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Editör
Editor

Miller/Değirmenci Dergisi artık her ay sizlerle
Değerli okurlar,
Öncelikle Parantez Group ve Değirmenci Dergisi ailesi olarak
tüm sektör mensuplarımızın yeni yılını en içten dileklerimizle
kutlarız. 2013’ün herkese sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini ve de sektörümüz açısından başarılı ve verimli bir yıl
olmasını temenni ediyoruz.
Miller/Değirmenci Dergisi olarak, her yıl olduğu gibi bu yılda
dergiyle ilgili geliştirmelerimize devam ediyoruz. Öncelikle
Miller/Değirmenci Dergisi’nin Ocak 2013’ten itibaren, artık her
ay siz değerli okuyucularıyla buluşacak olacağını paylaşmaktan
mutluluk duyuyoruz. Yayın hayatında 6 yılı geride bırakan
Miller/Değirmenci Dergisi, bugüne kadar 2 aylık periyotlarla
siz okurlarının karşına çıkıyordu. Ancak hububat ve bakliyat
piyasasındaki hızlı gelişim ve başta buğday olmak üzere hububat ürünlerinin artan stratejik önemi, dünya değirmencilik
sektörüne de ayrı bir canlılık kazandırıyor. Bu da daha çok haberin ve daha çok konunun ele alınması gerektiğini gösteriyor.
Miller/Değirmenci Dergisi’nin aylık periyotlarda yayınlanma
kararının arkasında da işte bu gereklilik var.
Sektörü daha yakından takip etmek, dünya değirmencilik
piyasasındaki son gelişmelerle ilgili haberleri güncelliğini kaybetmeden sizlere ulaştırmak, değirmenlerdeki teknik süreçleri
daha spesifik ve ayrıntılı ele alıp değerlendirmek, kısacası
daha çok haber ve bilgi paylaşmak, şuan için ancak aylık
yayınlanabilecek bir dergiyle mümkündü. Umarız ki yeni yılda
işleyeceğimiz yeni konular ve içerikler, dergiyle ilgili beklentilerinizi karşılayabilir.
Bilindiği gibi artan dünya nüfusu ve beraberinde ortaya çıkan
açlık sorunu, insan beslenmesinde stratejik role sahip olan
hububat ürünlerinin ve de buna bağlı sektörlerin önemini her
geçen gün artırmıştır. Önümüzdeki dönemde de bu sektörün
öneminin artarak devam edeceği, hatta dünyanın bir numaralı
gündeminin tarımsal üretim ve gıda olacağı düşünülmektedir.
Zira dünyanın birçok ülkesinde tarımsal üretimi arttırmak
için özellikle son yıllarda çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır.
Çünkü dünyadaki açlık sorunun tek çözümü tarımsal üretimi
arttırmaktır. Tarımsal üretimin arttırılmasıyla ilgili çalışmalar,
gerçekleştirilecek tarımsal üretimi işleyecek sektörlerin de
gelişmesi ve büyümesi anlamına geliyor. Buradan hareketle
önümüzdeki dönemde içinde bulunduğumuz hububat ve
bakliyat endüstrisinin ticari hacminin de gelişeceğini rahatlıkla
söyleyebiliriz. Gelişen ve büyüyen bir sektörün de, en çok ihtiyaç duyacağı şeyin ‘doğru bilgi’ ve de kendini ifade edebileceği
‘doğru iletişim mecrası’ olduğu kanaatindeyiz.
Biz de Parantez Group olarak dünya hububat, bakliyat ve
bağlı sektörlerin gelişimine ve iletişimine katkımızı devam
ettireceğiz.

Now you can access Miller/ Değirmenci Magazine
every month
Dear readers,
First of all, we would like to wish a happy new year for all of our
sector members as Parantez Group and Miller Magazine. We
wish that 2013 will bring wellness, success and happiness to
everyone and be a successful and grateful year for our sector.
As Miller/Değirmenci Magazine, this year we will continue
with our developments concerning the magazine as in every
year. First of all, we are happy to share that Miller/Değirmenci
Magazine will meet with its readers every month starting from
January 2013.
Leaving 6 years behind in its broadcast life, Miller/Değirmenci
Magazine used to meet with its readers every 2 months. However fast developments in cereals and legumes sector and
the increasing strategic importance of cereal products, wheat
being in the first place, enliven the world milling industry.
This shows that more news and issues should be evaluated.
This necessity lies behind the decision of publishing Miller/
Değirmenci Magazine every month.
It is only possible to closely track the sector, presenting the
news about the latest developments in the world milling industry without losing their actuality, assess the technical processes in the mills in a more specific and detailed way, in a
word, share more news and information with a monthly magazine. We wish that the subjects and contents to be discussed
next year will meet your expectations from the magazine.
As is known, increasing world population and hunger problem have increased the importance of cereal products and
related product which have a strategic role in the human nutrition. In the upcoming period, it is envisaged that the importance of this sector will increase, even agricultural production
and food will the number-one agenda of the world. Because
in many countries in order to increase agricultural production
significant studies are made in recent years as the only solution to solve the hunger problem is to increase the agricultural
production.
The studies concerning the increase of agricultural production mean that sectors to process the agricultural production
will also develop and grow. From this point of view, we can
simply say the commercial volume of current cereals and legumes industry will develop.
We think that the most important need of developing and
growing sector is “true information” and a “true communication channel” to express itself.
We will continue to contribute to the development and communication of world cereals and legumes sector and related
sectors as Parantez Group.
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Endonezya’da, un ithalatının yaklaşık yüzde 60’ını karşılayan Türk un üreticilerine karşı antidamping kampanyası başlatıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan TUSAF Başkanı Erhan Özmen, bu pazardan çıkmaları için çok baskı olduğunu ancak bu pazardan çıkmayacaklarını dile
getirdi.
In Indonesia, an anti-dumping campaign had been initiated against Turkish flour producers
that supply up to 60 percent of the flour import. TUSAF President Erhan Özmen made a statement about this latest development and stated that they will not leave this market despite of
this great pressure applied.
Dünya un ihracatında ilk sıralarda yer alan Türk un sanayicileri, dünyanın en iyi ihraç pazarlarından biri olan
Endonezya’da un üreticilerinin başlattığı anti-damping
kampanyasıyla karşı karşıya. Türkiye Endonezya’nın un ithalatının yüzde 60’ını karşılıyor ancak 2009 yılından bu yana,
ülkedeki un üreticilerinin anti-damping kampanyası ile mücadele ediyor.

