again the competition between modern flour factories, that hav-
ing large capacity for exporting, is very important. 
The jobs mentioned above can be done beside of appropriate 
technology by finding trained and experienced technical and 
supportive staff and millwrights. 
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Ben bunu direkt olarak kendi hayatımda gözlemledim. 20 yıllık 
akademisyenlik hayatımın yanı sıra 20 yıllık neredeyse sanayi ve 
iş hayatımda şunu gördüm; teknoloji onu kullanabilen ve gelişti-
rebilen insan varsa bir işe yarıyor. mMuhteşem işletmeler, muhte-
şem elemanlarınız varsa bir işe yarıyor.

 Teknoloji ömrü olan bir şeydir, ömrü sektöre göre 1-10 yıl arasında 
değişir, ya sonrası? Bugün iyi bir teknolojiniz vardır ve genellikle 
bu teknolojiye, paranızın gücü ile sahip olmuş olabilirsiniz ama sizi 
sonraki teknolojilere ancak iyi bir insan kaynağınız taşıyabiliyor. İyi 
bir sürücünüz yoksa en iyi F1 yarış arabası bir işe yaramıyor. Bunun 
tersi de doğrudur; iyi bir eleman için yeterli bir teknoloji de olmak 
zorundadır. Araba yarışında, koşarak yarış kazanamazsınız.

Değirmencilik sektöründe, gıda sektöründeki gelişmelerden do-
layı en büyük sorun kalite ve gıda güvenliği ile ilgili kısımda ya-
şanmaktadır. Ürün üretilebilmektedir ancak istenen kaliteyi gıda 
güvenliğini, bugünkü yapı ile değirmencilik sektörünün sağlaması 
zor görülmektedir. Hijyen, mikrobiyoloji, toksikoloji, izlenebilirlik 
ve gıda güvenliği gibi daha pek çok konu, bu sektörde bulunma-
yan ama gerek kanunlar gerekse müşteri tarafından istenen un-
surlardır. Bu yeni konular mevcut usta mantığı ile çözümlenecek 
konular değildir. Bu yeni konuları, iyi yetiştirilmiş teknik personel 
gerçekleştirebilecektir. Ayrıca teknolojinin gelişmesi ile birlikte, 
üretim hatlarında PLC, otomasyon, proses kontrol gibi yeniliklerin 
girmeye başlaması ile birlikte, bu ekipmanları kullanabilecek per-
sonellerin de sektörde yer alması gerekmektedir. Verim, karlılık, 
üretim yönetimi zaten bu paralel de kendiliğinden gerçekleşecek 
konulardır.

Sadece değirmencilikte değil, tüm üretimlerde teknolojiyi kulla-
nan personel olduğu için teknolojiden yararlanma derecesi per-
sonelin eğitimi ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzde değirmen tek-
nolojisi gerek kullanılan hammaddenin değeri gerekse teknoloji 
yatırımının yüksek bedeli nedeniyle eğitimli personelin çalıştırıl-
masını gerektirmekte ve bu durum firmanın sürdürülebilirliği için 
bir seçenek değil bir zorunluluktur.  
Eğitim yetersizliğinin sonucu verim ve kalitede oluşabilecek ye-
tersizlikler, doğrudan maliyeti ve buna bağlı olarak da rekabet 
edilebilirliği etkileyeceğinden, sonuçta firmanın var olabilirliği söz 
konusudur.

I have observed it directly in my own life. As well academic life of 
20 years as 20 years business and industry life of my own I saw 
that technology is useful if there is a person who can use and 
develop it. 

Wonderful facilities are useful if you have an amazing staff. Tech-
nology has a lifetime and it changes among 1-10 years accord-
ing to the sector, and what if then? Today you can have a good 
technology and generally you may have it with the power of your 
money but then your good human resource are upgrading you 
to the future technologies.  If you do not have a good driver the 
best F1 car does not mean anything. The converse of it is also true 
there must be a good technology for a good staff. In car race you 
cannot win by running. 

In milling sector, the biggest problem is encountered about the 
quality and food safety due to the developments in food sector.  
The product can be produced but milling sector’s providing de-
manded quality and food safety with current structure is seen dif-
ficult. Hygiene, microbiology, toxicology, traceability, food safety 
are elements that aren’t existing in this sector but demanded both 
by the law and the customers.  These new subjects can be realized 
by well-trained technical staff. 

Also together with the development of technology, entering in-
novations like PLC, automation, process control the staff that can 
use this equipment must be in this sector. Productivity, profitabil-
ity, management of production will take place in parallel to these 
issues already. 

Since not only in milling but in all productions, there is staff 
that uses technology, the degree of technology use is directly 
related with the staff ’s education. Currently milling technology 
requires employment of trained staff because of the high price 
of both raw material and technology investment and this situ-
ation is not an option for sustainability of the company but a 
must. 

The deficiencies in productivity and quality, led by the lack of edu-
cation, directly effects costs and compatibility thus existence of 
the company is in question. 

EĞİTİM VE TEKNOLOJİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION AND TECHNOLOGY 
Değirmencilikte düşük verim ve kalitenin ne kadarının teknolojiye, ne kadarının eğitim eksikliğine bağlı olduğu-
nu düşünüyorsunuz? Eğitimli teknik personelin olmamasına bağlı olarak, değirmenlerdeki teknoloji kullanımın-
da en sık karşılaşılan problemler nelerdir?
How much of low productivity and quality in milling is related to technology and how much of it related to lack 
of education, do you think? What are the most frequently encountered problems in usage of technology in mills 
in accordance with lack of trained technical staff?
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Pek çok iş kolunda olduğu gibi değirmencilikte de verim ve kali-
tenin sağlanmasında öncelik, büyük ölçüde eğitimli ve teknik per-
sonele bağlıdır. Benzer teknolojiye sahip ve ithal buğday kullanan 
(aynı kalitede) değirmenlerin ürettiği un miktar ve kalitesi incelen-
diğinde; belirlenen farkların tamamına yakının, teknolojileri kulla-
nılan personelin bilgi ve becerisine bağlı olduğu değişik bilimsel 
çalışmalarda da saptanmıştır. 

Değirmenlerdeki birçok makine ve ekipmanın iyi ayarlanmasının 
yanı sıra buğdayların tavlanması işlemindeki farklılıklar bile un 
miktarını, undaki kül miktarına bağlı olarak randımanı, unlardaki 
zedelenmiş nişasta miktarlarını vb. değiştirerek, kalite, verim, fiyat 
ve kapasite kullanımını olumsuz etkilemektedir.

Değirmen sektörü genellikle babadan oğula ve ustadan çırağa 
bilginin aktarıldığı bir sektördür. Ancak gelişen teknoloji ve stan-
dartlar ile uluslararası antlaşmalardaki düzenlemeler dikkate alın-
dığında, gıda ve bununla birlikte değirmencilik eğitimini birlikte 
almış bir elemana mutlak ihtiyaç vardır. 
Eğitimli personel, yeni teknolojileri uygulayarak verimliliği artıra-
bildiği gibi farklı nedenlerle ortaya çıkan sorunları çözmede daha 
proaktif davranabilir. Geçmişte yaşanan süne zararı, hint sürmesi, 
başakta çimlenme, mikotoksin, kuraklık v.b. sorunlar, Türkiye de-
ğirmen sektörünün dünyadaki sorunlardan soyutlanamayacağı-
nın bir göstergesidir.

Böyle bir çalışmaya el attığınız için Değirmenci Dergisi’ni tebrik 
ederek konuya eğilmek istiyoruz.
Değirmencilik, baştan sona otomatik bir sistemin çalıştırılmasını 
gerektiren, hammadde temininden öğütme ürünlerinin pazarlan-
masına kadar yetişmiş ve bilgili elemana ihtiyaç duyan bir sanayi 
dalıdır. Yurtiçi ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak hızla geli-

As in a lot of businesses, the priority in providing productivity and 
quality in milling depend on mostly trained and technical staff.  
In various academic resources it is stated that when the amount 
and quality of flour produced by the mills with similar technology 
and imported grain (same quality) is investigated, most of the dif-
ferences occurred based on the knowledge and capability of the 
staff that uses technology.

Besides well calibration of various machinery and equipment in 
mills,  even differences in tempering of grains changes the amount 
of flour, the performance of  flour depending on amount of ashes 
in it, amount of worn starch in flour etc. and effects productivity, 
quality, price and capacity usage negatively. 

Milling sector generally information is transmitted from father to 
son and master to apprentice. However when the improvement 
in technology, standards and regulations in international agree-
ments are taken into consideration, staff trained on food and mill-
ing is absolutely needed. 
Trained staff can exercise new technologies and increase the 
productivity, also act more proactively on solving the problems 
caused by various reasons. Sunn pest damage, hint sürmesi, spike 
germination, mycotoxins, drought and etc. issued in the past are 
indications that milling sector in Turkey cannot be isolated from 
the problems in the world. 

Before addressing to the subject, we want to congratulate Miller 
Magazine for handling such a study.
Milling is an industry branch, requiring running an automatic sys-
tem from beginning to end and in need of trained and wise staff 
regarding obtaining raw material and marketing of grinding pro-
ductions. Rapidly growing in direction of meeting national need in 
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şen bu sektörde, yurt dışına açılım ile birlikte hem ileri teknolojiye 
hem de eğitimli elemana ihtiyaç hızla artmıştır. Bu konularda hem 
değirmen makinelerini üreten hem de değirmen işleten işletme-
lerin büyük ihtiyaçları söz konusudur.

Eğitimli elemanlar ile öğütme kalitesi ve karlılığı artıracak yeni tek-
nolojilere daha kolay uyum sağlanacaktır. Arıza, duruş ve bakım 
gibi hususlarda iyileşme olacaktır. Selçuk üniversitesi Gıda Mü-
hendisliği bölümü olarak, 1988-89 ders yılından başlayarak Teknik 
Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde “Değirmencilik” prog-
ramının açılışına, müfredatına ve derslerin yürütülmesine iştirak 
ettik. Bu süreç, normal ve ikinci öğretim olarak 10-12 yıl devam 
etti. Liselerden yüksekokullara dikey geçiş sistemi getirilmesi ile 
program ve hatta diğer üniversitelerdeki benzeri programlar yü-
rütülemedi ve maalesef kapatıldı. Dolayısıyla bu alanda tecrübe-
miz ve birikimimiz var. 

Konya hinterlandında “Değirmencilik Eğitimine” uygun bir alt yapı 
mevcuttur. Önceki deneyimler ve eğitimci kadrosu ile bu hususta 
yardımcı olabilecek bir potansiyel mevcuttur. Üniversitelerimi-
zin Gıda Mühendisliği bölümlerinde bu alanda yetişmiş öğretim 
elemanları mevcuttur. Özellikle makine ve elektrik mühendisliği 
alanlarından destek alınarak böyle bir eğitim programı başarı ile 
yürütülebilir. 

Eğitimin teoride kalmaması için;
1. Değirmenlerde çalışan elemanlar için üniversitelerimiz, per-
sonelin eğitim ve talep durumuna göre “Tezsiz Yüksek Lisans” ve 
“Kısa Kurs” uygulamalarıyla katkıda bulunabilir. Bu hususta ciddi 
talepte bulunulup, sponsorluk sağlandığında meslek içi kısa kurs 
programları ile kısa sürede büyük mesafeler alınabilir.
2. İlköğretim ve lise mezunu olan meslek dışı kimseler için yine 
“kısa kurs” uygulaması yanında ön lisans ve lisans düzeyinde “Yük-
sekokul veya programlar açılabilir.
3. Üniversiteler veya Bakanlık bünyesinde kurulacak bir “Enstitü” 
yardımı ile eğitim çalışmaları başlatılabilir.
4. Uygulamalı bir eğitim için mutlaka bir “Eğitim Değirmenine” ih-
tiyaç vardır. Beraberinde gerekli laboratuvar ve atölye altyapısının 
sağlanması gerekir.
Eğitim müfredatı olarak; öğütme teknolojisi ve kontrol, makine ve 
elektrik bilgisi ile bakım ve sanitasyon hususlarında eğitim alanla-
rın bilgilendirilmesi ve uygulamalı olarak öğretilmesi icap etmek-
tedir.
Bu konuda değirmencilik sektörü, eğitici ve eğitim alacak tarafla-
rın bir araya gelerek konuyu olgunlaştırması gerekir.

this sector with expansion on abroad the need of both advanced 
technology and trained staff are increased.  In these subjects the 
large needs of both companies that produced milling machinery 
and companies operating mills the needs are in question. 
With trained staff the grinding quality and profitability will be in-
creased and compliance to new technologies is provided more easily. 
The issues like failure, downtime and maintenance will be improved. 
As department of Selcuk University Food Engineering Depart-
ment, we participated to the opening, curriculum and managing 
classes of “Milling” program within Technical Sciences Vocational 
High School beginning with the education year of 1988-89.  This 
period continued as regular and second education for 10-12 years. 
With the coming of vertical transfer system from high schools to 
vocational schools program and similar programs in other univer-
sities could not be managed and unfortunately closed. Thus we 
have experience and knowledge on this field. 
In Konya hinterland there is a convenient infrastructure for “Mill-
ing Training”. Previous experiences and trainer staff there is a po-
tential that can help on this subject. 
There is academic staff in this field at Food Engineering depart-
ments of our universities. 
Especially with the support of machine and electric&electronics 
engineering departments the training program can be managed 
successfully. 

For practicing the training; 
1. Our universities can contribute for the staff worked in mills 
according to the demand and training levels of them with “non-
thesis Master” and “Short Course” applications. While demanding 
seriously on this issue, long distances can be taken with in service 
short course programs when sponsorship is provided.
2. In addition to “short course” application, vocational school or 
programs can be opened at the level of pre-graduate and gradu-
ate. 
3. With the help of an “Institution” that established within universi-
ties or Ministry, training studies can be started. 
4. There is an absolute need of “Training Mill” for an applied 
training.  Also infrastructure of laboratory and workshop is 
needed. 

As of training curriculum,  training staff must be informed and 
trained with practice about grinding technology and control, 
machinery and electric knowledge, maintenance and sanitation. 
Milling sector must come together with trainers and trainees for 
maturing this subject. 
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Türkiye’de kısa bir süre önce Gaziantep Üniversitesi ve değirmen-
cilik sektörünün önde gelen kuruluşları bir araya gelerek Üniver-
site bünyesinde “Değirmencilik Teknolojisi Eğitim Programı”nın 
açılması için bir protokol imzalamıştı. 

Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, 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”nın 2012-13 eğitim-öğretim yılında eğitime 
başlaması planlanıyordu. Bölümün açılması için Yükseköğretim 
Kurulu’na (YÖK) başvuru yapıldı ve bölümün “Un ve Unlu Mamul-
ler Teknolojisi Programı” adıyla açılması kararlaştırıldı. 

Biz de eğitim konusunu işlerken bu girişimi de biraz daha detaylı 
ele almak istedik. Bu yüzden sektörün merak ettiği soruları Gazi-
antep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokul Müdürü 
Doç. Dr. Mehmet Civan’a yönelttik.  

Short time ago, Gaziantep University and one of the leading com-
panies of the milling sector got together and signed a protocol 
for the opening of “Milling Technology Education Program” within 
the body of the university. 

“Milling Technology Education Program” planned to be opened 
within the body of Gaziantep University in cooperation with Ga-
ziantep University Naci Topçuoğlu Vocational High School, Flour 
Industrialists Federation of Turkey, Pasta Industrialists Associa-
tion of Turkey and Bulgur Industrialists Association of Turkey, was 
planned to be start its education life in the 2012-13 academic 
year. In order to open the department, the application to Turkish 
Council of High Education was made and the department was 
decided to be opened with the name “Flour and Flour Products 
Technology Program”.  We wanted to discuss this initiative in detail 
while treating the education subject. In this direction we addressed 
the concerned questions of the sector to Assoc. Prof. Dr. Mehmet 
Civan, the Manager of Gaziantep University Naci Topçuoğlu Voca-
tional High School.  

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Programı tam anlamıyla 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde 
30 öğrenci alarak eğitime başlayacak. Yüksekokulda üniversite-sanayi işbirliği kapsamında; 4’ü 
okulda teorik, 2’si sanayide pratik olmak üzere 6 dönemlik program uygulanacak. Öğrenciler 2 
dönem olan pratik eğitimlerini, sektörün zirve işletmelerinde yapacak.
Flour and Flour Products Technology Program will completely launch its training with 30 stu-
dents in 2012-2013 academic years. A program of 6 semesters will be implemented, 4 of which 
as theoretical in the college and 2 of which as practical in the industry, in the college within the 
scope of the college-industry cooperation. The students will complete their practical training 
in the leading businesses of the sector as 2 semesters.
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Sayın Civan, öncelikle dünyanın en eski iş kollarından biri ol-
man değirmenciliğinin eğitim müfredatlarındaki yerini ve bu 
alanda eğitim veren okulları dergimiz okurları için değerlendi-
rebilir misiniz?
Dünyada ve Türkiye’deki sektörün ihtiyacına bakıldığında; ham-
maddeden anlayan, maliyeti bilen, değirmeni çalıştırabilecek, 
makine ayarı yapabilecek, ürünü kontrol edebilecek, makine bakı-
mını bilen, bir miktar elektrik-otomasyon bilgisi olan, ustabaşı gibi 
çalışabilecek ara eleman arayışı olduğu göze çarpmaktadır. 