Turkish flour industrialists that is ranked at top in world
flour export is now facing the anti-dumping campaign initiated by the flour producers of Indonesia that is one of the
world’s greatest export markets. While Turkey still supplies
60 percent of Indonesia’s flour import, Turkish producers
are fighting against the anti-dumping campaign of this
country’s flour producers since the beginning of 2009.
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Türkiye’ye yönelik açılan yeni anti-damping soruşturması,
Türk un üreticilerinin dünyanın en büyük un pazarlarından
birinde elde ettiği gücü tehdit ediyor. Endonezya, Türkiye
un sanayii için en büyük ikinci ihracat pazarı.
Bu açıdan söz konusu soruşturma büyük önem taşıyor. 2011
yılında bu rakamın 137 milyon doları aştığı belirtiliyor. Bu
rakamlarla Türkiye, Endonezya’nın en çok ithalat yaptığı
ülke konumunda bulunuyor.
Açılan yeni soruşturmayı, Endonezyalı üreticilerin Türkiye’nin
ülkedeki varlığından rahatsız olmasına, kaliteye ve fiyatlandırmaya dayandıran Türkiye un sanayicileri, “Endonezya bizim
için zor ancak muazzam önemli bir ülke. Irak’tan sonra en büyük ikinci pazarımız. Endonezya hükümeti de bizim oradaki
varlığımızdan memnun. Bu pazardan çıkmayız.” açıklamasını
yapıyor.
Türk üreticilere göre, Endonezyalı un üreticileri fiyatları istediği gibi artıramıyor ve bu yüzden Türk ürünlerine “kanserojen madde içeriyor” suçlamasında bulunuyor.

“GİRDİĞİMİZ PAZARLARDA
RAKİPLERİMİZİ ZORLUYORUZ”
Anti-damping soruşturmasıyla ilgili basına açıklamalarda bulunan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı
Erhan Özmen, Türkiye’nin, 10 milyon ton olan dünya un ticaretinin 2 milyon tonunu karşıladığını ve girdiği pazarlarda da
rakiplerini zorladığını ifade ediyor ve ekliyor: “Böyle olunca
da Türkiye’nin un ihracatına karşı bazı politikalar uygulamaya
başlıyorlar.
Medya, kamuoyu ve sektörü harekete geçirerek, ‘Bizim pazarımızda Türk üreticisi hakim’ gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar.
Bunu daha önce de yaptılar. 2009 yılında yine Türk unlarına
karşı anti damping uygulamaya çalıştılar. Ancak hem Başbakanımızın hem Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın müdahaleleri
durumu düzeltti.”
Endonezya’nın dışındaki diğer ihraç pazarlarında bu tür sorunlar yaşamadıklarını söyleyen Özmen, şöyle devam ediyor:
“Endonezya’ya daha önce Çin’in ihracat yapıyordu ve yerel
üreticiler vardı. Çıkalım diye çok baskı var ama Türkiye o pazardan çıkmaz. Fiyat rekabeti ve kalite onlar için çok önemli
ve bizden de çok memnunlar. Biz bir şekilde çözüleceğini düşünüyoruz. Ekonomi Bakanlığı’yla devamlı görüşüyoruz. Onlar
da diplomatik anlamda görüşmelerini sürdürüyor.”
Türk unlarının orada hem fiyat hem de kalite açısından üst sınıfta olduğunu kaydeden Özmen, Endonezya Hükümeti’nin
kendilerinden çok memnun olduğunu ifade etti. Özmen, yerel
üreticilerin hem fiyatları istedikleri gibi yükseltemedikleri için
hem de ürünlerinin kalitesi düşük olduğu için rahatsız olduğunu belirtti. “Endonezya pazarı bizim için çok rahat değil. Çünkü
onlar devamlı lobi yapıyorlar.” diyen Özmen, attıkları adımlarla
onların çabalarını kırmaya çalıştıkları açıklamasını yaptı.

The new anti-dumping investigation opened against Turkey threatens the power Turkish flour producers attained
in one of the greatest flour markets of the world. Indonesia
is the second largest export market for the Turkish flour industry. Thus this investigation is really crucial. In 2011, this
figure is estimated to exceed 137 million dollars. With these
figures, Turkey is positioned as the Indonesia’s top supplier.
Turkish flour industrialists, who base this new investigation
to the discomfort that the Indonesian producers feel about
Turkey’s presence in their country, and about Turkish flour’s
quality and price, claim the following: “Indonesia a tough
but, at the same time, a great country for us. It is our second largest market after Iraq. And Indonesian government
is also happy about our presence there.
We will not leave this market.” According to Turkish producers, Indonesian flour producers cannot increase their prices
as they want and thus make the accusation that “Turkish
products contain carcinogens”.

“WE CHALLENGE OUR RIVALS IN
THE MARKETS WE ENTER”
President of Turkish Flour Industrialists Federation (TUSAF),
Erhan Özmen, who made a statement to the press about
the anti-dumping investigation, stated that Turkey supplies
2 million tons of the world flour trade that is 10 million tons
in total and challenges its rivals in the markets it enters:
“Due to these reasons, there are some policies implemented against the flour export of Turkey. The media tries to trigger the public and the sector, and to create an impression
like ‘a Turkish producer is dominating our domestic market’.
They did the very same thing before. In 2009, they tried to
implement anti-dumping measures against Turkish flours.
However both our Prime Minister and Minister of Economy,
Zafer Çağlayan intervened and corrected this mistake.”
Özmen reminded that they don’t face such problems in other
export markets besides Indonesia and continued his words:
“China was the one exporting flour to Indonesia before and
there were local producers. There is a great pressure for us to
leave, but Turkey will not leave this market. Price competition
and quality are important for them and they are satisfied with
ours. We think that this problem will be solved somehow. We
are in constant contact with the Ministry of Economy. And
they are continuing their diplomatic communications.”
Özmen recorded that Turkish flours are at the top segment
both in terms of price and quality, and that Indonesian
government is very pleased about their presence. Özmen
stated that the local producers are not pleased since they
cannot increase their prices as they want and the quality
of their products is lower. “Indonesian market is not very
easy for us. Because these local producers are constantly
lobbying against us.” said Özmen and added that, as Turkish
producers, they are trying to prevent these actions.
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ENDONEZYA’NIN BUĞDAY
İTHALATI ARTACAK
I N D O N E S I A’ S W H E AT I M P O R T S TO I N C R E A S E

Endonezya’da un ithalatındaki vergilerin arttırılmasından dolayı artan tahıl talebinin, buğday
ithalatını yüzde 19 arttırabileceği belirtiliyor.
It has been stated that the growing demand on grain due to tax increase on flour imports is to
increase wheat importation by 19 percent.
Asya’nın en büyük alıcısı Endonezya’da, un ithalatındaki vergilerin arttırılması, tahıla olan talebi yükseltiyor. Bu durum nedeniyle Endonezya’nın buğday ithalatının en az yüzde 19 oranında artabileceği belirtiliyor. Bloomberg kaynaklı habere göre;
Endonezya Un Değirmenleri Birliği Başkanı Faranciscus Welirang, sevkiyatların büyük ihtimalle 2012’deki 5,9 milyon tonluk
rakamdan 7 milyon tona çıkacağını söyledi. Welirang’a göre; bu
öngörü, yerel talepteki artışı ve envanter seviyesini göz önünde bulundurmadığından, alımlar daha da yüksek olabilir.

The increase on flour import is set to raise demands for grain
in Indonesia, the largest buyer in Asia. This situation is projected to increase wheat import in Indonesia by 19 percent.
According to the report from Bloomberg; Franciscus Welirang,
chairman of the Indonesian Flour Mills Association, said that
shipments will probably rise to 7 million metric tons from 5.9
in 2012. According to Welirang, purchases could be higher
since this forecast does not include the increase in domestic
demand and inventory levels.

200 GÜN İÇİN %20 GÜMRÜK VERGİSİ

20% TARIFF FOR 200 DAYS

Endonezya Ticareti Koruma Komitesi Başkanı Bachrul
Chairi, 7 Aralık’ta yaptığı açıklamada, hükümetin yerel değirmenleri korumak adına 200 gün için ithal edilen una
yüzde 20 gümrük vergisi uygulamayı planladığını söyledi.
Chairi’nin aktardığına göre; Dünya Ticaret Örgütü de bu
durum konusunda bilgilendirildi ve uygulamanın yürürlüğe gireceği tarih, Finans Bakanlığı tarafından, düzenlemeye
son hali verildikten sonra duyurulacak.Yaklaşık 1,1 milyon
ton buğdaydan öğütülen yaklaşık 900.000 ton unun bu yıl
Endonezya’ya sevk edilmesinin beklendiğini söyleyen Un
Değirmenleri Birliği Başkanı Welirang, gümrük vergisinin,
ithal edilen unu yerel olarak öğütülen undan daha pahalı
yapacağını, bunun da tahıl ithalatını yükselteceğini söyledi.
Dünyanın en yüksek nüfusuna sahip dördüncü ülkesi olan
Endonezya’daki buğday ve un tüketimi, dünyanın en büyük
buğday değirmenin sahibi Cakarta merkezli Indofood Sukses Makmur’un direktörü Welirang’a göre büyük ihtimalle
bu yılın 6,8 milyon tonluk oranına nispeten yüzde 7’ye kadar yükselecek.Buğday yetiştirmeyen Endonezya; ekmek,
erişte, makarna ve yem yapımında kullanılan tahıl talebini
karşılamak için ithalata bel bağlıyor. ABD Tarım Bakanlığı
tahminine göre ülke, 1 Temmuz’da başlayan yıl içinde 6,7
milyon ton ithalat yapacak ki, bu da önceki yılın 6,46 milyon
tonluk ithalatından daha yüksek bir rakam.

Head of the Indonesian Trade Safeguard Committee,
Bachrul Chairi said on Dec. 7th that the government
planned to impose a 20% duty on imported flour for 200
days to safeguard local mills. He remarked that the World
Trade Organization was notified about the situation and
the date for the tariff to become effective is to be announced after the regulation is finalized by the Ministry of
Finance. Chairman of the Indonesian Flour Mills Association Franciscus Welirang said that approximately 900.000
tons of flour milled from about 1.1 million tons of wheat is
estimated to be shipped to Indonesia this year. He stated
the duty will make imported flour more expensive than
the domestically milled flour, which is to boost grain importation. Consumption of wheat and flour in the world’s
fourth most populous country is presumably to rise as
high as 7 percent from 6.8 million tons this year, according
to Welirang, director of the Jakarta-based Indofood Sukses
Makmur, owner of the world’s largest wheat mill. While Indonesia doesn’t grow wheat, the country relies on imports
to meet demands for the grain used in making bread, noodles, and pasta and feeding animals. According to USDA
estimations, the country will import 6.6 tons in the year
that began on July 1st, which is higher than last year’s importation of 6.46 tons.
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BAKAN EKER: “TAHIL ÜRETİMİ
ACİL ÖNLEM GEREKTİRİYOR”
MINISTER EKER: “CEREAL PRODUC TION
REQUIRES IMMEDIATE AC TION”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Antalya’da gerçekleştirilen tarım bakanları toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, dünya tahıl üretimindeki düşüşe dikkat çekti
ve düşen stok seviyeleriyle birlikte, tahıl üretiminin acil önlem alınması gereken konular arasına girdiğini söyledi.
Following the meeting for agriculture ministers, the Minister of Food, Agriculture and Livestock
Mehdi Eker draws attention to the drop in world’s cereal production and states that with current
low stock levels, it is among the issues that call for immediate action.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) Antalya’da düzenlenen 5.
Tarım Bakanları Toplantısı’na katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehdi Eker, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, dünya tahıl üretiminin bu yıl yüzde 2,6 düşüşle 2 milyar 286 milyon tona gerileyeceğinin tahmin edildiğini, buğday
üretiminde ise yüzde 5,2 oranında bir üretim kaybı beklendiğini hatırlattı. Konuk bakanların da hazır bulunduğu basın toplantısında, 10 ülkeyi kapsayan EİT bölgesinde, tarımı ve gıda
güvenliğini ilgilendiren konular hakkında görüş alışverişinde
bulunduklarını anlatan Bakan Eker, büyük üretici ülkelerde
yaşanan kuraklık gibi doğal afetlerin, temel gıda ürünlerinin
üretiminde azalmaya yol açacak boyuta ulaştığına dikkat çekti. Bakan Eker, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünyadaki stok
seviyelerinin de önceki yaşanan krizler sonrasında düşük seviyelerde seyretmesi, konuya acilen önlem alınması gereken bir
durum niteliği kazandırmıştır.”

In the press release after the 5th Meeting of Agriculture Ministers held by Economic Cooperation Organization (ECO) in
Antalya, the Minister of Food, Agriculture and Livestock Mehdi Eker stated that the world’s cereal production is projected
for a drop down to 2 billion 286 million tons with a 2.6% decline and another production loss of 5.2% is also anticipated
in wheat production.

“2050’YE KADAR HER YIL 1 MİLYAR TON HUBUBAT”

“1 BILLION TONS OF GRAIN PER ANNUM UNTIL 2050”

2012’de düşen üretimin, kısa vadede gıda fiyatları üzerinde

Remarking the low production in 2012 could make a short-

In the press release also attended by guest ministers, Mr. Eker
said they exchanged ideas on issues concerning agriculture
and food safety on the ECO zone that encompasses 10 countries. The Minister warned that natural disasters like droughts
in top producer countries caused damage on production of
staple crops to almost bring it down. He went on to say that:
“Low stock levels in the world even before the crisis calls for
immediate action on the issue.”
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baskı oluşturabileceği değerlendirmesinde bulunan Eker,
“Önümüzdeki 40 yıllık dönemde artan gıda ihtiyacının karşılaması için tarımsal üretimin en az yüzde 70 ile yüzde 100
arasında artması gerekmektedir. Kısaca bunun anlamı şudur;
2050 yılına kadar her yıl bir milyar ton hububat üretilmesi gerekiyor.” dedi.
Bakan Eker, ülkelerin işbirliği yaparak alacağı önlemlerin uluslararası fiyat dalgalanmalarını veya bunun olumsuz etkilerini
azaltacağına olan inancını da sözlerine ekledi. Bakan Mehdi Eker, çözüme ilişkin önerilerini ise şöyle sıraladı: “Tarımsal
yatırımların ve küçük üreticilerin desteklenmesi, uluslararası
tarımsal bilgi sistemi ve hızlı karar alacak uluslararası mekanizmaların kurulması, gıda ithalatçısı ve şoklara duyarlı ülkelerde
üretim ve fiyatlardaki dalgalanmalara karşı koruma mekanizmalarının oluşturulması, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların
üretim sistemine entegre edilmesi.”
Türkiye’nin, gerek coğrafi pozisyonu, gerekse sahip olduğu altyapı, yetişmiş insan gücü, tarımsal üretimi, tarımsal sanayisi ve
teknolojisi ile bölgenin gıda merkezi olmaya aday olduğunun
da altını çizen Bakan Eker, özellikle gıda hammaddelerin üretiminde Türkiye’nin büyük potansiyeli bulunduğuna işaret etti.
Eker, ülkelerin işbirliği yaparak alacağı önlemlerin uluslararası
fiyat dalgalanmalarını veya bunun olumsuz etkilerini azaltacağına inandığını aktardı.