Türkiye’de un, makarna, irmik, bulgur, ekmek, nişasta/glikoz, yem, 
tahıl kahvaltılıkları (flakes), silo, pirinç/çeltik, yağ sektörü (yağlık 
tohumdan yağ çıkartılan ünitelerde, pres ve temizleme ünitesi 
için), malt/bira, mısır sektörlerinin (ek olarak; mercimek, bakliyat) 
eleman ihtiyacı temel değirmen teknisyeni bazındadır. Bu sebep-
ten dolayı, dünyada bu tip eğitimi verebilen Bühler’in Uzwil’deki 
okulu, en prestijli eğitim veren yer olarak kabul edilmektedir. Kan-
sas Üniversitesi’ndeki eğitim çok teorik kaldığı için, Kansas Üniver-
sitesi bile kendi öğrencilerinin bir kısmını Bühler’in okuluna gön-
dermektedir. Halen Bühler Değirmencilik Okulu uluslararası bazda 
öğrenci kabul eden, teknisyen ve mühendislere de kurslar veren 
bir yer durumundadır.

Dünyadaki değirmencilik okullarının modelleri şu şekildedir:
- NCI (Northern Crops Institute-USA): 100 üzerinde farklı ülkeden 
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 vermektedirler.

- KSU (Kansas Devlet Üniversitesi-USA, International Grains Prog-
ram): Açılış yılı 1978’dir. Kapsamında, tahıl ve yem işleme de-
ğirmenciliğini barındırmaktadır. Tahıl ticareti yapanlara, devlet 
personellerine, özel sektör elemanlarına da kurs vermektedirler. 
IAOM’la da ortak çalışmalar yapmaktadırlar. Bühler’le partner du-
rumda bulunmaktadır.

- BUHLER SMS (1950): İsviçre’deki en popüler değirmencilik oku-
ludur. Elektrik bilgisi, bakım bilgisi, hijyen bilgisi gibi geniş ve ihti-
yaca yönelik eğitim vermektedirler. Makarna, durum, irmik, yulaf, 
mısır değirmenciliğini anlatmaktadırlar. Hijyen, ATEX, mikrobiyo-
loji konularına da değinmektedirler.

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

- NABİM: İngiltere’deki benzer bir kuruluştur (1930). 7 modülleri 
vardır. Hijyen, güvenlik, buğday, ön temizlik, değirmen aşaması, 
taşıma, depolama, un, enerji kullanımı, elektrik, otomasyon konu-
larında eğitim verilmektedir.

- OCRIM: İtalya’dadır (1965). Bugüne kadar 2 bin 500 öğrenci me-
zun vermiştir. Dersler genel olarak; değirmen teknolojisi, laboratu-
var tekniği, makinelerin çalışma prensibi, enerji, iş güvenliği, ürün 
geliştirme üzerinedir.

Dear Mr. Civan, first of all, can you please comment on the posi-
tion of milling, one of the earliest businesses of the world, in the 
curriculum and the educational institutions in this field for the 
readers of our magazine?
When we look at the need of the sector in the world and Turkey, 
we can see a pursuit of personnel who have knowledge of raw 
material, can operate the mill, adjust the machine, control the 
product, carry out the maintenance of the machining and have 
electronic-automation knowledge like a foreman. 

In Turkey the need of flour, farina, bulgur, bread, starch/glucose, 
feed, flakes, silo, rice/paddy, oil (for the units degreasing oil from 
seed, for the press and cleaning unit) and malt/beer sectors is 
based on the main milling technician. For this reason, the school 
of Bühler in Uzwil that can provide such education is accepted to 
be the most prestigious school in the world. As the education of 
Kansas University is too theoretical, even Kansas University sends 
some of its students to the school of Bühler. Bühler Milling School 
still accepts students in an international basis and provides cours-
es to technicians and engineers.

The models of milling schools in the world are as following:
- NCI (Northern Crops Institute-USA): Students from over 100 
countries come to this institute. It is branched highly on the 
products with high added value (Opening: 1983). The courses 
are mainly about barley processing, malt, feed processing, du-
rum wheat processing, pasta, legumes and sunflower processing. 
Practical courses are given at pilot facilities.

- KSU (Kansas State University-USA, International Grains Pro-
gram): It was opened in 1978. It includes cereals and feed pro-
cessing milling. It also gives courses to cereal commercials, state 
personnel and private sector personnel. It cooperates with IAOM. 
It has a partnership with Bühler.

- BUHLER SMS (1950): It is the most popular milling school in 
Switzerland. It gives extensive courses aiming at the needs such 
as electronic knowledge, maintenance knowledge and hygiene 
knowledge. Pasta, durum, farina, oat and corn milling are taught. 
Also hygiene, ATEX and microbiology are discussed.

- BUHLER SFT (Swiss Institute of Feed Technology, BUHLER, 1979): 
It is an institute providing education in feed and feed milling fields. 

- NABİM: It is a similar institution in England (1930). It has 7 mod-
ules. It gives education in hygiene, safety, wheat, pre-cleaning, 
milling stage, transportation, storage, flour, energy usage, and 
electricity and automation areas.

- OCRIM: It is located in Italy (1965). It has produced 2500 gradu-
ates up to date. The courses are generally about the milling tech-
nology, laboratory technique, operating principles of the ma-
chines, work safety and product development.

- IAOM: It gives courses about subjects such as flour milling, hy-
giene, quality, HACCP, basic milling, advanced milling and product 
transportation.
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- IAOM: Un değirmenciliği, hijyen, kalite, HACCP, temel değirmen-
cilik, İleri düzey değirmencilik, ürün taşıma gibi konularda eğitim 
vermektedirler.

- GRAIN PROCESSING ACADEMIA: Üst düzey eğitim vermektedir-
ler. Eğitimler Japonya, İngiltere, ABD ortaklığındaki SATAKE (ensti-
tü) tarafından verilmektedir.

Kısa bir süre önce okulunuz bünyesinde de bir “Değirmencilik 
Teknolojisi Programı” açılması için protokol anlaşması imzalan-
dı. Bize okulunuz bünyesinde böylesi bir programın açılma ne-
denini, bu aşamaya nasıl gelindiğini ve bu programın amacını 
anlatır mısınız?
Yüksekokulumuzda farklı sektörlere cevap vermesi düşüncesiy-
le yeni programların açılması amacıyla yapılan çalışmalara, gıda 
sektörünün önemli kuruluşlarından Türkiye Un Federasyonu, Ma-
karna Sanayicileri Derneği ve Bulgur Sanayicileri Derneği yeni bir 
talepte bulunarak Gıda İşleme Bölümü altında ‘‘Değirmencilik (Un 
ve Unlu Mamuller) Teknolojisi’’ programı açılmasını ve bu prog-
ramdan mezun olacak teknikerlere ihtiyaç duyulduğunu belirt-
mişlerdir.

Yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunu-
larak;
- Amaç ve hedefler belirlenmiş, 
- Programla ilgili altyapı çalışmaları yapılmış, 
- Sektörün beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda dersler ve müfre-
dat belirlenmiş
- Programda eğitim ve öğretimin sürdürülmesi için gerekli ihti-
yaçlar belirlenmiş ve sektör yöneticilerinden programın açılması 
aşamasında ve sonrasında gerekli desteğin verileceğini belirten 
destek yazıları alınmış,
- Son olarak Türkiye Un Federasyonu, Makarna Sanayicileri Derne-
ği, Bulgur Sanayicileri Derneği ile Gaziantep Üniversitesi arasında 
sanayi-eğitim işbirliği protokolü imzalanmıştır.
- Hazırlanan dosya YÖK’e gönderilmiş ve YÖK tarafından uygun 
görülerek, Yüksekokulumuzda Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi 
Programı açılmıştır.

Bu programın amaçları;
- Temel değirmen teknikeri bazında; Türkiye’de un, makarna, irmik, 
bulgur, ekmek, nişasta/glikoz, yem, tahıl kahvaltılıkları (flakes), 
silo, pirinç/çeltik, yağ sektörü, malt/bira, mısır ve bakliyat ürünleri 
üretimi yapan işyerlerinde, ara eleman ihtiyacının karşılanması, 

- Sektörün ihtiyacına istinaden; hammaddeden anlayan, maliyeti 
bilen, değirmeni çalıştırabilecek, makine ayarı yapabilecek, ürünü 
kontrol edebilecek, makine bakımını bilen, elektrik/otomasyon 
bilgisi olan ara elemanlar aranmakta ancak bulunamamaktadır. Bu 
programın açılması ile bu sektördeki kalifiye eleman boşluğunun 
doldurulması amaçlanmıştır.

- Değirmenler birçok gıda üretim hattında yer almakta ancak üre-
tim akışını kontrol edebilecek kalifiye elemanlar bulunamamakta-
dır. Sektör temsilcilerinin bakış açısıyla, işletmelerin çekirdekten 
yetişme ustalarla yürütülmesi, üretim kalitesinde ilerlemeyi gecik-
tirmekte, belirli bir süre sonra eleman bulmada kaygılar yaşana-

- GRAIN PROCESSING ACADEMIA: It gives advanced education. 
The courses are given by SATAKE (institute) with the cooperation 
of Japan, England and ABD.

A short while ago, a protocol was signed within the body of 
your college for the opening of “Milling Technology Program”. 
Can you please explain us the reason of opening such a pro-
gram within the body of your college, how you have come to 
this point and the purpose of this program?
Leading organizations of food sector such as Flour Federation 
of Turkey, Pasta Industrialists Association and Bulgur Industrial-
ists Association made a new request for the opening of “Milling 
(Flour and Flour Products) Technology” under the department of 
Food Processing department with the idea of meeting the needs 
of different sectors in our college within the scope of the studies 
to open new programs and they indicated that there is a need for 
technicians to be graduated from this department.

After the negotiations, by exchanging ideas,
- The purpose and the aims were defined, 
- The infrastructure studies of the program were performed, 
- Courses and the curriculum were determined in parallel with the 
expectations and the needs of the sector
- Certain needs for the education and training of the program 
were defined, supportive articles from the sector managers claim-
ing that the necessary support would be given for the opening of 
the department,
- And finally the protocol of industry-education cooperation was 
signed among the Flour Federation of Turkey, Pasta Industrialists 
Association, Bulgur Industrialists Association and Gaziantep Uni-
versity.
-The prepared file was sent to YÖK, it was deemed as appropri-
ate by YÖK and Flour and Flour Products Technology Program was 
opened in our college.

The purposes of this program are;
- To meet the need of personnel working at the companies in 
Turkey which produce flour, farina, bulgur, bread, starch/glucose, 
feed, flakes, silo, rice/paddy, oil, malt/beer, corn and legumes 
products, 

- With regard to the needs of the sector, the personnel who have 
knowledge about the raw material, know the costs, are able to 
operate the machine, adjust the machining, control the product 
and are informed about the electronics/automation are looked 
for but cannot be found. Together with the opening of this pro-
gram, it is aimed to meet the need of qualified personnel in this 
sector.

- Mills are used in many food production lines but there is a 
lack of qualified personnel to control the production flow. In 
accordance with the views of the sector representatives, con-
ducting the business with foremen trained from the cradle sets 
back the improvement in the product quality and it is likely 
that finding personnel will be a concern after a certain period. 
One of the purposes of this program is to eliminate these con-
cerns.
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cağı belirtilmektedir. Programın açılma amaçlarından birisi de bu 
kaygıları gidermektir.

Peki “Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Programı” tam anlamıyla 
ne zaman hayata geçip ilk öğrencilerini alacak ve ilk mezunları-
nı ne zaman verecek? Bu programda verilecek eğitimlerin içeri-
ği ve kapsamı nedir? Eğitimleri kimler verecek? 
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Programı tam anlamıyla 2012-
2013 eğitim-öğretim döneminde 30 öğrenci alarak eğitime başla-
yacaktır. Yüksekokulumuzda üniversite sanayi işbirliği kapsamın-
da; 4’ü okulda teorik, 2’si sanayide pratik olmak üzere 6 dönemlik 
program uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz 2 dönem (toplam 150 
iş günü) olan pratik eğitimlerini, sektörün zirve işletmelerinde ya-
parak sanayi ile iletişim halinde bulunacaklardır. Toplam 6 dönem-
lik (2 yıl) eğitim sonrasında ilk mezunlar verilmiş olacaktır.

Bu program dâhilinde verilecek dersler, genel gıda teknolojisi 
derslerini de kapsayacak şekilde olacaktır. Ayrıca; ayrıntılı bir şekil-
de değirmencilik ile ilgili dersler bulunacaktır. 

Bu dersler; 
Tahıl İşleme İlkeleri, Değirmencilik İlkeleri, Değirmencilik Bilimi, Ta-
hıl Ürünleri Değirmenciliği, Tahıl Ürünlerinde Enstrümantal Analiz, 
Değirmen Bakımı ve Uzmanlığı, Hububat Analizleri ve Katkı Mad-
deleri, Un Üretim Teknolojisi, Ekmek Üretim Teknolojisi, Bisküvi 
Teknolojisi, Makarna Üretim Teknolojisi, Bakliyat İşleme Teknolo-
jisi, Bulgur Teknolojisi, Silo ve Depolama Teknolojisi, Uygulamalı 
Fırıncılık Teknolojisi şeklindedir.

Okulumuzda akademik eğitim kadrosu ile birlikte, sanayi içerisinde 
saygın yer edinmiş firmalardan da,  her biri kendi alanında uzman 
idareci ve yöneticiler dersler vermektedir. Bu program kapsamında 
da; aynı bakış açısıyla sektörde yetişmiş yöneticiler ile yüksekoku-
lumuzda görevli gıda mühendisleri tarafından dersler verilecektir.

Üniversite vb. eğitim kurumlarının verdiği değirmencilik eği-
timleri, çoğu zaman teori düzeyinde kalmakta ve pratikte ye-
terli olamamaktadır. Okulunuzda verilecek eğitimlerin teoride 
kalmaması için nasıl bir çalışma yapmayı planlıyorsunuz?
Az önce de bahsettiğim gibi yüksekokulumuzda, üniversite sa-
nayi işbirliği kapsamında 4’ü okulda teorik, 2’si sanayide pratik 
olmak üzere 6 dönemlik program uygulanacaktır. Öğrencilerimiz 
2 dönem (toplam 150 iş günü) olan pratik eğitimlerini sektörün 
zirve işletmelerinde yaparak sanayi ile iletişim halinde bulunacak. 
Ayrıca derslerin içeriğinde uygulamalı eğitimler de bulunmakta-
dır. Öğrencilerin uygulamalı eğitimleri, Naci Topçuoğlu Merkez 
Laboratuvarı’nda yürütülecektir. Aldıkları teorik dersler de 150 iş 
günü olarak yapacakları staj ile pekiştirilecektir.

Değirmencilikte yeni eğitimli insan kaynakları yetiştirmek ka-
dar, var olan değirmenlerdeki kadroların da eğitilmesi gereki-
yor. Okulunuz bu konuda bir çalışması var mı? Değirmenlerde 
çalışan teknik ekiplerin eğitimi sizce nasıl sağlanabilir? 
Yüksekokul Müdürü olarak benim yürütücülüğümde tamamlan-
mış ve halen devam etmekte olan İş-Kur ile ortaklaşa yapılan pro-
jelerimiz bulunmaktadır. İş-Kur projeleri ile var olan değirmenler-
deki kadroların da eğitilmesi sağlanabilir. 

Well, when will the “Flour and Flour Products Technology Pro-
gram” be put completely into practice and when will it give its 
first graduates? What is the content and scope of the courses to 
be given in this program? Who will give the courses? 
Flour and Flour Products Technology Program will completely 
launch its training with 30 students in 2012-2013 academic years. 
A program of 6 semesters will be implemented, 4 of which as the-
oretical in out college and 2 of which as practical in the industry, in 
the college within the scope of the college-industry cooperation. 
Our students will receive their 2-semester (150 business days in 
total) practical education at the leading companies of the sector 
and they will be in touch with the industry. After the 6-semester (2 
years) education, the first graduates will be given.

The courses to be given within the scope of this program shall 
also include the general food technology. In addition, there will 
be courses about the detailed milling. 

These courses; 
Cereals Processing Principles, Milling Principles, Milling Science, Ce-
real Products Milling, Instrumental Analysis of Cereal Product, Main-
tenance and Expertise of Milling, Analysis of Grains and Additives, 
Flour Production Technology, Biscuit Technology, Pasta Production 
Technology, Legumes Producing Technology, Bulgur Technology, 
Silo and Storage Technology and Practical Bakery Technology.

In our college executives and managers who are experts in their 
fields from prestigious companies in the industry give lectures as 
well as the academic personnel. In addition, within the scope of 
this program executives from the sector and food engineers from 
our college will give courses with the same approach.

The courses in the field of milling given by the institutes like 
universities etc. are mostly theoretical and they are not enough 
in practice. What kind of a study do you plan for the courses to 
be given at your university in order to prevent them from re-
maining at just theory?
As I’ve said before a program of 6 semesters will be implemented, 
4 of which as theoretical in out college and 2 of which as practi-
cal in the industry, in the college within the scope of the college-
industry cooperation. Our students will receive their 2-semester 
(150 business days in total) practical education at the leading 
companies of the sector and they will be in touch with the indus-
try. Also the courses include practical trainings. Practical trainings 
of the students will be given at Naci Topçuoğlu Central Labora-
tory. Theoretical courses will be improved with the training to be 
performed in 150 business days.