term pressure on food prices, Eker said “Agricultural production must increase by at least 70-100% to meet the rising demand for food in the next 40 years. This briefly means a billion
tons of grain production per annum until 2050.” Mr. Eker also
stated that he believed the collaborative cautionary actions of
countries would decrease international price fluctuations or
their negative impacts.
Minister Mehdi Eker then offered his solutions: “Endorsement of agricultural investments and small producers,
designating an international agricultural database and international mechanisms for swift decisions, establishing
protection mechanisms against fluctuations of production
and prices in food-importing and shock-sensitive countries,
integrating small and medium-scale investors into the production system.”
Emphasizing Turkey’s potential to be the food center of the
region with its geographical location, current infrastructure,
qualified man power, agricultural production, industry, and
technology, Mr. Eker stated that Turkey has remarkable potential particularly in production of food raw materials. Mr. Eker
also asserted that he firmly believed the collaborative cautionary actions of countries would decrease international price
fluctuations or their negative impacts.
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TMO, 141 BİN TON BUĞDAYI VE
23 BİN TON ÇAVDARI SATIŞA ÇIKARDI
Turkish Grain Board has put one thousand ton
of wheat and 23 thousand tons of rye up for sale

Toprak Mahsulleri Ofisi, stoklarında bulunan 141 bin 850 ton ekmeklik ve makarnalık buğdayı
ve 23 bin 794 ton çavdarı, piyasa düzenini korumak amacıyla satışa çıkardığını duyurdu.
TMO declared that it has put its stocks of 141,850 tons of wheat for bread and pasta and 23,794
tons of rye up for sale in order to keep the balance in the market.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 20 ve 23
Kasım tarihlerinde yaptığı iki yazılı açıklamada; piyasadaki
istikrarın korunması amacıyla stoklarında bulunan 60 bin
ton makarnalık buğdayı, 52 bin 850 ton düşük vasıflı buğdayı ve 23 bin 794 ton çavdarı; 3 Aralık’ta yaptığı açıklamada
da un ihracatçıları için stoklarındaki 28 bin 600 ton ekmeklik buğdayı satışa çıkardığını duyurdu.

The General Directorate of Turkish Grain Board (TMO) has
declared in its two written statements dating November, 20
and 23 that; it had put 60 thousand tons of durum wheat,
52,850 tons of low quality wheat and 23,794 tons of rye up
for sale in order to keep the balance in the market; in its
statement dating December, 3 that it has put 28,600 tons of
bread wheat up for sale.

MAKARNACILARA 60 BİN TON BUĞDAY

60 THOUSAND TONS OF WHEAT FOR PASTA PRODUCERS

Konuyla ilgili yapılan 20 Kasım tarihli açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili aldığı önlemlerle üretici, tüketici ve ilgili sektör lehine piyasa düzenleme
görevini yerine getirdiği belirtiliyor ve şöyle devam ediliyor:
“Bu kapsamda, dünya makarna, bulgur ve irmik ihracatında
önemli yere sahip olan sektörümüzün, iç ve dış piyasalarda
yaşanan gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmemesi için
makarna, bulgur ve irmik ihracatçılarına yönelik olarak 20 Kasım 2012 tarihinden itibaren buğday satışına başlanacaktır. Bu
amaçla 60 bin ton makarnalık buğday satışa sunulacaktır.”

In the related statement of November 20, it is stated that TMO
carried out its duty of regulating the market in favour of the producer, consumer and the related sector via the precautions it
took for the products under its scope and it reads: “To that end,
in order to protect our sector which has an important status in
the export of pasta, bulgur and semolina to the world, from the
adverse effects of the events in the internal and external markets, we will start selling wheat as of November 20, 2012. We will
be putting 60 thousand tons of pasta wheat up for sale.”

BİSKÜVİCİLER İÇİN 52 BİN TON BUĞDAY

52 THOUSAND TONS OF
WHEAT FOR BISCUIT PRODUCERS

23 Kasım tarihli açıklamada da, yine, piyasalardaki gelişmelere
dikkat çeken TMO Genel Müdürlüğü, satış duyurusunda şunları

General Directorate of TMO which attracted attention to the
events in the markets in their statement of November 23, con-
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aktarıyor: “Kuruluşumuzca son dönemde uygulamaya konulan tedbirler çerçevesinde, ülkemiz bisküvi ve kadayıf sektörü
ile çavdar kullanıcılarının üretim ve kalite yönüyle hammadde
temininde sıkıntı yaşamaması ve piyasa istikrarının korunması
amacıyla, stoklarımızda bulunan 52 bin 850 ton buğday, 659 TL/
ton fiyatla bisküvi sektörüne ve kadayıflık un üretimi yapan fabrikalara; 23.794 ton çavdar ise 649 TL/ton fiyatla kullanıcılarına
yönelik olarak, 23.11.2012 tarihinden itibaren, satışa açılmıştır.”

veyed in their sales declaration that: “As a part of the precautions taken by our organisation recently, in order to protect the
biscuit and kadayif sectors and rye users in our country from
troubles in acquiring raw material in terms of production and
quality and the stability of the market, we have put up for sale
the 52,850 tons of wheat for factories producing flour for biscuits and kadayif with the price of TL 659/ton and 23,794 tons
of rye to rye users with the price of TL 649/ton as of 23.11.2012.”

UN İHRACATÇILARI İÇİN DE 28 BİN TON
EKMEKLİK BUĞDAY

28 THOUSAND TONS OF BREAD WHEAT
FOR FLOUR EXPORTERS

TMO Genel Müdürlüğü, 3 Aralık’ta yayınladığı son yazılı açıklamada ise şunlara yer verdi: “Kuruluşumuzca son dönemde uygulamaya konulan tedbirler çerçevesinde, dünya un ihracatında önemli yere sahip olan sektörümüzün, iç ve dış piyasalarda
yaşanan gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmemesi, hammadde temininde sıkıntı yaşamaması için un ihracatçılarına
yönelik olarak, gerçekleştirdikleri ihracat karşılığı buğday satışına 03 Aralık 2012 tarihinden itibaren başlanacaktır. Bu amaçla, toplam 28.600 ton ekmeklik buğday satışa sunulacaktır.”

In the last written statement issued by The General Directorate
of TMO in December, 3, it stated that: “As a part of the precautions recently taken by our organisation, in order to protect
our sector which has an important status in the global export
of flour from the adverse effects of the events in the internal
and external markets and troubles in finding raw material, we
will start selling wheat based on the exports they have made
as of December 03, 2012. We will be putting a total of 28.600
thousand tons of bread wheat up for sale.”

FLO UR M ILLS OF NIGER IA İL E
B A G C O B İRLEŞMESİ ONAYL ANDI
F LO U R M I L L S O F N I G E R I A A N D B A G C O
MERGER APPROVED
Flour Mills of Nigeria Plc, Nigerian Bag Manufacturing Company (BAGCO) Plc’yi satın alma
konusunda, Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’ndan aldığı prensip onayından
sonra, ikinci onayı da aldı.
Flour Mills of Nigeria Plc has obtained second approval following an approval in principle
from the Securities and Exchange Commission to buy Nigerian Bag Manufacturing Company
(BAGCO) Plc.
Nijerya’nın önde gelen un fabrikalarından biri olan Flour Mills of
Nigeria Plc, Eylül ayında, ambalaj alanında hizmet veren iştiraki
Nigerian Bag Manufacturing Company Plc’yi (BAGCO) şirketinin
bünyesine alma planı konusunda Nijerya Borsasını bilgilendirdi.
Şirket, bir süre önce birleşme için prensip onayının ardından,
ikinci onayı da aldı. Birleşmeyle birlikte BAGCO, Flour Mills için
un torbalarını tedarik edecek.

One of the prominent flour mills in Nigeria, Flour Mills of Nigeria
Plc informed Nigerian Stock Exchange on their plan to buy Nigerian Bag Manufacturing Company Plc (BAGCO) which serves
in the package sector. The company secured the second approval after the approval in principle they obtained a while ago.
With the merger, BAGCO will supply bags used by Flour Mills for
its products.

FLOUR MILLS, KÂRINI 125 MİLYON DOLARA ÇIKARDI

FLOUR MILLS INCREASE PROFITS TO $125 MILLION

30 Eylül’de tamamlanan dönem için ikinci çeyrek sonucunu da
açıklayan Flour Mills of Nigeria Plc, gıdadaki yüzde 6’lık satış
artışıyla, önceki yılın aynı döneminde 18,9 milyar Naira (118
milyon Dolar) olan brüt kârını, 20 milyar Naira’ya (125 milyon
Dolar) çıkardığını duyurdu.Şirketin vergi öncesi kârı, 9,9 milyar Naira’dan (64 milyon Dolar) 10,4 milyar Naira’ya (65 milyon
Dolar) yükselirken, vergi sonrası kârı ise yüzde 7’lik marjinal bir
büyümeye sahne oldu.

Publishing their second quarter results for the period ended
September 30th, Flour Mills of Nigeria announced a 6 percent
increase in gross profit to 20 billion naira ($125 million) from
18.9 billion naira ($118 million) in the same period the previous
year, due to increased sales from the food business.
The company’s pretax profit increased by 5% to 10.4 billion naira ($65 million) from 9.8 billion naira ($64 million), as the profit
after tax saw a marginal growth of 7 percent.
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TÜRKİYE’NİN 2012
HUBUBAT ÜRETİMİ DÜŞTÜ
GRAINS HARVEST OF TURKEY DECREASED IN 2012

Türkiye İstatistik Kurumu, tahıl üretiminin 2012 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,2 oranında düştüğünü açıkladı.
Turkish Statistics Institute has declared that the grains harvest of 2012 decreased at a rate of
5.2% compared to the previous year.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 4 Aralık’ta açıklanan 2012 yılı bitkisel üretim 2. tahmini verilerine göre;
Türkiye’nin tahıl üretiminin, 2012 yılında bir önceki yıla
göre yüzde 5,2 oranında düşüşle 33,4 milyon tona gerilediği tahmin ediliyor.

According to the 2nd estimation data of herbal consumption of 2012 issued by Turkish Statistics Institute (TurkStat)
on December 4; It is estimated that the grains harvest in
Turkey has decreased at a rate of 5.2% to 33.4 million tons
in 2012 compared to the previous year.

Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 7,8 oranında
azalarak 20,1 milyon tona, arpa üretiminin yüzde 6,6 oranında azalarak 7,1 milyon tona, çeltik üretiminin ise yüzde
2,2 oranında azalarak 880 bin tona gerilediği tahmin edilirken, dane mısır üretiminin ise yüzde 9,5 oranında artarak
4,6 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.Baklagillerin önemli ürünlerinden nohutta yüzde 6,3, kırmızı mercimekte yüzde 7,9 oranında artış gerçekleşmiştir. TÜİK verilerine göre bazı tarımsal ürünlerin üretimine ilişkin 2011 yılı
ile 2012 yılı 2. tahmin rakamları (ton) ve değişim oranları
şöyle:

It is estimated that wheat harvest will drop at a rate of 7.8%
to 20.1 million tons, barley will drop at a rate of 6.6% to 7.1
million ton and rice will drop at a rate of 2.2% to 880 thousand ton and that sweetcorn harvest will increase at a rate of
9.5% to 4.6 million tons. Of the legumes, chickpea harvest rose
by 6.3% and the harvest of lentil rose by 7.9%. Baklagillerin
önemli ürünlerinden nohutta yüzde 6,3, kırmızı mercimekte
yüzde 7,9 oranında artış gerçekleşmiştir. 2011 and 2. Estimation values (tons) and change ratios of 2012 for some agricultural products According to the TurkStat data can be seen
below.
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NDEN SUSUZ
YETİŞEN MAKARNALIK BUĞDAY
S E LÇ U K U N I V E R S I T Y P R O D U C E S D U R U M
W H E AT T H AT G R O W S W I T H O U T WAT E R
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin geliştirdiği “Soylu” isimli makarnalık buğday çeşidi ile ekstra sulamaya gerek duyulmadan yüksek verim ve kalite elde edilmesi hedefleniyor.
Developed by Selçuk University’s Agricultural Faculty, purpose of the durum wheat called “Soylu” is to obtain high delivery and quality without extra watering.
Selçuk Üniversitesi (SÜ), makarna üretimi için ihtiyaç duyulan
kalite özelliklerini sağlayabilecek yeni bir buğday çeşidi geliştirdi. SÜ Ziraat Fakültesi tarafından geliştirilen “Soylu” isimli
yeni makarnalık buğday tohumunun, ekstra sulamaya gerek
duyulmadan makarna sektörünün ihtiyaç duyduğu yüksek
verim ve kaliteyi sunması bekleniyor.

Selçuk University (SU) has developed a new kind of wheat
to provide the necessary qualities for pasta manufacturing. Developed by SU Agricultural Faculty, the new durum
wheat named “Soylu” is expected to offer the high delivery and quality required by pasta industry without extra
watering.