In the milling field, the personnel in the existing mills should be 
trained in addition to creating new qualified human resources. 
Does you college have any studies in this subject? How do you 
think the course of technical staff in the mills should be? 
As the director of the college, we have projects in cooperation 
with Turkish Employment Organization, which are completed 
and conducted under my authority. Together with the projects of 
Turkish Employment Organization the personnel in the existing 
mills can be trained. 
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Sizce değirmenciler neden eğitimli olmalıdır? Eğitimli personel 
ve teknik ekiplerin, verim ve kalite gibi birçok konuda, bir değir-
mene sağlayacağı katkılar nelerdir? 
Değirmencilik kapsamında yer alan mamuller; un, irmik, bulgur, 
makarna, çeşitli tip ve özellikteki ekmekler, kahvaltılık tahıllar, 
makarna, makarna tipi ürünler, kek, kraker ve bisküviler, börekler, 
baklava ve lokma gibi tatlılar olmak üzere birkaç grupta toplana-
bilir. Yüzlerce çeşidi bulunan bu ürünlerden her birinin istenilen 
son ürün kalitesi diğerlerinden farklı olup, her bir ürün için aynı 
kalitede una ihtiyaç duyulmaktadır. Başta ekmek olmak üzere, 
buğday unu kaynaklı gıdaların son ürün kalitesi, bu ürünlerin elde 
edileceği unun kalitesi ile sınırlıdır. 

Un kalitesi; geniş anlamda unun, imalat şartlarında her zaman 
rekabet edilebilir fiyatta, arzu edilen özellikte, üniform, cazip bir 
son ürün meydana getirebilme kabiliyeti olup, son ürünün çeşidi-
ne ve tüketiciye göre farklı anlamlar ifade etmektedir. Bu sebeple, 
bu sektörde çalışacak insanların eğitimli olması, problemlere karşı 
öngörülü olması gerekmektedir.

Ülkemizde değirmencilik konusunda yetişmiş ara elemanların ye-
tiştirilip, bu sektörde istihdam edilmesi ile;
- Değirmeni bilen ve tanıyan insanlarla üretim hattı kontrolünün 
daha iyi ve daha kolay sağlanması,
- Un ve unlu mamullerde kalitenin daha da iyileştirilmesi,
- Ürün çeşitliliğinin arttırılması,
- İnsan beslenmesinde önemli yer tutan bu besinlerin daha hij-
yenik koşullarda üretilmesinin sağlanmasıyla, sağlık açısından 
önemli adımlar atılması,
- Türkiye’nin dünya ihracatındaki ve bu sektörde yer aldığı ilk sıra-
lardaki yerinin devamlılığının sürdürülmesi düşünülmektedir.

Değirmencilikte düşük verim ve kalitenin ne kadarının tekno-
lojiye, ne kadarının eğitim eksikliğine bağlı olduğunu düşünü-
yorsunuz? Eğitimli teknik personelin olmamasına bağlı olarak, 
değirmenlerdeki teknoloji kullanımında en sık karşılaşılan 
problemler nelerdir?
Değirmencilikte düşük verim ve kalitenin yüzde 50’sinin teknolo-
jiye, yüzde 50’sinin eğitim eksikliğine bağlı olduğunu düşünmek-
teyim. 

Eğitimli teknik personelin olmamasına bağlı olarak değirmenler-
deki teknoloji kullanımında en sık karşılaşılan problemler:
- Ortaya çıkan problemlerde yanıt verme yeteneğinin düşük ol-
ması: Herhangi bir problemin ortaya çıkması durumunda çalışan 
elemanlar öncelikle arızanın/problemin neden kaynaklandığını 
çözmek durumundadırlar ki, probleme acilen müdahale ederek 
çözsünler.
- Kalifiye elemanların aynı anda kendilerine gereken çeşitli diğer 
bilgilere sahip olmaması: Örneğin, çalışan kalifiye elemanların 
elektrik bilgilerine sahip olmamasından dolayı sistem zaman za-
man tıkanmaktadır.
- Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen bilgisayarlı üretim sis-
temlerini personelin bilememesi.
- Teknolojik makinelerin tamir ve bakımları hakkında bilgi sahibi 
olmaması. 

Why do you think the millers should be trained? What are the 
contributions that will be made by the qualified personnel and 
technical staff to a mill in many issues such as performance and 
quality? 
The products in the milling can be classified into several groups 
as flour, farina, bulgur, pasta, various bread types, flakes, products 
like pasta, cake, cracker and biscuits, pastry, baklava and lokma 
(special Turkish deserts). End product quality of these products 
with hundreds of types is different and flour at the same quality is 
needed for each product. The end quality of the wheat flour based 
food products, bread being in the first place, is limited with the 
quality of the flour to be produced with these products. 

The quality of the flour has the ability of generating an end prod-
uct with an ever-competitive price under producing conditions, 
with the required features, uniform and appealing aspects and 
it has different meaning in accordance with the type of the end 
product and the consumer. For this reason, the personnel to work 
in this sector should be qualified and they should have a vision 
against the problems.

Together with the training and employment of the qualified inter-
mediate staff in the milling sector of our country, it is planned to
- Be able to provide better and easier product line control with the 
people who have knowledge and are familiar with the mill,
- Further improve the quality of flour and flour products,
- Increase the product range,
- Take significant steps in terms of health by enabling the produc-
tion of these products which have an important role in the nutri-
tion of people under more hygienic conditions,
- Maintain the position of Turkey in the world export activities and 
its position as first ranks in this sector.

The extent to which do you think the low performance and 
quality in the milling are in relation with the technology and 
training? Regarding the lack of qualified technical staff, what 
are the common problems which you face in the usage of tech-
nology in the mills?
50% of the low performance and quality in the milling sector 
stems from technology and 50% of it is based upon the lack of 
training. 

Regarding the lack of qualified technical staff, the common prob-
lems which are faced in the usage of technology in the mills are:
- That the ability to cover the problems is low: In case of a prob-
lem, the personnel should solve the main reason of the failure/
problem, so that they can immediately respond to the problem.
- That the qualified personnel don’t have the various necessary 
knowledge: For example, as the qualified personnel don’t have 
knowledge about the electrical system, the system sometimes 
breaks down.
- That the personnel should be informed about the computer-aid-
ed production system in accordance with the developing technol-
ogy.
- That the personnel don’t have knowledge about the repair and 
maintenance of the technological machines. 
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Türkiye’nin ilk Mısır İrmiği Gıda Laboratuvarı, Zirve Üniversitesi ve 
ile Özpolat Makine’nin ortaklaşa yürüttüğü “Gaziantep Sanayi ile 
Gıda Şehrine Yolculuk” projesi çerçevesinde Gaziantep’e kurulu-
yor.
Projeyle ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü Özpolat Makine 
A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, “Projemizin amacı, 
mısır irmiği üretiminde üreticilere ve üniversiteye şehrimizde ve 
ülkemizde örneği olmayan bir gıda laboratuvarı kazandırmak. Bu 
sayede üniversite, akademik ve teorik çalışmalarını, uygulamalı 
olarak deneme ve görme imkânı bulabilecek. Doktora, yüksek li-
sans ve lisans öğrencileri, hazırlayacakları tez ve projeleri uygula-
malı olarak yapma olanağına kavuşacak.” dedi.

Gaziantep’teki tüm değirmen sanayicilerine hizmet verecek olan 
bu projenin, tüm sanayicilerin ufkunu açacağını vurgulayan Özpo-
lat, “Bu projenin sanayicilerimizin ufkunu açacağını, onların vizyon 
kazanmalarına ve mevcut teknolojilerini daha da geliştirmelerine 
katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 

Sanayiciler, gıda sektöründe imalat yapan tüm ekmek, pasta, hazır 
gıda ve hazır yemek fabrikalarına, un ve unlu mamul üreticilerine, 
tatlı ve şekerli yiyecek üreten firmalara butik ürünler üretebilecek-
ler. Aynı zamanda tüm test, deneme ve araştırma geliştirmelerin-
de kullanabilecekleri, onlara yardımcı olabilecek bir Mısır İrmiği 
Laboratuvarı olacaktır. Türkiye’de bir ilk olarak yapılan bu labora-
tuvarın bir örneği bulunmamakta.” şeklinde konuştu. 

Zirve Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Töremen ise, 
üniversite-sanayi işbirliğini sağlayacak olan “Gıda Şehrine Yolculuk 
Projesini” tüm akademik birimler olarak desteklediklerini, proje-
nin hayata geçirilmesi için gereken çaba ve gayretin gösterildiğini 
söyledi. Bir kısmının İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından destek-
lendiği projenin toplam maliyeti 2 milyon TL. Laboratuvarın, 2012 
yılının Eylül ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.

The first Corn Semolina Food Laboratory of Turkey is being set up 
in Gaziantep as part of the “Gaziantep Journey to the Food City by 
Industry” realized by Zirve University and Özpolat Makine.

Ali Özpolat, the Chairman of the Board of Directors of Özpolat 
Makine A.Ş. gave some information on the Project and said “The 
goal of this project is to provide the producers and the city with 
an unprecedented food laboratory for corn semolina production. 
This way the university will be able to try and see its academic and 
theoretical works in practice. Doctorate, master and undergradu-
ate students will have the opportunity prepare their theses and 
projects in a practical way.”

Pointing out that the Project, which would serve all millers in 
Gaziantep, will open up the horizons of all industrialists, Özpolat 
said “We believe that this Project will expand the horizons of the 
industrialists and help them gain vision and further improve the 
existing technologies. 

Industrialists will be able to produce boutique products for all 
bread, pastry, ready food and meal factories operating in the food 
sectors as well as flour and bakery product producers and com-
panies producing sweet and sugary products. This will also be a 
helpful Corn Semolina Laboratory they can use for all tests, trials, 
and research and development activities. This laboratory is a first 
in Turkey and it has no equal.”

Prof. Dr. Fatih Töremen, the Vice Rector of Zirve University, said 
that their all academic units supported the “Journey to the Food 
City” Project that would create university-industry cooperation 
and they made all efforts required for realizing the project. The 
project is partly financed by the Silk Road Development Agency 
and the total cost is 2 million TL. The laboratory is expected to be 
operational at the end of September in 2012.

Türkiye’nin ilk Mısır İrmiği Gıda Laboratuvarı, Zirve Üniversitesi ve ile Özpolat Makine işbirliğinde 
Gaziantep’te kuruluyor.
The First Corn Semolina Food Laboratory of Turkey is being set up in Gaziantep in a joint effort 
of Zirve University and Özpolat Makine.
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Van’da 78 yıldır un üretimi yapan Aşvan Un Fabrikası’nın Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahsum İlhan, Van depremlerinin ardından yaşa-
nan ekonomik kriz nedeniyle kentteki un fabrikalarının üretim-
lerini durdurduğunu, bir çoğunun kapanmak üzere olduğunu 
belirtti. Firmalarının 1934 yılından beri Van’da un üretimi yaptığını 
ve 78 yıllık bir geçmişleri olduğunu hatırlatan Mahsum İlhan, Van 
depremi ve ardından yaşanan yoğun göçle beraber işlerinin dur-
ma noktasına geldiğini ve devletin un fabrikalarına gereken öne-
mi vermediğini iddia etti.

İlhan, basına verdiği demecinde şunları ifade etti: “1934 yılından 
bu yana ilk kez bu kadar büyük zarar gördük. Depremle beraber 
yaşadığımız ekonomik kriz, her kesimi etkilediği gibi özellikle 
Van tarımının belkemiği olan biz un fabrikalarını da etkilemiş-
tir. Özellikle depremin olduğu aylar bizim tam iş mevsimimizdi 
ve biz bu aylarda, yani deprem öncesi un bayilerimize ve ekmek 
üretimi yapan ekmek fabrikalarına yüklü miktarda mal verdik.  

Ancak bu malların karşılığını alamadık. Çünkü bu depremle 
beraber bizimle çalışan büyük bayilerimiz ve ekmek fırınları, iş-
yerlerini kapatarak bir çoğu Van’ı terk etti. Alacaklarımızı tahsil 
edemedik ve sermayemizin yüzde 80’ini tahsil edememe gibi bir 
sorunla karşı karşıya kaldık.”

“SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ BİZİ UNUTTU”
Van’a deprem sonrası 10 bin tona yakın un girdiğini, bu unların 
Van’daki un fabrikalarından alınmadığını da ifade eden Aşvan Un 
Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı İlhan, açıklamasını şöyle sür-
dürdü: “Sahipsiz bırakıldık. Özellikle bağlı olduğumuz ve deprem 
öncesi aidat zamanı geldiğinde bizleri çok iyi tanıyan sivil top-
lum örgütleri, sektörümüzle hiç ilgilenmedi. Şimdi ise bizleri hiç 
tanımıyor, sorunlarımızla ilgilenmiyorlar. Biz verdiğimiz aidatla-
rın bize hizmet olarak dönmesini istiyoruz. Bundan sonra hiçbir 
sivil toplum örgütüyle işimiz olmayacak. Kendi işimizi kendimiz 
yapacağız.”

İlhan, sözlerini şöyle noktalıyor: “Van’ın ekonomik durumu bu şekil 
giderse fabrikamızı satmak ve kapatmak zorunda kalacağız. Çün-
kü dayanacak gücümüz kalmadı, iş yapamaz duruma geldik, per-
sonel maaşlarını dahi ödeyemez olduk.”

Mahsum İlhan, the Chairman of the board of Directors of Avşan 
Flour Factory which has been producing flour in Van for 78 years, 
said that the flour plants in Van stopped production due to the 
economic crisis caused by the Van earthquakes and many plants 
were about to be closed down. 

Reminding that their company had been making production in 
Van since 1934 and had a history of 78 years, Mahsum İlhan ar-
gued that business came to a standstill due to the Van earthquake 
and the consecutive migrations, and the government did not at-
tach due importance to flour plants. İlhan’s statement to the press 
included these comments: “We have seen such great damage for 
the first time since 1934.  The economic crisis resulting from the 
earthquakes affected everyone, especially us, the flour plants that 
are the backbone of agriculture in Van. Especially the months in 
which the earthquakes happened coincided with our business 
season. We had supplied a large amount of goods to our flour 
dealers and bread factories before the earthquakes took place in 
those months. But we could not receive payment for these goods 
as the big dealers and bread factories with which we did business 
closed down their facilities and most of them left Van. We could 
not collect our receivables and we faced the danger of not being 
able to collect 80 percent of our capital.”

“NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS FORGOT ABOUT US”
İlhan, the Chairman of the Board of Directors of Aşvan flour plant, 
stated that about 10,000 tons of flour came to Van after the 
earthquakes and it was not purchased from the flour plants in 
Van. İlhan added: “We were abandoned. Especially the non-gov-
ernmental organizations which we were members of and which 
remembered us very well when it was time to pay contribution 
fees before the earthquakes did not do anything about the sector. 
Now they disregard us and not deal with our problems. We want 
our contribution fees returned as services. We will not work with 
any non-governmental organization from now on. We will stand 
on our own feet.”
İlhan concluded his remarks as follows: “We will have to sell and 
shut down the plant if the economy of Van continues like this be-
cause we cannot take it anymore; we cannot operate, we cannot 
even pay the salaries of the personnel.”  

Aşvan Un Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum İlhan, Van depreminin ardından yaşanan 
ekonomik kriz nedeniyle bir çok un fabrikasının kapanmak üzere olduğunu açıkladı.
Mahsum İlhan, the Chairman of the Board of Directors of Avşan Flour Factory, said that many flour 
plants were about to be closed down due to the economic crisis following the earthquakes in Van.
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Türkiye pirinç üretimiyle ilgili basına bilgi veren Sezon Pirinç 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, Türkiye’de 2010 yı-
lında 900 bin ton çeltik üretimi gerçekleştiğini ve bunun da 550 
bin ton pirinç üretimi anlamına geldiğini söyledi. Türkiye’nin 
yıllık pirinç tüketiminin ortalama 600 bin ton olduğunu da ha-
tırlatan Erdoğan, pirinçte dışa bağımlılığımız gitgide azaldığını 
vurguladı.

Türkiye’nin en geç iki yıl içinde pirinç ithal eden bir ülke olmaktan 
çıkacağını belirten Mehmet Erdoğan, “Ortadoğu’nun pirinç ihra-
catçısı olan Türkiye, üretimden gelen gücünü önümüzdeki yıllarda 
daha da ciddi biçimde hissettirecek. Dışa bağımlılığın azalması, 
Ortadoğu pazarındaki lider ihracatçı konumumuzu daha da güç-
lendirecek.” dedi.

Türkiye’nin aslen bir buğday ülkesi olduğunu dile getiren Mehmet 
Erdoğan, üretimdeki artışta akılcı tarım politikalarının ve iklim-
sel koşulların büyük etkisi olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Kar 
yağışlarının artışı, üretim bölgelerimizdeki su rezervini olumlu 
yönde etkiledi. İklimsel büyük sorunların yaşanmaması halinde 
Türkiye pirinç üretiminde en geç iki yıl içinde dışa bağımlılıktan 
kurtulacak.”

Mehmet Erdoğan, Chairman of the Board of Directors of Sezon 
pirinç, made explanations to the press on Turkey’s milled rice pro-
duction. He said that 900,000 tons of rice was produced in Turkey 
in 2010, which meant 550,000 tons of milled rice was produced. 
Reminding that the average annual rice consumption of Turkey 
was 600,000 tons, he said the foreign dependency of Turkey for 
rice gradually decreased.