Konuyla ilgili bilgi veren Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, makarnalık buğdayın özel iklim şartları gerektirmesi nedeniyle her yerde yetiştirilebilen bir buğday türü olmadığını
ve Türkiye’de de buğday üretiminde kalite sorunu olduğunu
hatırlattı. Soylu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Fakülte olarak
kalite sorunu üzerinde çalışmalar yaptık.

Informing on the subject, Prof. Dr. Süleyman Soylu, who is
an Associate at Selçuk University Agricultural Faculty’s Department of Arable Crops, said that durum wheat is not a
wheat kind that can be produced on every soil due to its
requiring special climate conditions and there are problems
in quality of wheat in Turkey. Soylu went on to explain: “We
conducted studies as a faculty on the quality problem. We
began hybridization breeding with Prof. Dr. Bayram Sade
from our department.

Bölümümüzden Prof. Dr. Bayram Sade ile birlikte melezleme ıslah çalışmalarına başladık. Bu çalışma yaklaşık 15 yıllık
bir çalışma. Yeni bir buğday çeşidinin geliştirilmesi 10-15
yılda gerçekleşir. Bu çeşit için çalışmalar 1995 yılında başla-

This is an approximately 15-year study. Development of a
new wheat type takes 10 to 15 years. Studies for this kind
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mış ve 2009 yılında bitmiştir. Aday çeşit geliştirildikten sonra tescil için Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi’ne
başvurduk. Çeşidimiz merkez tarafından 2 yıl boyunca
Türkiye’nin 6 farklı bölgesinde denendi ve diğer çeşitlerle
karşılaştırıldı. Çalışmalar sonucu ismini ‘Soylu’ olarak belirlediğimiz çeşidimiz, kalite yönünden üstün vasıflı ve verimli
bir çeşit olarak tescillendi.”

started in 1995 and ended in 2009. Following the development of candidate sample, we applied for register at Seed
Registration and Certification Center.
Our sample was tested in 6 different regions of Turkey during 2 years and was compared with other samples. Named
as “Soylu” after studies, our sample was registered as qualified and productive.”

DAHA KALİTELİ BUĞDAY,
DAHA KALİTELİ MAKARNA

MORE QUALITY WHEAT, MORE QUALITY PASTA

Söz konusu buğday çeşidini farklı bölgelerde ve fakültenin
uygulama sahasında test ettiklerini aktaran Soylu, “Kuraklığa dayanıklı, kardeşlenmesi ve harman olma kabiliyeti yüksek bir ürün. Hem kuru şartlara uygun hem de verim kalitesi
yüksek olan bu ürün, inşallah 2-3 yıl içinde çiftçimize ulaşacak. Bu buğday çeşidinden üretilen makarnalar çok kaliteli
olacak.” dedi.

Remarking that they tested the subject sample in different
regions and at faculty’s implementation field, Soylu said “It
is a xerotolerant product with high capacity of tillering and
blending. This dry-conforming and high quality product
will hopefully get through to our farmers in 2-3 years. The
pastas produced from this wheat type will be of the highest
quality.”

Makarnalık buğdayın genellikle sulu tarım yapılan arazilerde
üretildiğini anımsatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geliştirdiğimiz bu çeşitle sulama yapmaksızın hem yüksek verim
hem de yüksek kalite elde etme şansımız var. Mesela Ankara,
Afyon, Çorum, Çankırı, Eskişehir, Isparta, Konya ve Kütahya’nın
yüksek yağış alan ve taban suyu yüksek olan yerlerinde sulama yapmaksızın hem yüksek verim hem de yüksek kalite elde
etme şansımız var. İnşallah ülke tarımına katkısı olacak diye
umut ediyoruz.”

Emphasizing that durum wheat is usually produced on fields
for irrigated farming, Soylu continued his remarks: “With this
newly-developed sample, we have the chance of acquiring
high productivity and quality without irrigation. For example, we can achieve high productivity and quality on fields
with high rainfall and high groundwater in Ankara, Afyon,
Çorum, Çankırı, Eskişehir, Isparta, Konya, and Kütahya. We
hope that it will contribute to the country’s agricultural industry.”

JAPONYA’DA PİRİNÇ ÜRETİMİ
DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR
RICE PRODUCTION IN JAPAN CONTINUES
FALLING
Japon Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı, pirinç üretimindeki düşünün 2013’te de devam edeceğini tahmin ediyor.
Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries estimates the fall in rice production to
continue in 2013.
Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı’nın Kasım
ayında yaptığı açıklamaya göre; talepteki düşüşün devam etmesi beklentisine paralel olarak Japonya’nın 2013 pirinç üretiminin, 2012’ye kıyasla 20 bin ton gerileme ile 7,91 milyon ton
olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

Announcement made by the Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries in November notes that as the fall
in demand is expected to continue, Japan’s rice production
for 2013 was forecasted at 7.91 million tons, with a decline of
20.000 tons from 2012.

Azalan nüfus ve değişen beslenme alışkanlıkları sonucu
Japonya’da, 2012 ve 2013’te pirinç talebinin sırasıyla 7,99 milyon ton ve 7,91 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2012 yılında talebin öngörüldüğü şekilde 8 milyon tonun
altına düşmesi halinde ise Kyodo News’e göre bu 1996 yılından bu yana ülkede bir ilk olacak.

As a result of the decreasing population and diversified diet
habits, rice demand in 2012 and 2013 in Japan is estimated
to total 7.99 million tons and 7.91 tons, respectively. Provided
that the real demand number drops below 8 million tons in
2012 as projected, it will be a first in the country since 1996
according to Kyodo News.
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DÜNYA TAHIL PİYASASI
HAREKETLENDİ
WORLD GRAIN MARKET IN ACTION
Dünya tahıl piyasası, Avustralya’nın buğday hasadına başlaması ve Malezya’nın Ukrayna’dan
50 bin ton mısır, Filipinler’in Avustralya’dan 55 bin ton yem buğdayı satın alması ile Kasım
ayında önemli bir hareketliliğe sahne oldu.
World grain market saw quite an activity in November with Australia harvesting wheat and Malaysia buying 55.000 tons of coarse wheat from Australia and 50.000 tons of corn from Ukraine.
Dünya tahıl piyasası, satın almalar ve Güney yarımküredeki
hasatlarla birlikte hareketlendi. Reuters’ın 23 Kasım tarihli haberine göre Malezyalı yem değirmencileri Kasım ayında, Ocak
sevkiyatı için Ukrayna’dan yaklaşık 50 bin ton mısır satın alırken, Filipinler’deki ithalatçılar ise Avustralya’dan yaklaşık 55
bin ton yem buğdayı satın aldı.

World grain market stirred with purchases and harvests in
the South hemisphere. According to Reuters’s news report
dated November 23, Malaysian feed millers bought about
50.000 tons of corn from Ukraine for January shipment
while importers in the Philippines purchased 55.000 tons
of feed wheat from Australia.