Noting that Turkey would cease to be a rice importer in maximum 
two years, Mehmet Erdoğan said “Turkey, which is the milled rice 
exporter of the Middle East, will make its production power felt 
more intensely in the following years. The reduction of foreign de-
pendency will strengthen our position in the Middle East as the 
leading exporter.

” Stating that Turkey is actually a wheat country, Mehmet Erdoğan 
said that the reasonable agricultural policies and climate condi-
tions had a great effect on the production increase, Erdoğan said 
the increased snowfall had a positive effect on the water reser-
voirs in the production areas and added: “Turkey will be relieved 
of foreign dependency for milled rice production within maxi-
mum two years provided that no big climate problem occurs.”

Son yıllarda artan pirinç üretimine dikkat çeken Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Erdoğan, iklimsel büyük sorunların yaşanmaması halinde en geç iki yıl içinde Türkiye’nin pirinçte 
dışa bağımlılıktan kurtulacağını söyledi.
Mehmet Erdoğan, Chairman of the Board of Directors of Sezon Pirinç, drew attention to the re-
cently increasing milled rice production and said that Turkey will be relieved of foreign depend-
ency within maximum two years provided that no big climate problem occurs.
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Cumhuriyet döneminin ilk un fabrikalarından olan ve 1924 yı-
lında Aksaray’da kurulan Azmi Milli Un Fabrikası, Aksaray Be-
lediyesi ve Selçuk Üniversitesi öncülüğünde hazırlanan proje 
kapsamında Sanayi ve Bilim Müzesi’ne dönüştürülüyor. Konuy-
la ilgili gazetecilere açıklama yapan Aksaray Belediye Başkanı 
Nevzat Palta, belediye tarafından Selçuk Üniversitesi’ne hazır-
latılan projenin kabul edildiğini, proje kapsamında çalışmalara 
başlandığını bildirdi. 

Azmi Milli Un Fabrikası içindeki makinelerin, özel bir ekip ta-
rafından titizlikle temizlenerek bakıma alındığını anlatan Pal-
ta, Aksaray belediyesi olarak tarihi yapılara ve eserlere büyük 
önem verdiklerini söyledi. 

Açılacak olan müzede geçmişle geleceği bir arada buluşturma-
yı hedeflediklerini vurgulayan Palta, şunları kaydetti: “Aksaray, 
Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayi hamlesine başlamış ve ülke-
nin kalkınmasına o günkü şartlar dahilinde katkıda bulunmuş-
tur. Dönemin Aksaray Mebusu Vehbi Çorakçı’nın teşebbüsü 
ile aziz milletimizin azminin bir eseri olan ve 1926’da henüz 
ülkenin 3-5 şehri elektrikle aydınlatılırken, yanında kurulan 
hidroelektrik santraliyle şehrin aydınlatılmasını sağlayan tarihi 
un fabrikası, yakın bir zamana kadar Aksaray şehrine hizmet et-
mekteydi. Geçen yıllar itibariyle kaderine terk edilen bu eseri 
restorasyon ve çevre peyzaj düzenlemesi yapılarak Sanayi Mü-
zesi ve Kültür Merkezi fonksiyonlarıyla eski ihtişamlı dönemin-
de olduğu gibi ayağa kaldırıp bizden sonraki nesillere emanet 
etmiş olacağız.”  Düzenlenecek müzeyi ziyaret edenlerin tarih 
kokan ahşap un öğütme makinelerinde nasıl üretim yapıldığı-
nı bizzat müşahede etme şansına sahip olacaklarını ifade eden 
Palta, ziyaret esnasında konuklar için tarihi mekanda nostaljik 
üretimler yapılacağını da belirtti.

National Flour Factory, which was founded in Aksaray in 1924 and 
is one of the first factories of the Republic period, is turned into an 
Industry and Science Museum within the scope of a project led by 
Aksaray Municipality and Selçuk University. Nevzat Palta, mayor 
of Aksaray, made a statement to journalists about the issue and 
stated that the project, entrusted by the municipality to Selçuk 
University, was accepted and relevant studies were initiated. 

Noting that the machines in Azmi National Flour Factory were 
meticulously cleaned by a special team and taken under main-
tenance, Palta said the Aksaray municipality attached great im-
portance to historical buildings and artifacts. Emphasizing that 
they were aiming to bring together the future and the past in 
this museum to be opened, Palta added: “Aksaray launched its 
industrial operations in the early years of the Republic and con-
tributed to country’s development under the conditions of that 
time. This historical flour plant was founded thanks to the efforts 
of Vehbi Çorakçı, a member of the parliament from Aksaray, and 
the determination of our esteemed nation in 1926. Only a few 
cities could be provided with electricity at the time and this fac-
tory helped the illumination of the city with the hydroelectric 
power plant set up near it. It served Aksaray until recently. By 
performing restoration and landscape activities, we will return 
this historic building which was left to its fate in the course of 
passing years to its former magnificent days and entrust it to fu-
ture generations. From that time on, it will serve as an Industry 
Museum and Cultural Center.”

Stating that the visitors of this museum would have the oppor-
tunity to observe bread production in those wood flour grinders 
that smell of history, Palta also said nostalgic productions would 
be made in that historic place for the visitors during their visits.  

Cumhuriyet döneminin ilk un fabrikalarından olan Azmi Milli Un Fabrikası, Sanayi ve Bilim 
Müzesi’ne dönüştürülüyor.
Azmi National Flour Factory, one of the first factories of the Republic period, is turned into an 
Industry and Science Museum. 
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Dünyada, 800 milyon tonu aşan üretim miktarıyla en çok yetiştirilen tahıl ürünü olan mısır, olduk-
ça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ancak üretimin yüzde 60’a yakını yem üretiminde kullanıl-
maktadır. Bugün 500 milyon tona yaklaşan yem amaçlı kullanımın, genel trendin dışında Asya 
ve Latin Amerika’daki talep artışı ile birlikte 2020 yılına doğru 600 milyon tona ulaşacağı tahmin 
edilmektedir.
As the most widely grown agricultural product in the world with its production amount over 
800 million tons, corn has many different areas of use. However, almost 60 percent of its pro-
duction is used in feed industry. This use in the feed industry that approaches 500 million tons 
today is estimated to increase up to 600 million tons towards 2020 with the demand increase 
seen in Asia and Latin America besides the general trend.
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IGC, 2011/12 sezonunda dünya 
mısır üretiminin 36 milyon tonluk 

artışla 864 milyon tona 
ulaşacağını öngörüyor. 

IGC estimates global corn production 
to reach 864 million tons with an

 increase of 36 million tons 
in the season 2011/12. 

Dünya tarım ürünleri piyasasında hem üretimi hem de ticareti ile 
oldukça önemli bir yere sahip olan mısır, içerdiği değerli besin 
maddeleri nedeniyle önemli bir besin kaynağıdır. Dünyada insan 
beslenmesinde tüketilen günlük kalorinin yüzde 11’inin mısır-
dan sağlanmakta olduğu, bu oranın gelişmiş ülkelerde yüzde 
27’ye kadar çıkabildiği dile getirilmektedir. 

Çok değişik kullanma alanlarına sahip olan mısır, günümüzde 
gerek dünyada gerekse Türkiye’de daha da stratejik bir bitki ha-
line gelmiştir. Özellikle, son yıllarda kullanımı giderek artan al-
ternatif yakıtların hammaddesi haline gelmesi, mısırın önemini 
artırmıştır.

DÜNYA MISIR ÜRETİMİ VE BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
Dünya mısır ekim alanları son 5 sezonda yaklaşık yüzde 9 ora-
nında bir artış gösterdi. 2009/10 sezonunda 158 milyon hektar 
olan dünya mısır ekim alanının, 2010/11 sezonunda 163 milyon 
hektara ulaştığı tahmin edilmektedir.

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC)’nin verilerine göre; 
2007/2008 sezonunda 200 milyon ton olan dünya mısır üretimi, 
2009/10 sezonunda 20 milyon tonluk artışla 820 milyon tona 
ulaştı. 2010/11 sezonunda da üretimin 8 milyon tonluk bir artışla 
828 milyon tona ulaştığını tahmin eden IGC, 2011/12 öngörü-
sünde, rekor düzeyde bir artışa işaret ediyor.

IGC, 2011/12 sezonunda dünya mısır üretiminin 36 milyon ton-
luk bir artışla 864 milyon tona ulaşacağını öngörüyor. ABD Tarım 
Bakanlığı, Dış Tarım Servisi (USDA)’nin dünya mısır üretimiyle 
ilgili verileri de IGC’nin verilerini 
destekler nitelikte.

Mısır üretimindeki artışta; en bü-
yük mısır üreticisi olan ABD’deki 
etanol talebinin yükselmesi ve 
bununla birlikte artan ekim alan-
larının ve Güney Amerika’daki 
olumlu hava koşullarının yanı sıra 
artan yem talebinin etkisi olduğu 
dile getirilmektedir.

2008/09 sezonunda; dünya piya-
sasındaki artan ithalat talebi ve 
yüksek uluslararası fiyatlardan 
yararlanmak amacıyla Güney Amerika’daki ekim alanlarında gö-
rülen genişleme ve bununla birlikte AB’deki üretim artışı, mısır 
üretimini 800 milyon tona yükseltmiştir.  

2009/10 sezonunda, bir önceki sezona göre çok yüksek oranda 
artış gerçekleşmemesine karşın üretim 820 milyon tona kadar 
ulaşmıştır. 

Uygun seyreden hava koşulları ve ekim alanlarındaki artış verimi 
ve üretimi desteklerken, Brezilya ve Arjantin’de görülen kuraklı-
ğın yanı sıra ABD’de üreticilerin daha karlı olan soyaya yönelme-
si, üretim artışını sınırlandırıcı etki yapmıştır.  

Corn that has a fairly important role in the market for agricultural 
products both with its production and trade is an important food 
source because of the valuable nutrients it includes. It is stated 
that, in the world, 11 percent of the daily calories consumed in 
human diet is provided from corn and this rate even increases up 
to 27 percent in the developed countries. 

Today, corn that has many different areas of use became a much 
more strategic plant both in the world and in Turkey. Especially 
the fact that it is the raw material of the alternative fuels which are 
begun to be used more widely in the recent years increased the 
importance of corn.

GLOBAL CORN PRODUCTION and 
LEADING PRODUCER COUNTRIES
World corn fields increased almost 9 percent in the last 5 seasons. 
The total area of these fields, which was 158 million hectares in 
the season 2009/10, is estimated to reach 163 million hectares in 
the season 2010/11.

According to the data of International Grain Council (IGC), the 
global corn production, which was 800 million tons in the season 
2007/2008, reached to the level of 820 million tons in the season 
2009/10 with an increase of 20 million tons. IGC that estimates the 
production to reach 828 million tons with an increase of 8 million 
tons in the season 2010/11 speaks of an increase at a record level 
in its 2011/12 estimate. IGC estimates global corn production to 
reach 864 million tons with an increase of 36 million tons in the 
season 2011/12. And the data of U.S. Department of Agriculture 

(USDA) Foreign Agricultural Ser-
vice regarding global corn pro-
duction is supportive of this data 
of IGC.

It is stated that in this increase of 
the corn production, the effects of 
increasing feed demand besides 
the rise of ethanol demand in USA 
that is the largest corn producer 
and thus increasing cultivation 
fields and the positive weather 
conditions in the South America 
can be seen.

In the season 2008/09; increasing import demand seen in the 
global market and enlargement seen in the cultivation lands of 
South America to benefit from the high international prices and 
increasing production in USA increased corn production to a 
level of 800 million tons.  In the season 2009/10, the production 
reached 820 million tons even though the rate of increase was not 
that high compared to the previous season. 

While the suitable weather conditions and the enlargement of 
cultivation lands supported productivity and production, the 
drought seen in Brazil and Argentina, and the producers in USA 
to prefer soy which is more profitable had a limiting effect on the 
increase of production.  And in the season 2010/11, it is estimated 
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2010/2011 sezonunda ise ABD, Çin, Brezilya Hindistan gibi ül-
kelerde görülen alan artışına ve bu ülkelerin birçoğunda uygun 
iklim koşulları nedeniyle artan verime bağlı olarak üretimin 828 
milyon ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Dünya mısır ihtiyacının büyük bir kısmı, Amerika kıtası tarafın-
dan karşılanmaktadır. 2010/11 sezonunda 828 milyon ton oldu-
ğu tahmin edilen dünya mısır üretiminin, 316 milyon tonunu tek 
başına Amerika Birleşik Devletleri üretmektedir. 

Bu da ABD’yi dünya mısır piyasalarındaki en güçlü ülke konumu-
na getirmektedir.  Amerika kıtasında yine Brezilya 57 milyon ton, 
Arjantin 23 milyon ton ve Meksika 21 milyon ton mısır üretimle-
ri ile 2010/11 sezonunda dünya mısır piyasalarına yön veren en 
büyük ülkeler arasında yer almaktadır. Brezilya ve Arjantin gibi 
güney yarımkürede bulunan ülkeler, mevsimsel farklılıklardan 
dolayı da avantajlı konumdadırlar. Bu ülkeler, tüketimin büyük 

that the production was around the level 828 million tones due 
to the enlargement of cultivation areas in countries such as USA, 
China, Brazil and India, and the increased productivity caused by 
the suitable weather conditions in many of these countries.

A large part of the global corn production comes from Americas. 
316 million tons of the global corn production, which is estimated 
to be 828 million tons in the season 2010/11, is produced just by 
United States of America. And this makes USA, the strongest com-
pany in the global corn market. In Americas, Brazil with 57 million 
tons, Argentina with 23 million tons and Mexico with 21 million 
tons of corn production are among the largest countries that lead 
the global corn market in the season 2010/11. 
Countries in the south hemisphere such as Brazil and Argentina 
are advantageous also due to seasonal differences. These coun-
tries can provide products to the north hemisphere, which is 
responsible from the majority of the total consumption, during 
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bölümünü gerçekleştiren kuzey yarımküreye, üretimin olmadığı 
ancak ihtiyacın devam ettiği dönemde de ürün sunabilmektedir. 

En çok mısır üreten diğer ülkeler arasında da, 2010/11 sezonun-
da 177 milyon tonluk üretimle Çin ilk sırada gelmektedir. Çin’i 55 
milyon ton ile Avrupa Birliği, 21 milyon ton ile Hindistan ve 11 
milyon ile Ukrayna takip etmektedir. Kısacası ABD, Çin, Brezilya, 
Meksika ve Arjantin dünya mısır üretiminin yüzde 71’ini, ABD tek 
başına yüzde 41’ini gerçekleştirmektedir.

ABD, 10,3 ton/ha ile en yüksek dane mısır verimine sahipken, 
onu 7,5 ton/ha ile Arjantin izlemektedir. 

DÜNYA MISIR TÜKETİMİ VE TÜKETİM ALANLARI
Genel tüketim rakamları için IGC’nin verilerine bakıldığında; 
2008/09 sezonunda 784 milyon ton olan dünya mısır tüketimi-
nin, 2009/10 sezonunda 37 milyon tonluk rekor artışla 821 mil-
yon tona ulaştığı görülmektedir. 2010/11 sezonunda da dünya 
mısır tüketiminin 22 milyon tonluk bir artışla 843 milyon tona 
ulaştığını tahmin eden IGC, 2011/12 sezonu için de 874 tonluk 
bir tüketim miktarı öngörüsünde bulunuyor. Bu öngörü de, yine 
rekor denilebilecek, 31 milyon tonluk bir artışa işaret ediyor.

Aslında oldukça geniş kullanım alanına sahip olmakla birlikte 
dünya mısır üretiminin yüzde 60’a yakını yem üretiminde kul-
lanılmaktadır. Bugün 500 milyon tona yaklaşan yem amaçlı kul-
lanımın, genel trendin dışında Asya ve Latin Amerika’daki talep 
artışı ile birlikte 2020 yılına doğru 600 milyon tona ulaşacağı tah-
min edilmektedir. Başta Asya ve az gelişmiş ülkelerde olmak üze-
re hayvansal ürün talebindeki artışın, yem üretimi amaçlı mısır 
talebinin gelişimini etkileyeceği belirtilmektedir. 
Petrol alternatifi ürünler arasında öne çıkan biyoetanolün de içe-
risinde bulunduğu endüstriyel amaçlı mısır tüketimi de giderek 
artmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, ener-
ji ihtiyacını karşılamada yenilenebilir enerjinin payını artırmak 
isteyen ülkelerin etanol v.b. alternatif yakıtları vergi avantajları 
gibi uygulamalarla desteklemesi, bu artışın gelecekte de devam 
edeceğini göstermektedir.  

periods where there is no production on their lands but the need 
for product still continues. 

Among the other countries that produce highest amount of corn, 
China comes first with a production of 177 million tons in the sea-
son 2010/11. China is followed by European Union with 55 million 
tons, India with 21 million tons and Ukraine with 11 million tons. 
In short USA, China, Brazil, Mexico and Argentina produce 71% of 
the total global corn production, and USA is the name that pro-
duce 41% of the total corn production just by itself.
While USA has the highest yield of sweet corn with 10.3 tons/ha, 
Argentina follows USA with 7.5 tons/ha. 

GLOBAL CORN CONSUMPTION and 
CONSUMPTION AREAS
When the data of IGC is analyzed for general consumption fig-
ures, it is seen that global corn consumption which was 784 mil-
lion tons in the season 2008/09 reached 821 million tons with a 
record increase of 37 million tons in the season 2009/10. IGC that 
estimates global corn consumption to reach 843 million tons with 
an increase of 22 million tons in the season 2010/11 makes a con-
sumption amount estimation of 874 million tons for the season 
2011/12. This estimate indicates an increase of 31 million tons 
which can be called a record once again.