Irak DevlAet Tahıl Ofisi, nominal 50 bin tonluk bir ihalede
Avustralya, Rusya ve Kanada’dan toplamda 350 bin ton buğday; Güney Kore’nin Daehan Flour Mills adlı şirketi ise yine
ihaleler aracılığıyla, ABD’den Mart ayında sevk edilmek üzere
24 bin 500 ton, Kanada’dan Şubat-Mart aylarında sevk edilmek
üzere 23 bin 700 ton olmak üzere, toplam 48 bin 200 ton öğüt-

In a tender for a nominal 50.000 tons, Iraq State Grain Board
bought a total of 350.000 tons of wheat from Australia, Russia and Canada; the South Korean company Daehan Flour
Mills bought 48.200 tons of milling wheat by tenders,
24.500 tons of it to be shipped from the USA in March and
23.700 tons to be shipped from Canada in February-March.
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melik buğday satın aldı. Endonezyalı alıcılar ise buğday tedariklerini tamamlamak için Şubat ve Mart sevkiyatlarına gözlerini çevirdi. Küresel bir şirkette çalışan bir tüccar, Reuters’a
verdiği demeçte, “İnsanlar ABD mısırı arıyor ancak alıcıların,
halen çok daha ucuz olan Ukrayna gibi bir seçenekleri olduğundan, henüz çok fazla hareket göremedik.” diyor. Zira Ukrayna mısırı, maliyet ve navlun dâhil olmak üzere borsada ton
başına 340 ile 350 Dolar arası işlem görürken, ABD mısırı ton
başına 360 ile 365 Dolar arasında satılıyor. Avustralya yem
buğdayının ise Filipinler’e tonu 355 Dolar’dan (maliyet + navlun) satıldığı belirtiliyor.

Indonesian buyers are looking to February and March shipments to cover their wheat supplies.

AVUSTRALYA’DA HASADIN YÜZDE 40’I TOPLANDI

40% OF HARVEST GATHERED IN AUSTRALIA
The wheat harvest in Australia is in full swing with farmers
gathering 40% of the harvest, which is to put pressure on
prices.

Dünyanın önde gelen buğday üreticilerinden Avustralya’da,
buğday hasadı hızla devam ediyor ve çiftçilerin hasadın yüzde
40’ını toplamayı tamamladıkları, bunun da fiyatlar üzerindeki baskı arttırdığı belirtiliyor. Ülkenin doğu sahilindeki çiftçiler
Queensland’in çoğu bölgesinde hasadı tamamlamışken New
South Wales’ın kuzeyinde, hasadın yüzde 70’i tamamlanmış durumda. Batı Avustralya’da hasat yüzde 20 ile 60 arası tamamlanmışken, Güney Avustralya ise daha yeni hız kazanmaya başlıyor.

AVUSTRALYA’DAKİ HASAT REKABETİ ARTTIRIYOR
Singapur bazlı bir başka tahıl tüccarı ise Reuters’a Avustralya
buğday fiyatlarının, hasat dolayısıyla baskı altında olduğunu
ve daha rekabetçi hale geleceğini söylüyor. Kasım ayı sonunda, Avustralya’nın birinci sınıf buğdayı, önceki haftalardan yaklaşık 5 ila 10 Dolar daha düşük olarak, ton başına 375 Dolar’dan
(maliyet + navlun) fiyatlandırılırken, Avustralya standart buğdayına ton başına 365 Dolar, Avustralya yüzde 11,5 protein
içerikli sert buğdaya ise ton başına 390 Dolar fiyat biçildi.Bir
diğer Singapurlu tüccar ise, buğdaydaki kalitenin çok iyi olmadığını ve bu yüzden yüzde 13,5-14 protein içeriğine sahip
Avustralya birinci sınıf sert buğdayı bulmanın oldukça zor olduğunu belirtiyor.
Ülkenin en büyük buğday üretim bölgesi olan Batı
Avustralya’da, kuru havanın verimi olumsuz etkilemesinden
sonra, zaten önceki yılın rekor üretiminin çok altına düşen
Avustralya’nın genel buğday üretimi, bir darbe de ortalamanın altındaki protein seviyelerinden yedi. CBH Group ise hasatla ilgili yaptığı açıklamada; Batı Avustralya hasadından gelen
göstergelerin tahıl üretiminin 9 milyon tonu aşacağını gösterdiğini, bunun da öngördükleri en yüksek miktar olduğunu,
buğdayın ise yaklaşık 6 milyon tonu bulmasını beklediklerini
belirtiyorlar.
ASYA PAZARINDA AMERİKAN BUĞDAYI
Reuters’ın haberine göre; ABD yumuşak beyaz buğdayının
Asya pazarındaki fiyatının, Kasım ayı sonunda, önceki haftaya
göre büyük bir değişiklik göstermediği ve 60 bin tonluk dökme yükte ton başına 375 Dolar olarak (maliyet + navlun) fiyatlandırıldığı belirtiliyor. Yüzde 14 protein içerikli bahar buğdayına ton başına 420 Dolar, sert kırmızı kış buğdayına ise ton
başına 405 ile 410 Dolar arası fiyat biçiliyor.

A trader working in a global company said to Reuters, “People have been looking for U.S. corn but we haven’t seen a
lot of action as buyers have the option of the very cheap
Ukrainian corn.” Ukrainian corn was traded between $340
and $350 per ton including cost and freight while US corn
being offered at $360 to $365 per ton. It was reported that
Australian feed wheat was sold to the Philippines at $355
per ton (cost & freight).

Farmers on the country’s east coast have finished the harvest in most parts of Queensland as the harvest is 70%
complete at north of New South Wales. Harvest in Western
Australia is complete only by 20% to 60% while it is just
beginning to gain pace in Southern Australia.

HARVEST IN AUSTRALIA STIRS COMPETITION
Another Singapore-based grains trader told Reuters that
wheat prices in Australia are under pressure due to harvest
and it will get more competitive. In late November, Australian prime wheat was quoted $375 (cost & freight) per ton,
around $5-10 lower than previous weeks, while Australian
standard wheat was quoted as $365 per ton and the Australian hard wheat with 11.5% protein was offered around
$390 per ton.
A second Singaporean trader said that wheat quality is not
very good and thus it is quite hard to find Australian prime
hard wheat with 13.5-14% protein.
After the dry weather hit Western Australia, the country’s
largest wheat producing region, the overall wheat output
in Australia, already well down below last year’s record, got
hit again by the below-average protein levels.
In their statement on the harvest, CBH Group stated that
indications from harvest in Western Australia project wheat
output to surpass 9 million tons, which is the highest
amount they have forecast. Wheat is also projected to reach
around 6 million tons.