Even though the area of use is really wide, approximately 60% of 
the global corn production is consumed by feed industry. This 
use in the feed industry that approaches 500 million tons today 
is estimated to increase up to 600 million tons towards 2020 with 
the demand increase seen in Asia and Latin America besides the 
general trend. 
The increase in the demand for animal products especially in Asia 
and underdeveloped countries is predicted to affect the increase 
in corn demand for feed production.  And corn consumption for 
industrial reasons including bioethanol that shines out among 
petroleum alternative products is gradually increasing. Especially 
among the developed countries, the countries, which want to in-
crease the share of renewable energy in meeting energy needs, 
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Etanol amaçlı mısır kullanımında ABD ve Brezilya ilk sıralardaki 
ülkelerdir. Yenilenebilir Yakıtlar Derneği’ne göre; ABD’de son 5 
yılda etanol talebi 3 kat artış göstermiştir. 

Üretim 2000-2010 döneminde 8 kat artmıştır. Artış özellikle 2005 
sonrasında hızlanmış ve 2006 yılında 3,9 milyar galon olan eta-
nol üretimi, 2010 yılında 13,6 milyar galona çıkmış ve bu miktar-
daki etanol için 118 milyon ton mısır kullanılmıştır.
ABD’nin ardından en büyük biyoetanol üreticisi Brezilya’dır an-
cak Brezilya üretimde hammadde olarak mısır değil, şeker kamışı 
kullanmaktadır. Etanol mısır piyasasını iki şekilde etkilemektedir. 
Bunlardan birincisi, etanol üretiminin hammaddesi olarak mısı-
rın kullanımıdır. 

İkincisi ise etanol üretimindeki yan ürünlerle yem sanayine ham-
madde üretilmesidir. Birinci etki mısır açısından pazar genişle-
mesi sağlarken, ikincisi az da olsa pazarın daralmasına neden 
olmaktadır.

Mısır, HFCS (High Fructose Corn Syrup – YFMŞ; Yüksek Fruktozlu 
Mısır Şurubu ve NBŞ; Nişasta Bazlı Şeker) üretiminin de hammad-
desidir. HFCS gıda sanayinde tatlandırıcı amaçlı olarak kullanıl-
maktadır ve son yıllarda gıda güvenliği, obezite gibi tartışmalar-
da sıklıkla gündeme gelmektedir.

Dünya HFCS üretimi 2010 yılı itibarıyla 13,8 milyon ton (kuru 
madde bazında) olup, bunun 8,3 milyon tonu ABD tarafından 
üretilmektedir. Çin, 1,7 milyon ton ile ABD’nin ardından en bü-
yük 2. üreticidir ve üretimini 2007’ye göre 3,5 kat artırmıştır. Ja-
ponya ise 900 bin ton’luk üretimi ile 3. sıradadır. Bütün bunlar 
da gelecekte mısır ihtiyacının daha da artacağını göstermek-
tedir.

DÜNYA MISIR TÜKETİMİNDE ÜLKELERİN YERİ
Dünya mısır üretiminde en büyük paya sahip olan ABD, aynı za-
manda en büyük tüketici konumundadır. USDA raporlarına göre; 
ABD’nin 2010/11 dönemi mısır tüketimi 285 milyon tondur an-
cak 2011/12 sezonuna ilişkin öngörüler tüketimde bir miktar dü-

to support alternative fuels such as ethanol with practices as tax 
advantages is an indication that this increase will also continue 
in the future.  In the use of corn for ethanol, USA and Brazil are at 
the top. According to Renewable Fuels Association, the ethanol 
demand in USA tripled in the last 5 years. And the production in-
creased 8 times in the period of 2000-2010. This increase especial-
ly accelerated after 2005 and the ethanol production which was 
3.9 billion gallons in 2006 became 13.6 billion gallons in 2010 and 
118 million tons of corn is used for that much ethanol.
After USA, Brazil is the second largest bioethanol producer. How-
ever Brazil uses sugarcane as the raw material in its production, 
not corn. Ethanol impacts the corn market in two different as-
pects. 

The first one is the use of corn which is the raw material in ethanol 
production. And the second one is the production of raw materi-
als for the feed industry with the byproducts of ethanol produc-
tion. While the first impact ensures market enlargement in respect 
of corn, the second one causes market shrinkage even though it 
is not that significant.

Corn is also the raw material in the HFCS (High Fructose Corn Syr-
up) production. HFCS is used as a sweetener in the food industry 
and its name pops up frequently during the discussions regarding 
food safety and obesity especially in the last years. 

Global HFCS production is 13.8 million tons (on dry substance 
basis) as of 2010 and 8.3 million tons of this is produced by USA. 
China is the 2nd largest producer after USA with 1.7 million tons 
and it increased its production 3.5 times compared to 2007. And 
Japan is ranked the 3rd with its production of 900 thousand tons. 
All of these are indications that the need for corn will continue to 
increase also in the future.

POSITIONS OF COUNTRIES 
IN THE GLOBAL CORN CONSUMPTION
USA, which has the largest share in the global corn production, is 
also the largest consumer. According to the reports of USDA, the 
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şüş yaşanacağını göstermektedir. USDA’nın tahminleri, 2011/12 
sezonunda ABD mısır tüketiminin, 6 milyon tonluk düşüşle 279 
milyon tona gerileyeceği yönünde.

Üretimde olduğu gibi tüketimde de ABD’den sonraki en büyük 
tüketici Çin’dir. USDA verilerine göre 2010/11 sezonunda 180 
milyon ton mısır tüketimi gerçekleştiren Çin’in, 2011/12 sezo-
nunda da 188 milyon tonluk bir tüketim gerçekleştireceği öngö-
rülmektedir.

2010/11 sezonu mısır tüketiminde Çin’i, 62,5 milyon ton ile AB 
ülkeleri, 49,5 milyon ton ile Brezilya, 29 milyon ton ile Meksika 
ve 18 milyon ton ile Hindistan takip etmektedir. 2011/12 sezonu 
tüketim öngörüsü ise Brezilya için 52 milyon ton, Meksika için 
29,7 milyon ton, Hindistan için de 19 milyon tondur.

Bölgesel açıdan bakıldığında mısır tüketiminin en yoğun oldu-
ğu bölge ABD’den dolayı Kuzey Amerika’dır. 2010/11 sezonun-
da 325 milyon ton mısır tüketiminin olduğu Kuzey Amerika’da, 
2011/12 sezonunda 5 milyonluk bir düşüş olacağı ve tüketimin 
320 milyon ton civarında kalacağı öngörülüyor.

Kuzey Amerika’yı 210 milyon ton ile Çin’in de aralarında bulun-
duğu Doğu Asya bölgesi takip etmektedir. 2011/12 sezonunda 
Doğu Asya için öngörülen tüketim miktarının 8 milyon tonluk 
artışla 218 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Güney Amerika, 73 milyon tonla dünya mısır tüketiminde üçün-
cü sırada yer alıyor. 2011/12 sezonunda Güney Amerika için 

corn consumption of USA for the period 2010/11 is 285 million 
tons. However the estimates regarding the season 2011/12 indi-
cates a slight fall in the consumption amount. The estimates of 
USDA indicate that the corn consumption of USA will be 279 mil-
lion tons with a decrease of 6 million tons in the season 2011/12.
As in production, China follows USA also in consumption as the 
second largest consumer. According to the data of USDA, China 
that consumed 180 million tons of corn in the season 2010/11 is 
estimated to consume 188 million tons in the season 2011/12.
In 2010/11 corn consumption, China is followed by EU countries 
with 62.5 million tons, Brazil with 49.5 million tons, Mexico with 29 
million tons and India with 18 million tons. And consumption es-
timates for the season 2011/12 are 52 million tons for Brazil, 29.7 
million tons for Mexico and 19 million tons for India.

And when the figures are reviewed based on regions, the region 
with highest corn consumption amount is North America be-
cause of USA. In North America where corn consumption was 325 
million tons in the season 2010/11, a decrease of 5 million tons 
and thus a consumption amount of 320 million tons is expected 
for the season 2011/12. East Asia including China follows North 
America with 210 million tons. It is estimated for the consumption 
amount of East Asia to reach 219 million tons with an increase of 8 
million tons in the season 2011/12. 

South America is ranked third in the global corn consumption 
with 73 million tons. It is estimated for the consumption amount 
of South America to reach 77 million tons with an increase of 4 
million tons in the season 2011/12. 
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öngörülen tüketim miktarının 4 milyon tonluk artışla 77 milyon 
tona ulaşacağı tahmin ediliyor. 

Avrupa Birliği mısırdaki en büyük tüketiciler arasında yer almak-
tadır. 2010/11 sezonunda 62,5 milyon ton tüketiminin olduğu 
AB’de, 2011/12 sezonunda 65 milyon ton tüketim olacağı tah-
min ediliyor. Dünya mısır tüketimindeki bir diğer önemli bölge, 
54 milyon ton ile Sahra altı Afrikası olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bölgenin 2011/12 sezonu için öngörülen tüketim miktarı ise yine 
54 milyon tondur.

DÜNYA MISIR TİCARETİ ve 
MISIR TİCARETİNE YÖN VEREN ÜLKELER
Dünya mısır ticaret hacmi, 2007/08 sezonunda 197 milyon ton 
ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Sözü geçen pazarlama yı-
lında, kuraklığın ülkelerin üretim düzeylerinde yarattığı dalga-
lanmaların ve biyoyakıtlar gibi alternatif kullanım alanlarındaki 
artışın ithalatı teşvik ettiği görülmüştür. Ayrıca hayvansal ürün 
tüketimindeki artışa paralel seyreden yemlik mısır talebi de bu 
artışı desteklemiştir.

Ticaret hacmi, 2008/09 sezonunda ise üretim artışı ile birlikte 
gerilemiştir. Sonraki iki sezonda da dönemsel artışlar olmakla 
birlikte, ticaret hacmi 2007/08 sezonuna kıyasla düşük kalmıştır. 
2010/11 sezonu itibariyle toplam ticaret hacminin 180 milyon 
ton olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu da son 3 sezonda ticaret hacminin yüzde 8,6 gerilediğini 
göstermektedir. IGC, ortaya çıkan bu gerileme trendinin temel 
nedenini, mısırın en fazla kullanıldığı yem üretiminde, mısır fiyat-
larının yüksekliğine bağlı olarak üreticilerin daha düşük fiyatlı, 
düşük kaliteli buğdaya yönelmesi olarak açıklamaktadır.

Dünya mısır ihracatında en önemli ülke, üretimde de en yüksek 
paya sahip olan ABD’dir. 
ABD’nin 45 milyon tonluk ihracat rakamıyla, 2010/11 sezonunda, 

And European Union is among the largest consumers of corn. 
In EU where consumption was 62.5 million tons in the season 
2010/11, the consumption is estimated to be 65 million tons in 
the season 2011/12. 

Another important region in global corn consumption appears as 
Sub-Saharan Africa with 54 million tons. And the estimated con-
sumption amount of the region for the season 2011/12 is again 
54 million tons.

GLOBAL CORN TRADE and 
COUNTRIES LEADING CORN TRADE
Global corn trade volume reached its highest value in the season 
2007/08 with 197 million tons. In this marketing year, it is seen 
that the fluctuations of the countries’ production levels due to 
drought and the increases in the alternative areas of use such as 
biofuels encouraged import. Moreover, the feed corn demand 
that increased in line with the increase in the animal product con-
sumption supported this increase.

And the trade volume decreased in the season 2008/09 with the 
increase of production. Even though there were seasonal increas-
es in the next two seasons, the trade volume was still low com-
pared to the season 2007/08. It is estimated that the total trade 
volume as of season 2010/11 is 180 million tons. 

And this is an indication that the trade volume dropped 8.6 per-
cent in the last 3 seasons. IGC explains the main reason behind 
this downturn as the producers in the feed production sector to 
begin preferring low quality wheat that has lower prices due to 
the high corn prices.

In the global corn export, the most important country is USA as 
the one with the highest share in the production. 
It is estimated that USA had a 52 percent share from the global 
corn export in the season 2010/11 with an export quantity of 45 
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million tons. And the countries with highest share in export after 
USA are Argentina with 15 million tons and Brazil with 11 million 
tons.  These 3 countries in Americas exported 71 million tons of 
the 92 million tons of total export quantity. 

And the greatest share in the global corn import belongs to Ja-
pan with 17 percent. Japan that imported 15.6 million tons of 
the total global corn import which was 92 million tons in the 
season 2010/11 will continue to be at the top in the next season. 

USDA’s estimate regarding corn import of Japan in the season 
2011/12 is 16 million tons. For corn production to be at an ex-
tremely low level like 1,000 tons, and feed and HFCS consump-
tion to be at high levels in contrary of this make Japan foreign 
dependent for corn.

In import, Mexico that is also one of the most important produc-
ers follows Japan. Despite of its high production rate, Mexico is 
ranked second in global corn import with a share of 9 percent 
since the production cannot meet the demand of feed and HFCS 
industries. 

dünya mısır ihracatından yüzde 52 oranında pay aldığı tahmin 
edilmektedir. ABD’nin ardından ithalatta en fazla paya sahip ül-
keler ise sırasıyla 15 milyon ton ile Arjantin ve 11 milyon ton ile 
Brezilya’dır. Amerika Kıtası’ndaki bu 3 ülke, 92 milyon ton olan 
ihracatın 71 milyon tonunu gerçekleştirmektedir. 

Dünya mısır ithalatında ise en büyük pay, yüzde 17 ile 
Japonya’ya aittir. 2010/11 sezonunda 92 milyon ton olan dünya 
mısır ithalatının 15,6 milyon tonunu gerçekleştiren Japonya, bir 
sonraki sezonda da ilk sırada yer almaya devam edecektir. 

USDA’nın Japonya’nın 2011/12 sezonu mısır ithalatına ilişkin 
öngörüsü 16 milyon ton. Mısır üretiminin 1.000 ton gibi olduk-
ça düşük düzeyde olması, buna karşın yem ve HFCS tüketimi-
nin yüksek düzeyde olması, Japonya’yı mısırda mutlak dışa ba-
ğımlı hale getirmektedir.

İthalatta Japonya’yı, aynı zamanda önemli üreticilerden biri olan 
Meksika takip etmektedir. Meksika yüksek üretimine rağmen, 
üretiminin yem ve HFCS sanayinin talebini karşılayamaması ne-
deniyle, yüzde 9’luk payı ile dünya mısır ithalatında ikinci sıra-
dadır. 
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2010/11 sezonunda 8 milyon tonluk ithalat gerçekleştiren 
Meksika’nın, 2011/12 sezonundaki ithalat miktarının ise 10,5 mil-
yon ton olacağı öngörülmektedir. 
Meksika’yı 8 milyon ton ile Güney Kore, 7 milyon ton ile AB ve 5,8 
milyon ton ile Mısır takip etmektedir.

TÜRKİYE’DE MISIR ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ 
Türkiye’de mısır, tahıllar içerisinde buğday ve arpadan sonra en 
çok yetiştirilen tahıl ürünüdür. Gerek insan beslenmesinde ge-
rekse hayvan beslenmesinde önemli bir role sahip olan mısır 
Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde yetiştirilmekle bera-
ber Akdeniz ve Marmara Bölgesi en çok üretim yapılan bölge-
lerdir.

Türkiye’de mısır genel olarak tanesi için yetiştirilmekle beraber, son 
yıllarda artan miktarlarda silajlık amaçlı da yetiştirilmektedir. Bunun 
yanında patlak mısır ve şeker mısır üretimi de söz konusudur.

Ekim alanı açısından da Türkiye’de tahıllar içinde buğday ve ar-
padan sonra en geniş ekim alanına sahip olan mısır, ana ürün 
ve ikinci ürün olarak başarı ile üretilmektedir.  1950’li yıllarda 
Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde yapılan mısır üretimi, 2000’li 
yıllarda Akdeniz, Ege ve hatta son yıllarda İç Anadolu Bölgelerine 
kaymıştır. Özellikle son yıllarda, Türkiye mısır üretiminin yüzde 
43,4’lük kısmı Akdeniz, yüzde 17,2’si Ege, yüzde 12,30’u Marma-
ra, yüzde 8,85’i Karadeniz Bölgesi’nden elde edilmektedir. 

Mısır üretiminin özellikle Çukurova bölgesinde yaygınlaşması 
sonrası, Türkiye mısır üretiminde gözle görülür artışlar olmuş, 
dekardan elde edilen verim son 10 yılda 600 kg/da’ı aşmıştır. Gü-
nümüzde Türkiye’de dekara düşen ortalama verim dünya orta-
laması altında olmakla birlikte, özellikle Çukurova bölgesinde 1. 
üründe 1.500 kg/da, 2. üründe 1.200 kg/da’a ulaşan çiftçiler de 
bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun tarımsal istatistiklerine 
göre; Türkiye’nin mısır üretimi son 10 yılda yüzde 100’e yakın ar-
tış göstermiştir. 2001 yılında 2,2 milyon ton mısır üreten Türkiye, 
2010 yılına gelindiğinde 4,3 milyon tonluk bir üretim miktarına 
ulaşmıştır. 

Mexico, which imported 8 million tons of corn in the season 
2010/11, is estimated to import 10.5 million tons of corn in the 
season 2011/12. 
And Mexico is followed by South Korea with 8 million tons, EU 
with 7 million tons and Egypt with 5.8 million tons.

CORN PRODUCTION and CONSUMPTION IN TURKEY
In Turkey, corn is the grain that is grown the most after wheat and 
barley. Corn that has an important role both in human nutrition 
and animal nutrition is produced in almost every region of Turkey; 
however Mediterranean and Marmara Regions are the regions 
that have the highest production amounts.

Even though corn is produced generally for its kernel in Turkey, it 
is begun to be produced increasingly more for silage purposes in 
the recent years. Besides that, there are also productions of pop-
corn and sweet corn.

And the corn that has the widest cultivation area in Turkey after 
wheat and barley is successfully produced both as primary and 
secondary product.  The corn production, which was dominated 
by Black Sea and Marmara Regions in 1950s, shifted towards Med-
iterranean, Aegean and recently even to Central Anatolia Regions 
in 2000s. Especially in the recent years, 43.4 percent of Turkey’s 
corn production comes from Mediterranean Region, 17.2 percent 
from Aegean Region, 12.30 percent from Marmara Region and 
8.85 percent from Black Sea Region. 

After corn production popularized especially in Çukurova region, 
a visible increase was seen in corn production of Turkey and the 
yield per decare exceeded 600 kg/da in the last decade. Even 
though average yield per decare in Turkey is below the global av-
erage today, there are farmers who reach levels of 1,500 kg/da in 
primary product and 1,200 kg/da in secondary product especially 
in Çukurova region.

According to the agricultural data of Turkish Statistical Institute 
(TUIK), Turkey’s corn production displayed an almost 100 per-
cent increase in the last decade. Turkey, which used to produce 
2.2 million tons of corn in 2001, began producing 4.3 million tons 
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Bu artışın en önemli nedeni olarak verimlilikteki artış gösterilebi-
lir. Türkiye, 2001 yılında 5,5 milyon dekarda 2,2 milyon ton üretim 
yaparken, 2010 yılında 5,9 milyon dekarlık bir alanda 4,3 milyon 
ton üretim gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla üretimde olduğu gibi 
verimlilikte de yüzde 100’e yaklaşan bir iyileşme söz konusudur.

Mısır tüketimine bakıldığında da; 1990 yılında 2,6 milyon ton 
olan tüketimin, 2008 yılında yüzde 60 artışla 4,2 milyon tona 
ulaştığı görülmektedir. 

Türkiye’de mısır üretiminin yüzde 75’inin yem sanayi tarafından, 
yüzde 17’sinin de nişasta sanayi tarafından kullanıldığı tahmin 
edilmektedir. 

TÜRKİYE MISIR İTHALATI VE İHRACATI
Türkiye’de mısır üretimi uzun yıllar tüketimi karşılayamamış, 
ihtiyaç ithalatla karşılanmıştır. Ancak 2005 ve 2008’den sonraki 
yıllarda üretim miktarı, ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde ar-
tış göstermiştir. Bu yüzden Türkiye’de mısır ithalatı son yıllarda 
önemli miktarda düşüş sergilemiştir. 

TÜİK’in verileri dikkate alındığında Türkiye’nin 2000-2004 yılları 
arasında ortalama 1 milyon 329 bin ton mısır ithal edildiği gö-
rülmektedir. Mısır üretiminde gerçekleşen artışa paralel olarak 
mısır ithalatı 2005 ve 2006 yılında azalmıştır. 2006 ve 2007 yılla-
rında yeterli gelir elde edemeyen üreticilerin mısır üretiminden 
vazgeçmeleri ve kuraklığa bağlı olarak verimde görülen azalma 
ile üretim miktarının yeniden azalması, 2007 ve 2008’de ithala-
tın yeniden artmasına neden olmuştur. Mısır tüketimindeki hızlı 
artış da, mısır ithalatının yeniden 1 milyon tonun üzerine çıkma-
sında etkendir. 2008 ve 2009 yıllarında üretim miktarının ihtiyacı 
karşılayacak şekilde yeniden artması ile 2009 yılında ithalat mik-
tarı azalmış, ihracat ise artmıştır. 2009 yılında gerçekleştirilen ih-
racat miktarı 314 bin tondur. 

Türkiye her yıl yoğun olarak ABD’den mısır ithalatı gerçekleşti-
rirken, 2009 yılında toplam ithalatın sadece yüzde 4’ü ABD’den 
gerçekleştirilmiştir. GDO’lu mısır üretiminin en fazla gerçekleşti-
rildiği ABD’den ithalatın azaltılması olumlu bir gelişme olarak de-
ğerlendirilmektedir. 2009 yılında mısır ithalatı en fazla Ukrayna, 
Rusya Federasyonu ve Romanya’dan yapılmıştır.

in 2010. The most important reason behind this increase can be 
shown as the increase in the productivity. While Turkey used to 
produce 2.2 million tons on a land of 5.5 million decares in 2001, 
it began producing 4.3 million tons on a land of 5.9 million de-
cares in 2010. Thus, there is an improvement close to 100 percent 
in productivity as well as in production amount.

And when the data for corn consumption is analyzed, it is seen 
that the consumption, which was 2.6 million in 1990, reached to 
the level of 4.2 million tons in 2009 with and increase of 60 per-
cent.  It is estimated that 75 percent of the corn production is used 
by the feed industry and 17% is used by the starch industry in Tur-
key. 

TURKEY’S CORN IMPORT and EXPORT
In Turkey, the corn production couldn’t satisfy the consumption 
for years and the need was satisfied through import. However the 
production amounts in 2005 and in years after 2008 displayed a 
rise in a level that will satisfy the country’s need. Thus, Turkey’s 
corn import displayed a significant fall in the recent years. 

When the data of TUIK is reviewed, an average of 1 million 329 
thousand tons corn import is seen between the years of 2000 and 
2004. In line with the increase in corn production, the corn import 
decreased in 2005 and 2006. And because the producers, who 
couldn’t generate sufficient income in the years 2006 and 2007, 
gave up producing corn and because of the decrease observed 
in productivity due to the drought, the production amount de-
creased again and this caused the import to increase back in 2007 
and 2008. And the rapid increase in corn consumption was an-
other factor causing corn import to rise back to the levels above 
1 million tons. With the rise of the production amount in 2008 
and 2009 in a way that will meet the need, the import amount 
dropped back in 2009 and export amount increased. The export 
volume in 2009 is 314 thousand tons. 

While Turkey used to buy corn mainly from USA ever year, only 4 
percent of the total import was from USA in 2009. Importing less 
from USA, where genetically modified corn is produced, was seen 
as a positive development. In 2009, the corn was mainly imported 
from Ukraine, Russian Federation and Romania.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı bitkisel üretim miktar-
larına yönelik son verileri 28 Mart’ta açıkladı. Tüik verilerine göre 
2011 yılında bitkisel üretimde önemli artışlar kaydedildi. Verilere 
göre; 2011 yılında tahıl ürünleri üretim miktarları bir önceki yıla 
göre yüzde 7,4 oranında artarak yaklaşık 35,2 milyon ton olarak 
gerçekleşti.

Bir önceki yıla göre buğday üretimi yüzde 10,8 oranında artarak 21 
milyon 800 bin ton, arpa üretimi yüzde 4,8 oranında artarak 7 mil-
yon 6 bin ton, çeltik üretimi yüzde 4,7 oranında artarak 900 bin ton 
olurken, dane mısır üretimi yüzde 2,6 oranında azalarak yaklaşık 4 
milyon 200 bin ton düzeyinde gerçekleşti.

Baklagillerin önemli ürünlerinden kuru fasulye yüzde 5,7 oranın-
da azalarak 200 bin 673 ton, nohut yüzde 8,1 oranında azalarak 
487 bin 477 ton, kırmızı mercimek yüzde 28,9 oranında azalarak 
300 bin ton olarak gerçekleşti. Yağlı tohumlardan ayçiçeği üretimi 
yüzde 1,1 oranında artış göstererek yaklaşık 1,3 milyon ton,  soya 
üretimi yüzde 18,2 oranında artış göstererek 102 bin 260 ton oldu.

Turkish Statistical Institute (TSI) explained on March 8 the latest 
data on the plant production of Turkey in 2011.
The TSI data revealed that the plant production increased signifi-
cantly in 2011. According to the data, the cereal production in-
creased by 7.4 to about 35.2 million tons in 2011 compared to the 
previous year. 

The wheat production increased by 10.8 percent to 21,800,000 
tons, barley production increased by 4.8 percent to 7,006,000 
tons, milled rice production increased by 4.7 percent to 900,000 
tons while the corn production decreased by 2.6 percent to 
4,200,000 tons compared to the previous year. 

The production of the important pulses products white bean, 
chick pea and red lentil decreased by 5.7% to 200,673 tons, by 
8.1% to 487,477 tons and by 28.9% to 300,000 tons respectively.
The production of sunflower from the oil seeds family increased 
by 1.1% to about 1.3 million tons and soybean production in-
creased by 18.2% to 102,260 tons. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2011 yılında Türkiye’nin tahıl ürünleri üretim mik-
tarları, bir önceki yıla göre yüzde 7,4 oranında artarak yaklaşık 35,2 milyon ton olarak gerçekleşti.
According to the data from the Turkish Statistical Institute, the cereal production amount of 
Turkey was about 35.2 million tons in 2011, 7.4 percent higher than the previous year.
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Kazakistan’da 2012 yılında buğday üretiminin, ekim yerlerindeki 
azalma ve verimin orta seviyelere düşmesi nedeniyle 2011 yılında-
ki seviyenin altına düşmesi bekleniyor. Buna rağmen, büyük ürün 
stokları ve dengeli talep sayesinde ihracatın çok az düşeceği ve 
yüksek seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor.

Astana’da bulunan FAS (Dış Tahıl Servisi)’nin ön tahminlerine göre; 
Kazakistan’ın 2012 yılındaki buğday üretimi 15 milyon ton düze-
yinde gerçekleşecek. Bu rakam, bir önceki sezondaki 22,7 milyon 
tondan oldukça az bir rakam. Bu tahmine göre verimdeki düşüşün 
yanı sıra geçen yıla göre ekim alanlarında hafif bir düşüş gerçek-
leşecek. Arpa üretiminin de geçen yılki 2,6 milyon tondan 2,1 mil-
yon tona düşmesi bekleniyor.

Kazakistan dünyanın en büyük un ihracatçılarından biri olmaya 
devam edecek olsa da, unun toplam buğday ihracatı içindeki pa-
yının düşmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Tarım hazırlıklarıyla ilgili yapılan bir toplantıda konuşan Rusya Baş-
bakan Yardımcısı Viktor Zubkov, Rusya’nın 2011-2012 tarımsal yılı 
sonunda, dünya tahıl ihracatında Amerika’dan sonra ikinci sıraya 
yerleşeceğini söyledi.

Tahıl ihracatının 2012 yılında 26-27 tona kadar çıkarılmasının dü-
şünüldüğünü belirten Zubkov, bu hedefe varılması durumunda, 
Rusya’nın dünya buğday ihracatında planlandığı gibi Amerika’dan 
sonra ikinci sıraya oturulacağının altını çizdi. 
Aynı toplantıda bir konuşma yapan Başbakan Vladimir Putin ise 
önümüzdeki zamanlarda gerçekleşecek olan hasadın miktarı hak-
kında bilgi vermek için erken olduğunu, ancak geçen yılki 94 mil-
yon tonluk rakamın korunmasının beklendiğini ifade etti. 

The expectation is for the 2012 wheat production in Kazakhstan 
to decrease below the level of 2011 due to the decrease of the 
amount of cultivation areas and the efficiency to medium levels. 
Despite of this, the estimation is that the export volume will con-
tinue to be at high levels with a slight decrease thanks to the large 
product stocks and the stable demand.
According to the forecasts of FAS (Foreign Agriculture Service) lo-
cated in Astana, the wheat production of Kazakhstan in 2012 will 
be around 15 million tons. This is a figure way lower than the 22.7 
million tons of the previous season. Based on this forecast, a slight 
decrease in the amount of cultivation lands compared to the last 
year is also expected besides the decrease in efficiency. And the 
barley production is expected to decrease to 2.1 million tons from 
2.6 million tons of last year.
Even though Kazakhstan will continue to be one of the largest 
flour exporters of the world, it is forecasted for the flour’s share 
within the overall wheat export to continue falling.

Viktor Zubkov, Vice Prime Minister of Russia, stated at a meeting 
about agricultural preparations that Russia would hold the sec-
ond place after America in the World wheat export by the end of 
the 2011-2012 agricultural season.

Noting that they were planning to increase the wheat export to 
26-27 tons in 2012, Zubkov said Russia would take the second 
place after America in the World wheat export as planned.

The Prime Minister Vladimir Putin talked at the meeting and said 
that it was early to give any information on the harvest amount 
that would begin later on but it was expected to fall under the 94 
million tons of wheat harvested the previous year.
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Amerikalı Seaboard Overseas and Trading Group, imzaladığı bir 
kira sözleşmesi ile Gana’nın Tema şehrinde bulunan bir un değir-
meni ve yem üretme tesisinin işletmesini aldı.

Tesis, Gana hükümeti, yerel bir kurumsal yatırım grubu ve Alman-
ya ve İsviçre merkezli bir global şirket olan Industrie-Bau Nord 
Group (I.B.N.)’nin ortaklaşa sahip olduğu Ghana-Agro Food Comp-
lex Ltd. (Gafco)’nin bir parçası.

Gafco un değirmeninin günlük öğütme kapasitesi yaklaşık 3.300 
cwts (yaklaşık 170 ton). Seaboard’da yapılan hesaplamalara göre, 
tesisin yıllık toplam un ve yem kapasitesi 100.000 ton. Yapılan 
açıklamada kompleksin fazla masrafa girmeden kapasite artırımı 
yapılabilecek şekilde tasarlandığı belirtildi. Gafco’dan yapılan açık-
lamada Bühler’in değirmen için çeşitli un türleri (ekmek, bisküvi 
unu ve özel yerel un) için ambalaj sağladığı açıklandı.

Seaboard yetkilileri, Seaboard Corp. bünyesindeki Seaboard 
Overseas’in, 14 Afrika ülkesinde buğday öğütme sektörüne ve il-
gili üretim sektörlerine yatırım yaptığını ve bu yatırımların mikta-
rının kıtada faaliyet gösteren bütün işletmelerden fazla olduğunu 
belirtti. Seaboard’un açıklamasında, “Bu işlem Afrika’nın en hızlı 
büyüyen ülkelerinden biri olan Gana’nın pazarına girmek için eşsiz 
bir fırsat doğurdu.” denildi. Şirket, Gafco değirmenini işleteceğini 
ve şirketin ürün gamını mevcut markaları olan Sankofa ve Traditi-
on markaları ile satışa sunmaya devam edeceğini açıkladı.

Seaboard, Batı Afrika’daki Nijerya ve Liberya ülkelerinde un de-
ğirmenleri işletiyor. Şirketin değirmencilik faaliyetleri yürüttüğü 
diğer Afrika ülkelerinin arasında Uganda, Kenya, Zambiya, Güney 
Afrika, Lesoto, Madagaskar, Mozambik, Angola, Tanzanya, Kongo 
Cumhuriyeti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti bulunuyor. 

American Seaboard Overseas and Trading Company has acquired 
the control of a flour milling and feed producing facility in Tema, 
Ghana with a lease contract it signed.

The facility is part of Ghana-Agro Food Complex Ltd. (Gafco), 
owned by the partnership of the Ghana government, an insti-
tutional local investment group and Industrie-Baue Nord Group 
(I.B.N.), a global company based in Germany and Switzerland.

The daily milling capacity of Gafco flour mill is approximately 
3,300 cwts (almost 170 tons). According to the calculations made 
by Seaboard, the annual flour and feed capacity of the facility is 
100,000 tons. In the announcement made, it is declared that the 
complex was designed in a way that will allow increasing the ca-
pacity in a cost-effective manner. And the announcement made 
by Gafco declared that Bühler equipped mill packages various 
types of flour (bread, biscuit and special local flour).

Seaboard authorities stated that Seaboard Overseas within the 
body of Seaboard Corp. invests in wheat milling sector and other 
related production sectors in 14 African countries, and that the 
total amount of these investments is more than any other grain 
processor on the continent. “This transaction was a unique oppor-
tunity to enter in the Ghana market, one of the fastest growing 
countries in Africa.” said Seaboard. The company announced that 
it will operate the Gafco mill and continue offering the company’s 
product line under its current brands names called Sankofa and 
Tradition. In West Africa, Seaboard operates flour mills also in Ni-
geria and Liberia. And other African countries that the company 
is involved in milling operations include Uganda, Kenya, Zambia, 
South Africa, Lesotho, Madagascar, Mozambique, Angola, Tanza-
nia, Republic of Congo and Democratic Republic of Congo.

Birçok ülkede un değirmeni işleten Amerikalı Seaboard Overseas ve Trading Group,  Afrika’da iş-
lettiği değirmenlere bir yenisini de Gana’da ekledi.
American Seaboard Overseas and Trading Group that operates flour mills in various countries 
added a brand new one to the mills it operates in Africa.
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Zimbabwe’de sık elektrik kesilmeleri, bazı önemli tarım alanla-
rında sulama yapılmasını engelleyerek, ülkede mısırdan sonraki 
ikinci temel besin kaynağı olan buğday üretimini olumsuz yönde 
etkiledi. 

Zimbabwe hükümeti, üretimi arttırmak amacıyla 2012 yılındaki 
kışlık buğday programı için 20 milyon dolar desteği serbest bı-
rakırken aynı zamanda Enerji ve Elektrik Üretim Bakanlığı’na ve 
ZESA’ya (Zimbabwe Elektrik İdaresi) “buğday yetiştirilen yerlere 
yeterli miktarda elektrik sağlanması için çalışma yapmaları” yö-
nünde bir çağrıda bulundu.

Ekonomi Bakanı Tendai Biti, geçen yıl ülkenin 400 bin ton buğ-
day ihtiyacına karşılık ancak 12 bin ton üretim gerçekleştiril-
diğini açıkladı. Biti ile Tarım, Makineleşme ve Sulama Bakanı 
Joseph Made düzenledikleri ortak basın toplantısında buğday 
üretiminin büyük ölçüde su ve elektriğe dayalı olduğunu be-
lirttiler.

Üretimi arttırmak için hükümetin destek vereceğini belirten 
Made, “15 milyon Dolar tutarında tarımsal malzeme vereceğiz 
ve hükümet, şu anda geçerli sözleşmeler çerçevesinde tedarik-
çiler vasıtasıyla bu malzemelerin yerine ulaşmasını sağlayacak.” 
dedi. 

The frequent power failures in Zimbabwe prevent irrigation in 
some of the important agricultural lands and thus negatively 
affect the production of wheat which is the second main food 
source after corn. 

While Zimbabwe government provided a support of 20 million 
dollars for the winter wheat program in 2012 in order to increase 
the production, it also called the Ministry of Energy and Power De-
velopment and the Zimbabwe Electricity Supply Authority (ZESA) 
“to make the necessary arrangements to ensure adequate supply 
of power to the wheat growing areas”.

The Minister of Finance, Tendai Biti stated that the last year, the 
country produced only 12 thousand tons of wheat despite of 
its need of 400 thousand tons. In the joint press conference Biti 
and the Minister of Agriculture, Mechanization and Irrigation 
Development, Joseph Made held together, they underlined the 
fact that wheat production mainly relies on water and electricity. 
Made, who stated that the government will provide its support 
in order to increase the production, said the following: “We will 
provide 15 million dollars worth of agricultural materials and the 
government will ensure these materials arrive at their targeted 
destination through suppliers within the framework of the valid 
contracts.”

Zimbabwe’de elektrik kesintileri nedeniyle tarım alanlarının sulanamaması, mısırdan sonraki ikin-
ci temel besin kaynağı olan buğdayın üretimini olumsuz etkiliyor. Hükümet üretimi desteklemek 
için tarım sektörüne 20 milyon dolar kaynak ayırdı.
In Zimbabwe, the fact that agricultural lands cannot be irrigated due to the power failures neg-
atively affects the production of wheat, which is the second food source after corn. The govern-
ment allocated 20 million dollars to the agricultural sector in order to support this production.
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Dünya tahıl üretimine ilişkin son raporunu 2 Nisan’da yayınlayan 
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 2011/12 sezonunda 1.841 
milyon ton olarak öngördüğü toplam tahıl üretiminin, 2012/13 
sezonunda 35 milyon tonluk artışla 1.876 milyon ton düzeyinde 
gerçekleşmesini bekliyor. 

Tahıl tüketiminde de 30 milyon tonluk bir artış tahmin eden IGC, 
2010/11 sezonunda 1.731 milyon ton olarak tahmin ettiği dünya 
tahıl tüketiminin, 2011/12 sezonunda 1.840 milyon ton olacağını 
öngörüyor. 2012/13 sezonu için beklenen tahıl tüketim miktarı 
ise 1.870 milyon ton.

2010/11 sezonunda 243 milyon ton olarak tahmin edilen dün-
ya tahıl ticaretinin 2011/12 sezonunda 260 milyon ton olacağını 
öngören IGC, 2012/13 sezonunda ticaretin bir önceki sezona kı-
yasla 3 milyon tonluk bir artışla 263 milyon ton düzeyinde ger-
çekleşmesini bekliyor. Dünya dönem sonu stoklarıyla ilgili öngö-
rü ise 2011/12 sezonu için 374 milyon ton. 2012/13 sezonunda 
stokların 6 milyon tonluk artışla 380 milyon ton olacağı tahmin 
ediliyor.

International Grain Council (IGC) that published its last report 
about global grain production on April 2 expects global grain 
production to be 1,876 million tons in the season 2012/13 with an 
increase of 35 millions from the figure of 1,841 million tons in the 
season 2011/12. 

And IGC that expects 30 million tons of increase in the global 
grain consumption estimates the consumption figure for the sea-
son 2011/12 that it estimated as 1,731 million tons in the season 
2010/11 as 1,840 million tons. And the expected grain consump-
tion for the season 2012/13 is 1,879 million tons.

IGC, which predicted the global grain trade as 243 million tons for 
the season 2010/11 and 260 million tons for the season 2011/12, 
expects the trade volume to be around 263 million tons with a 
3 million tons increase compared to the previous season. And 
the forecast regarding global grain carryover stocks was 374 mil-
lion tons for the season 2011/12.  This figure is also expected to 
reach the level of 380 million tons in the season 2012/13 with an 
increase of 6 million tons.

Uluslararası Hububat Konseyi, dünya tahıl üretimine ilişkin son raporunu 2 Nisan’da yayınladı. 
IGC, 2012/13 sezonunda dünya tahıl üretiminin 35 milyon ton artmasını bekliyor.
International Grain Council published its last report regarding global grain production on April 
2. IGC expects global grain production to increase 35 million tons in the season 2012/13.
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Japonya, sınırlı üretim nedeniyle 5-6 
milyon ton civarında olan yıllık buğday 
ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını ithalat 

yoluyla karşılamaktadır. 

Due to the limited production in Japan, 
it supplies almost 90 percent of its an-

nual wheat requirement, which is around 
5-6 million tons, through import. 

Geçtiğimiz yıl deprem ve tsunami felaketiyle andığımız Japonya, 
dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden biri olarak yaralarını hızla 
sardı. Günümüzde Japonya, gelişmiş ekonomisiyle birçok dünya 
ülkesi için iyi bir dış ticaret partneri olarak görülmektedir. Dün-
ya hububat ve un pazarında da, özellikle ihracatçılar için hatırı 
sayılır bir konuma sahip olan Japonya, dünyanın en büyük tahıl 
ithalatçılarından bir tanesidir. 

Çünkü Japonya, sınırlı üretim nedeniyle 5-6 milyon ton civa-
rında olan yıllık buğday ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını ithalat 
yoluyla karşılamaktadır. Japonya’nın hububat ve un pazarına 
geçmeden önce kısaca ülke ekonomisi ve tarımı hakkında bir-
kaç bilgi edinelim.

JAPONYA’DA EKONOMİ
Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden biri olan Japonya’nın, 
dünya ekonomik ve politik sistemindeki bugünkü yerini alması 
2. Dünya Savaşı’ndan sonra başlamıştır. 2. Dünya Savaşı’ndan bu 
yana düzenli olarak büyümeye devam eden Japonya ekonomisi, 
2008 yılında bir miktar sekteye uğramış, 2009 yılının başların-
da da global ekonomik kriz, OECD ülkelerinin düşük ekonomik 
performansları ve ihraç pazarlarındaki daralmanın da etkisi ile 
küçülme bir süre daha devam etmiştir.  Ancak Japon ekonomi-
si, beklentilerin aksine sürpriz bir şekilde global krizden çıkmayı 
başarmış ve ekonomik büyüme rakamları 2009 ikinci çeyrekte 
yüzde 0,7 ve üçüncü çeyrekte yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiştir.

Japon ekonomisi ağırlıklı olarak ihracata dayanmaktadır ve bu 
yüzden dışardan gelen taleplerin 
ekonomik kriz dolayısıyla azalma-
sı, ekonomik büyümeyi sekteye 
uğratmıştır ancak hükümet tara-
fından yürürlüğe konulan ve yerel 
talebi canlandırmaya yönelik kriz 
paketleri, ekonominin hızlı bir şe-
kilde krizden çıkmasına olanak 
sağlamıştır. Hükümet desteklerinin 
önümüzdeki dönemde azaltılacak 
olması nedeniyle, söz konusu bü-
yümenin yavaşlamaya başlayabi-
leceği, 2010-13 döneminde ekono-
mik büyümenin dünya ekonomisine paralel olarak, yıllık ortalama 
yüzde 1 oranında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

TARIM SEKTÖRÜ VE EKONOMİDEKİ YERİ
Japonya’da tarım sektörü, ekonomide giderek daha az önem arz 
etmektedir. 2008 yılında tarım sektörünün GSYİH içindeki oranı 
yüzde 1,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu oran 1970’lerde yüzde 6 oranında seyretmekte idi. Keza 2007 
itibariyle tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 3,1 milyon 
ile 1960 yılındaki istihdam rakamının yaklaşık yarısına tekabül 
etmektedir. Ancak ülkede “Tarım Lobisi” etkinliğini hala koru-
maktadır. 

Nokyo adı verilen bu grup, Japonya’nın en büyük bankası olan 
Norinchukin bankasını kontrol etmektedir. Ayrıca tarım piyasası 

Japan that we remember with the earthquake and the tsunami 
disasters of the last year picked up the pieces fast as one of the 
most developed economies of the world. Today, Japan is seen as 
a very good foreign trade partner by many of the world coun-
tries due to this developed economy. 

And in world grain and flour market, Japan has a respected posi-
tion especially in the eyes of the exporters, since it is one of the 
largest grain importers of the world. Due to the limited produc-
tion in Japan, it supplies almost 90 percent of its annual wheat 
requirement, which is around 5-6 million tons, through import. 
Before giving more details about Japanese grain and flour mar-
ket, let’s first look at their economy and agriculture.

ECONOMY IN JAPAN
Japan, which is one of the most developed economies in the 
world, gained its current position in the world’s economical 
and political system after World War II. The growth of Japanese 
economy that was regular after the World War II was interrupt-
ed in 2008, and this recession continued for a little while more 
with the impact of the global economic crisis of 2009, the poor 
economical performances of OECD countries and the shrinkage 
in the export market.  However Japanese economy surprisingly 
overcame this crisis contrary to all expectations and achieved 
growth rates of 0.7 percent in the second quarter and 1.2 per-
cent in the third quarter of 2009.

Japanese economy is mainly based on export and that’s why 
the demands to decrease due to 
economic crisis interrupted the 
growth of its economy. 

However the crisis packages that 
were put into force by the gov-
ernment to invigorate the local 
demand enabled Japanese econ-
omy to recover itself rapidly. Since 
such government supports will be 
reduced in the following period, it 
is expected for this growth to slow 
down and the economic growth 

rate to be around the annual average of 1 percent in line with 
the world economy.

AGRICULTURE SECTOR AND ITS PLACE 
IN THE ECONOMY
In Japan, the agriculture sector plays a decreasingly small role 
in its economy. The percentage of the agriculture sector in GDP 
was only around 1.5 in 2008. This figure was around 6 percent in 
1970s. And the number of people employed in the agriculture 
sector as of 2007 was 3.1 million, a figure that is only half of the 
employment number in 1960s. 

However, “Agriculture Lobby” in Japan still preserves its effec-
tiveness. This group named ‘Nokyo’ controls the Norinchukin 
Bank, the largest bank of Japan. Moreover, the agricultural 
market is extremely protected. Agricultural production prices 
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son derece korunaklıdır. Tarımsal üretim fiyatları, dünya piyasa-
larının çok üzerindedir. Çünkü tarım sektörü hükümet tarafından 
yüksek vergilerle korunmakta, Japonya’da üretilen ürünlere yük-
sek gümrük vergisi uygulanmaktadır. 

HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Japonya’da toplam alanın ancak yüzde 13’ü tarıma elverişlidir. Pi-
rinç, üretilen en önemli tarım ürünü konumunda bulunmakta, de-
ğer itibariyle tarımsal gelirin yüzde 22’sini, arazi itibariyle ise ekilen 
alanın yüzde 50’sini oluşturmaktadır. Ancak pirinç Japonya’daki 
günlük beslenmedeki rolünü yavaş yavaş kaybetmektedir. 

Japon Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı (MAFF)’nın verileri, 
ülkede kişi başı pirinç tüketiminin 118.3 kg ile 1962 yılında zirve 
yaptığı yönünde. MAFF, bu tüketim miktarının 2008 yılında 60 ki-
lograma, 2010 yılında ise 58 kilograma düştüğünü tahmin edili-
yor. MAFF, deprem öncesi yayınlandığı bir raporunda da 2010-11 
pirinç talebinin 8,1 milyon ton olacağını öngörmüştü.

Pirinç tüketimine yönelik talep düşüşü, üretim verilerinde de 
kendini göstermektedir. ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi 
(USDA)’nin verilerine bakıldığında Japonya’da pirinç üretiminin 
son 10 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon ton civarında düştüğü gö-
rülmektedir. 2000/01 sezonunda 8,6 milyon ton olan Japonya’nın 
pirinç üretimi, 2010/11 sezonunda 7,7 milyon tona gerilemiştir. 
USDA, Japonya’daki pirinç üretiminin 2011/12 sezonunda da 7,6 
milyon ton civarında olacağını tahmin etmektedir. USDA’nın Ja-
ponya’daki pirinç tüketimine ilişkin verilerinde ise düşüş miktarı 
çok daha az görünmektedir. 2000/01 sezonunda 8,2 milyon ton 
olarak açıklanan pirinç tüketiminin 2010/11 sezonunda da aynı 
seviyelerde kaldığı görülmektedir. 2011/12 sezonu için öngörü-
len 8 milyon tonluk tüketim miktarı ise yaklaşık 200 bin tonluk 

are way above the figures in the world markets since the agri-
cultural sector is protected by the government with high taxes 
and high customs duties are applied to the products produced 
in Japan. 

CEREAL PRODUCTION AND CONSUMPTION
In Japan, only 13 percent of the total land is suitable for agricul-
tural activities. While rice is its most important agricultural prod-
uct, it consists 22 percent of the agricultural income in terms of 
value and 50 percent of the cultivated lands in terms of field. 
However, rice slowly loses its role in the daily diet of Japanese 
people. 

The data of the Ministry of Agriculture, Forest-
ry and Fisheries of Japan (MAFF) indicates that 
the rice consumption per person in the coun-
try hit the top in 1962 with 118.3 kg. MAFF 
estimates that this consumption amount de-
creased to 60 kilograms in 2008 and 58 kilo-
grams in 2010. And a report that MAFF pub-
lished before the earthquake estimates the 
rice demand for 2010-11 as 8.1 million tons.

This decrease in the demand for rice reveals it-
self also in the production data. When we look 
at the U.S. Department of Agriculture (USDA), 
Foreign Agricultural Service, we see that the 
rice production in Japan decreased around 1 
million tons within the last decade. 

The rice production which was 8.6 million 
tons in the season of 2000/01 decreased to 7.7 
million tons in the season of 2010/11. USDA 
estimates this decrease to continue and the 
rice production in Japan to be around 7.6 mil-
lion tons in the season of 2011/12.
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bir düşüşe işaret ediyor. Japonya’da azalan pirinç tüketiminin ye-
rini buğday almaya başlamış ve buğday tüketimi 1980’li yıllara 
kadar yükselen bir grafik sergilemiştir. Ancak 1980’lerden sonra 
yıllık kişi başı tüketimde, 31-32 kg’lar civarında seyreden bir is-
tikrar sağlanmıştır.

Ülkede buğday üretimi, tüketim oranlarına kıyasla çok düşük 
çaptadır. Hükümetin üretimi arttırmaya yönelik çabalarına rağ-
men halen buğday üretimi iç talebin yaklaşık ancak 10’unu kar-
şılayacak orandadır. USDA’nın buğday üretimine ilişkin verileri 
incelendiğinde, Japonya’daki buğday üretiminin son 10 yıl içe-
risinde çok dalgalı bir üretim grafiği sergilediği görülmektedir. 

Ülkede buğday üretimi, 2007/08 sezonunda 910 bin ton ile en 
yüksek seviyeye ulaşmıştır. Ancak üretimdeki bu yükseliş sonraki 
yıllarda devam etmemiş, 2010/11 sezonunda, deprem ve tsunami 
felaketinin de etkisiyle, 568 bin ton ile 10 yıl öncesini de geride 
bırakacak şekilde düşmüştür. USDA’nın tahminlerine göre ülkenin 
2011/12 sezonundaki buğday üretimi ise, bir önceki sezona kıyas-
la 174 bin ton artış göstererek 742 bin ton civarında olacak.

Tüketim rakamları ise yukarıda da değinildiği gibi çok daha yük-
sek kalmaktadır. USDA verileri, Japonya’daki toplam buğday 
tüketiminin 2010/11 sezonunda 6,4 milyon ton olduğunu gös-
termektedir.  Buğday tüketiminin 2011/12 sezonunda da 6,5 mil-
yon ton civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Japonya’da 
üretiminin yok denilecek kadar az olduğu mısırda, tüketim ise bir 
hayli yüksektir. Ülkede her yıl yaklaşık 16 milyon ton mısır tüketil-
mektedir. Arpada ise üretim ve tüketim 150-200 bin ton arasında 
değişmektedir.

And in the USDA data concerning the rice consumption in Japan, a 
less decrease is observed. Rice consumption, which was declared 
as 8.2 million tons in 2000/01 season, is seemed to stay around the 
same level in 2010/11 season. A

nd the consumption amount of 8 million tons estimated for the 
2011/12 season indicates approximately a decrease of 200 thou-
sand tons. In Japan, this decrease in rice consumption seemed to 
be replaced by wheat and wheat consumption showed a rising 
graphic until 1980s. However, stability was assured in the annual 
per capita consumption around the level of 31-32 kg after 1980s.

In the country, wheat production is very low compared to the con-
sumption rates. Despite of the government’s efforts to increase 
the production, the wheat production can still only supply 10 per-
cent of the domestic demand. When the data of USDA regarding 
wheat production is analyzed, it is seen that the wheat production 
in Japan displayed a rising and falling graph for the last decade.

 The wheat production in the country reached its highest level in 
2007/08 with 910 thousand tons. However this rise in the produc-
tion didn’t continue in the recent years and it dropped behind the 
figure of 10 years ago with 598 thousand tons in 2010/11 due to 
the impact of the earthquake and the tsunami disasters.  Accord-
ing to the estimations of USDA, the wheat production of the coun-
try in 2011/12 will be around 742 thousand tons by increasing 174 
thousand tons compared to the previous season. As mentioned 
before, the consumption figures are way above these given num-
bers. USDA data indicates that the total wheat consumption in 
Japan is around 6.4 million tons in the 2010/11 season. 
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DEĞİRMENCİLİK VE UN SANAYİ
Modern ve gelişmiş bir değirmencilik endüstrisine sahip olan 
Japonya’da, yıllık yaklaşık 5 milyon ton un işleme kapasitesine 
sahip, yaklaşık 100 değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Ancak 
Japon un öğütme pazarının yaklaşık yüzde 80’i, 4 büyük firmanın 
tekelindedir. Bu büyük değirmenlerden Nisshin’in pazar payının 
yaklaşık yüzde 38’lerde olduğu tahmin edilmektedir. Diğer 3 bü-
yük değirmen ise Nippun (pazar payı yüzde 22), Showa (pazar 
payı yüzde 10) ve Nitto-Fuji (pazar payı yüzde 8) firmalarıdır. 

JAPONYA’DA DIŞ TİCARET
Dış ticaret, Japon ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. Bu yüz-
den de 2008 yılında yaşanan global ekonomik kriz, Japonya’nın 
dış ticaretini ve de ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. An-
cak Japonya, bu süreçte iç tüketimi arttırmaya yönelik çalışmala-
rı neticesinde krizin etkilerinden kolayca sıyrılmayı başarmıştır.

Dış ticarette denge sağlama konusunda başarılı bir tablo çizen 
Japonya’da, 2009 yılında 581 milyar dolarlık ihracata karşılık 552 
milyar dolarlık ithalat gerçekleşmiştir.

Japonya uluslararası ticarette dünyanın belli başlı ülkeleri arasın-
da yer almaktadır. Yine 2009 yılı verilerine göre DTÖ’ye üye ül-
keler arasında gerçekleşen toplam ihracatın yüzde 5,4’ünü ger-
çekleştiren Japonya, bu miktarla 4. sırada yer almış, yüzde 5,1’lik 
ithalatıyla da yine 4. sırada yer almıştır. 

Bölgesel açıdan Japonya’nın en önemli ticaret partnerini yüzde 
49,5’lik oran ile Asya oluşturmaktadır. Bunu yüzde 15 ile Kuzey 
Amerika, yüzde 13,2’le Avrupa Birliği ülkeleri ve yüzde 10,1’lik 
oran ile de Ortadoğu izlemektedir.

And it is estimated for the wheat consumption to be around 6.5 
million tons in the 2011/12 season. And regarding corn market 
where production is so little, if any, the consumption is really high. 
In the country, almost 16 million tons of corn is consumed every 
year. And in barley, the production and consumption figures vary 
between 150 and 200 thousand tons.

MILLING AND FLOUR INDUSTRY
In Japan that has a modern and developed milling industry, it is 
estimated that there are approximately 100 mills with the approx-
imate capacity of processing 5 million tons of flour annually. How-
ever, 80 percent of the flour milling market in Japan is controlled 
by 4 major companies. It is estimated that the market share of Nis-
shin, one of these names, is around 38 percent. And for the other 
3, the market share of Nippun is 22 percent, Showa is 10 percent 
and Nitto-Fuji is 8 percent. 

FOREIGN TRADE IN JAPAN
Foreign trade is the backbone of the Japanese economy. That’s 
why the global economical crisis experienced in 2008 affected 
the foreign trade of Japan and thus its overall economy. However 
Japan managed to overcome these effects of the crisis due to its 
efforts to increase its domestic production during this period. In 
Japan that displays a successful portrait in establishing a balance 
in foreign trade, the export figure is 581 billion dollars and the 
import figure is 552 billion dollars in 2009.

Japan is among the leading names of the world in the internation-
al trade. And again based on the 2009 data, Japan that performed 
5.4 percent of the total export between WTO member countries 
is ranked 4th with this percentage and again ranked 4th in im-
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Ülkelere göre Japonya’nın en büyük ticari partnerlerini ise yüzde 
20,5 ile Çin ve yüzde 13,5 ile ABD oluşturmaktadır. Japonya’nın 
ABD’ye olan ihracatı, toplam ihracatının yüzde 18,9’unu, Çin’e ih-
racatı ise yüzde 16,1’ini kapsamaktadır. İthalatında da Çin yüzde 
21,1, ABD ise yüzde 10,2 paya sahiptir.

DIŞ TİCARETTE HUBUBAT VE UNUN YERİ
Japonya’da tarımsal üretiminin geliştirilmesi amacıyla 2006 yılın-
da bir destekleme sistemi yürürlüğe konulmuş ve bu programa 
pirinç, buğday, arpa, soya fasulyesi ve şeker pancarı dahil edil-
miştir. Ancak üretim maliyetlerinin yüksekliği, nitelikli istihdamın 
kısıtlı olması, talebin yüksekliği ve arazilerin çoğunluğunun tarı-
ma elverişli olmaması nedeniyle Japonya, tarım ve gıda ürünleri 
ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü ithalat yoluyla karşılamakta-
dır.

Dünyanın önemli tahıl ithalatçıları arasında yer alan Japonya, her 
yıl ortalama 5 milyon ton buğday ve 16 milyon ton mısır ithal 
etmektedir. USDA’nın verilerine bakıldığında; 2010/11 sezonun-
da Japonya’nın ithal ettiği buğday miktarı 5,8 milyon tondur. 
2011/12 sezonunda da buğday ithalatının 6,1 milyon ton olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Bu ithalat miktarına karşı yapılan ihracat ise 2010/11 sezonunda 
292 bin tondur ve bu ihracat un şeklinde yapılmaktadır. 2011/12 
sezonunda da 300 bin ton ihracat yapılacağı tahmin edilmekte-
dir. Bilindiği gibi dünyadaki başlıca buğday üreticisi ülkeler, aynı 
zamanda en fazla un üretimi yapan ülkelerdir. 

Ancak üretimde söz sahibi olmayan, yoğun ithalat yapan bir ülke 
olarak Japonya, dünyanın önemli un üreticisi ve ticaretini yapan 
ülkeler arasında yer almaktadır. Japonya, buğday ithalatında ol-
duğu gibi mısır ithalatında da dünyada çok önemli bir role sa-
hiptir. 

port with the percentage of 5.1.  And in terms of region, Asia is 
the most important trade partner of Japan with a percentage 
of 49.5. Asia is followed by North America with 15 percent, Eu-
ropean Union countries with 13.2 percent and Middle East with 
10.1 percent. 

And in terms of country, the biggest trade partners of Japan are 
China with 20.5 percent and USA with 13.5 percent. While Ja-
pan’s export to USA composes 18.9 percent of its total export 
volume, its export to China composes 16.1 percent. And in im-
port, China has a share of 21.1 percent and USA has a share of 
10.2 percent.

THE PLACE OF CEREALS AND FLOUR IN FOREIGN TRADE
In order to improve agricultural production in Japan, a govern-

ment support system was put into 
practice in 2006, and rice, wheat, 
barley, soybean and sugar beet are 
included to this program. However 
the high production costs, the lim-
ited number of qualified workers, 
the high demand and the fact that 
majority of the fields are not suit-
able for agriculture cause Japan to 
supply an important part of its ag-
ricultural and food product needs 
through import.

Japan, which is among the impor-
tant grain importers of the world, 
imports an average of 5 millions 
tons of wheat and 16 millions tons 
of corn each year. The data of USDA 
indicate that the wheat amount 
imported by Japan in the season 
of 2010/11 is 5.8 million tons. And 
it is estimated for this figure to rise 
up to 6.1 million tons in 2011/12. In 
comparison to this import amount, 

the export amount for 2010/11 is 292 thousand tons and it is ex-
ported in the form of flour. And it is estimated for this figure to 
be around 300 thousand tons in 2011/12. As you know, the major 
wheat producer countries of the world are also the countries that 
produce the highest amount of flour. However Japan as a country 
that has no voice in production but high import volume is count-
ed among the world’s most important countries that produce and 
trade flour.

Japan has an important role in corn import as in wheat import. 
The amount of corn imported in Japan for the season 2010/11 was 
declared as 16.6 million tons in USDA data. And the corn import 
that stayed around the same level in the last decade is estimated 
to be 16.1 million tons in the season of 2011/12. 

Almost all of the wheat and corn import are processed in the 
mills of the country and used domestically. However a part of the 
wheat, as mentioned above, is exported in the form of flour. 
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Japonya’nın, 2010/11 sezonunda ithal ettiği mısır miktarı USDA 
verilerinde 16,6 milyon ton olarak açıklanmaktadır. Son 10 yıl 
içerisinde hemen hemen aynı oranlarda seyreden mısır ithalatı-
nın, 2011/12 sezonunda da 16,1 milyon ton olacağı tahmin edil-
mektedir. 

Buğday ve mısır ithalatının hemen hemen hepsi, ülkedeki de-
ğirmenlerde işlenmekte ve yurtiçi tüketimde değerlendirilmek-
tedir. Ancak buğdayın bir kısmı yukarıda da belirtildiği gibi un 
olarak ihraç edilmektedir. 

Ülkenin tahıl ithalatında Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı’nın 
(MAFF) önemli bir rolü vardır ve ithalat çoğunluk MAFF’ın yöne-
timindeki devlet kurumu tarafından yapılmaktadır. Devlet kuru-
mu buğday ithalatında öncelikle ABD, Kanada ve Avustralya’yı 
tercih etmektedir.

In the grain import of the country, the Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries (MAFF) plays an important role and the im-
port is performed mostly by the government agency managed by 
MAFF. This government agency primarily prefers USA, Canada and 
Australia for importing wheat.
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Suyun güç verdiği su değirmenlerinin ilk olarak M.Ö. 100 yılında 
Eski Yugoslavya ve Arnavutluk’ta kullanıldığı tahmin ediliyor. Ne-
hir ve dere kenarlarına kurulan bu değirmenler, çalışma ilkesine 
göre iki türe ayrılıyor. Birinci türde, değirmen çarkı, değirmen 
taşlarının altına yatay olarak yerleştiriliyor ve bir su akıntısı tara-
fından döndürülüyor. Bu değirmen türünde arada hiç dişli yoktur. 
Değirmendeki çark mili uzatılıp, yukarda taşla birleştiriliyor. Bu tür 
değirmenler, hem sürekli hızlı akan akarsulara ihtiyaç duyduğu 
hem de 1,5 beygirgücünü aşmayan çalışma güçleri nedeniyle pek 
geliştirilemeden yok olmuştur. Günümüzde yalnızca Avrupa ve 
Asya’nın dağlık bölgelerinde az sayıda örneği bulunduğu tahmin 
edilmektedir. 
İkinci tür olan değirmende, çark dikey olarak yerleştiriliyor ve çar-
kın kanadına, aşağıdan ya da çarkın üstündeki bir oluktan su ve-
riliyor. Böylece, dönme gücü yalnızca oluktan gelen su basıncıyla 
değil, çarktaki kanatların ağırlıklarıyla da ortaya çıkıyordu. Çapla-
rı 2,6 metre olan çarkların kullanıldığı Roma değirmenlerinin, 36 
beygirgücünde olduğu sanılmaktadır. Saatte 300 kg un işleyebilen 
bu değirmenler, 3045 dev/dak hızla dönüyorlardı. Yatay çarkın ter-
sine, ikinci tür değirmende, değirmen taşlarına 4 kat artırılmış hız 
veren dişliler kullanılıyordu. 
Dikey çarklı değirmenler, yeterli suyun bulunduğu her yerde 
yapılabilmelerine karşılık, su dönüşünü sağlamak için ayrıntılı 
düzenler kurulmasını gerektirmeleri bakımından düşük güçlü 
oluyorlardı.

Roma İmparatorluğu’nun son yıllarında ve kavimler göçü döne-
minde Avrupa’nın her yanına yayılan su değirmeni, XI. yüzyıla 
kadar yalnızca tahılların öğütülmesi amacıyla kullanıldı. Ama XII. 
yüzyılda değirmenler, bira fabrikaları için arpa, sepievleri (tabak-
haneler) için ağaç kabuğu öğütmeye başladılar. Ayrıca, ana şaftta-
ki dişlilerin yerini krank kolları aldı ve su değirmenlerinde çekiçler, 
testereler, körükler, zımbalar da kullanılmaya başlandı. Böylece 
Ortaçağ boyunca, endüstride su enerjisinden yararlanma oranı 
günden güne arttı. Ortaçağ’da demir endüstrisi, suyla çalışan de-
mirci ocaklarıyla gelişti. Su değirmenleri bir süre sonra, silah nam-
lusu yapımında ve kağıt hamuru üretiminde de kullanıldı.
Endüstride su gücünden günden güne daha çok yararlanılması-
na karşılık, değirmen çarklarının veriminde ya da büyüklüğünde 
önemli bir değişiklik olmadı. Çarklar tahtadan yapılıyor, tahta diş-
lilerle döndürülüyordu. 4 metre çapında bir çarkla çalışan bir de-
ğirmenin gücü, 30 dev/dak için 10 beygirgücü kadardı. 
Su gücünden yararlanma sonucu, endüstri tesisleri akarsu ke-
narlarına kaydı. Ama bir süre sonra buhar makinalarının ortaya 
çıkması, endüstrinin yeni bir enerji kaynağına, yani kömüre yö-
nelmesine yol açtı. Böylece, su değirmenlerinin kullanımı azaldı. 
XIX. yüzyıldan sonraysa, su değirmenleri, bazı kırsal bölgelerde 
yalnızca tahılların öğütülmesi amacıyla kullanıldı. Günümüzde 
değirmen havuzlarını, savakları hazırlamak ve değirmeni kurmak 
çok masraflı olduğundan, su değirmenleri genellikle ekonomik 
bulunmamaktadır.
Kaynak: Nasıl Çalışır - Bilim, Teknoloji ve İcatlar Ansiklopedisi, Gelişim Yayınları 

It is speculated that the watermills powered by water are first used 
in Former Yugoslavia and Albania in 100 B.C. These mills that are 
built besides rivers and lakes are classified into two types based on 
their working principles. In the first type, the mill wheel is placed 
under the millstones horizontally and rotated by a water flow. In 
these mills, there is no gear in between. The wheel shaft in the mill 
is extended and connected to the stone at the top. Such mills dis-
appeared without further improvement due their constant need 
for a fast flowing stream and working powers that can’t exceed 1.5 
horsepower. Today, it is estimated that few examples of these still 
exist only in the highlands of Europe and Asia. 
And in the second type of mills, the wheel is placed vertically and 
water is supplied to the paddles from below or from a channel un-
derneath the wheel. Thus the rotating power is obtained not only 
through the pressure of the water coming from this channel but 
also with the weight of the paddles. Roman mills, where wheels 
with diameters of 2.6 meter were used, are assumed to have 36 
horsepower. These mills, which can process 300 kilograms of flour 
per hour, are rotated with a speed of 3045 cycles per minute. In 
this second type of mills, gears that provide 4 times more speed to 
the mill stones are used in contrast to the horizontal wheel. 
Even though mills with vertical wheels can be constructed any-
where with sufficient amount of water, their powers were low 
due to the fact that they required the establishment of detailed 
mechanisms in order to ensure water cycle.

Watermills that are seen everywhere in Europe during the last 
years of the Roman Empire and during the migration of tribes 
were used for the purpose of milling only grains until the 11th 
century. But in the 13th century, mills began processing barley 
for breweries and barks for tanneries. Moreover, the gears in the 
main shaft were replaced with crank roads, and hammers, saws, 
bellows, stamps were begun to be used in watermills. Thus the 
use of water energy increased gradually throughout the Middle 
Ages. The iron industry in the Middle Ages developed thanks to 
the fire beds working with water. After a while, watermills were 
begun to be used in the production of gun tube and wood pulp.
Even though the power of water became more and more impor-
tant in the industry each day, there were no major changes in the 
efficiency or size of the mill wheels. The wheels were made from 
wood and rotated with wooden gears. The power of a mill work-
ing with a wheel of 4 meters diameter was 10 horsepower for 30 
cycles per minute. 
As a result of this trend for using water power, the industrial facili-
ties moved towards riversides. But after a while, the emergence of 
steam machines caused the industry to head towards a new en-
ergy source, coal. Thus watermills began to be used less. And after 
the 19th century, watermills started to be used only to process 
grains in the rural areas. Since preparing millponds, sluices and 
building mills require extreme costs, watermills are not generally 
preferred.
Source: How does it work - Science, Tech. and Inn. Encyclopedia, Gelişim Pub.
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