AMERICAN WHEAT IN THE ASIAN MARKET
According to Reuters; the US soft white wheat price in Asian
markets did not differ from previous weeks in late November and it was quoted as $375 (freight & cost) per ton in a
bulk cargo of 60.000 tons. Spring wheat with 14% protein
was offered at $420 per ton and hard red winter wheat at
$405-410.
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ADM MILLING, UN ÖĞÜTME
KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR
ADM MILLING EXPANDS FLOUR MILLING CAPACITY
ADM Milling, Beech Grove bölgesindeki fabrikasının, günlük kapasitesini 8.400 cwts (426 ton)
artıracağını açıkladı. Kapasite artışının 2012’de tamamlanması hedefleniyor.
ADM Milling is to increase capacity of Beech Grove plant by 8.400 cwts (426 tons). The capacity
increase is planned to be complete in 2012.
ADM Milling, yüzde yüz iştiraki olan Archer Daniels Midland
Company’nin Indianapolis’in Beech Grove civarındaki buğday
işleme fabrikasının un öğütme kapasitesini artıracağına dair
planları olduğunu doğruladı. İlgili kamusal ve yasal onayları
bekleyen şirket, bu kapasite artışının 2012’de gerçekleşmesini
öngörüyor.
ADM Milling Başkanı Mark Kolkhorst, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Müşteriler daha fazla miktar ve çeşit için ADM Milling’e
güveniyor ve onların büyümesine yardımcı olmak da bizim işimiz. Bu yeni kapasite, Beech Groove bölgesindeki müşterilere
daha yüksek bir hizmet seviyesi sunmamıza olanak tanıyacak.”
Yeni tesis, yüksek ürün kalitesini garantilemek adına en son
otomasyon ve süreç kontrolü teknolojilerinden faydalanacak.
Bu adım, Beech Grove tesisinin sonbahardan kışa, sertten yumuşak buğday karışımlarına kadar birden fazla ürün üretmesine ve böylece müşterilere bir dizi farklı seçenek sunmasına
olanak tanıyacak.

ADM Milling, a wholly owned subsidiary of Archer Daniels Midland Company, confirmed plans to increase the flour milling
capacity of its wheat processing plant in Beech Grove, Indianapolis. Pending receipt of all civil and regulatory approvals, the
company estimates the expansion to begin in 2012.
ADM Milling President Mark Kolkhorst talked about the subject: “Customers rely on ADM Milling for a larger quantity and
wider range of products; it’s our job to help them grow. This
new capacity will enable us to provide a greater level of service to customers in the Beech Grove area.” The new facility is to
feature cutting-edge technology for automation and process
controls to ensure high-quality products. This step forwards
will allow the Beech Grove facility to produce multiple products, ranging from spring and winter to hard and soft wheat
blends, providing an array of options for customers. When the
project is complete, capacity of the Beech Grove facility will
reach 27.800 cwts, an increase of 8400 cwts per day.

36

37

SUUDİ ARABİSTAN’DA UN DEĞİRMENİ VE
TAHIL SİLOLARI İÇİN TEMEL ATILDI
OPERATIONS COMMENCE FOR FLOUR MILL
AND GRAIN SILOS IN SAUDI ARABIA
Suudi Arabistan’ın Tahıl Siloları ve Un Değirmenleri Kuruluşu,
Jazan Limanı’nda 560 milyon Riyal (140 milyon Dolar) değerinde tahıl silosu ve un değirmeni inşa etme projesine, Aralık
ayında başladı. Jazan Valisi Prens Muhammad bin Nasser’ın
temelini attığı proje hakkında konuşan Tahıl Siloları ve Un Değirmenleri Kuruluşu’nun Genel Müdürü Walid Al-Kheraiji, siloların 120 bin ton buğday depolama, un değirmenin ise günde 600 ton un öğütme kapasitesine sahip olacağını aktarıldı.
Kheraiji’nin açıklamasına göre; proje kapsamında buğdayın ve
unun kalitesini test etmek için bir laboratuvar da bulunuyor.

Saudi Arabia’s General Organization for Grain Silos and Flour
Mills commenced operations in December to build a SR560
million ($149 million) grain silos and flour mill Project at Jazan
Port. Jazan Governor Prince Muhammad bin Nasser broke
ground for the project. Walid Al-Kheraiji, the director general
of the General Organization for Grain Silos and Flour Mills, said
that the project was to have a capacity to store 120.000 tons of
wheat and the flour mill was to supply 600 tons of flour daily.
According to Kheraiji, there will also be a laboratory to test the
quality of wheat and flour within the project scope.

Projeyle ilgili konuşan Suudi Arabistan Tarım Bakanı Dr. Fahd
Balghonaim ise devletin yeterli buğday, un ve yemi makul
fiyatlarda tedarik etme çabalarının altını çizdi ve tarım sektörüne sağladığı kesintisiz destekten dolayı hükümete teşekkürlerini iletti.

Saudi Arabia’s Agriculture Minister Dr. Fahd Balghonaim
emphasized the government’s efforts to provide adequate
supply of wheat, flour and fodders at reasonable prices and
thanked the government for its continuous support to the
agriculture sector.
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HORIZON MILLING,
KENOSHA UN DEĞİRMENİNİ
GENİŞLETİYOR
H O R I Z O N M I L L I N G E X PA N D S
K E N O S H A F LO U R M I L L

CHS Inc. ve Cargill Inc.’in ortak teşebbüsü olan Horizon Milling, Kenosha’daki un değirmeninin
kapasitesini arttıracağını açıkladı
A joint venture by CHS Inc. and Cargill Inc., Horizon Milling announced capacity expansion for
the flour mill in Kenosha.
CHS Inc. ve Cargill Inc.’in ortak teşebbüsü olan Horizon Milling, Wisconsin Kenosha’daki un değirmenini genişleteceğini
duyurdu. Horizon Milling, genişlemeyi takiben Kenosha’daki
değirmeninde tam buğday unu üretmeye başlayacak.

A joint venture by CHS Inc. and Cargill Inc., Horizon Milling
announced capacity expansion for the flour mill in Kenosha.
Following the expansion, Horizon Milling will begin producing whole wheat flour in their mill in Kenosha.

Proje tamamlandığında Horizon Milling, toplam tam buğday
unu kapasitesini iki katına çıkarmış olacak. Şirket; OgdenUtah, Mankato-Minn ve Mount Pocono-Pa.’daki tesislerinde
tam buğday unu üretiyor. Horizon Milling Başkanı Dan Dye,
bir açıklamasında, tam buğday unu üretim kapasitesindeki bu
artışın, tüketicilerin beslenmelerine daha fazla tam tahıl dâhil
etme arzusunun bir yansıması olduğunu dile getirmişti.

When the Project is completed, Horizon Milling will have doubled its overall capacity of whole wheat flour. The company
currently produces whole wheat flour at its facilities in Ogden,
Utah; Mankato, Minn.; and Mount Pocono, Pa.

Horizon Milling’in tam tahıl kapasitesini artırmasının, ABD
okullarının okul menülerinde verilen tüm tahılların iki yıl
içinde tam tahıl açısından zengin hale getirilmesini gerektiren yeni ABD Tarım Bakanlığı kurallarını karşılamasına yardımcı olacağı belirtiliyor.

Horizon Milling’s President Dan Dye said in a statement that
the increase in whole wheat capacity is a reflection of the
consumers’ intent to incorporate more whole grains into
their diets. It has been stated that by expanding its whole
grain capacity, Horizon Milling will help US schools meet
new rules of US Department of Agriculture which require
all grains served in school meals to be rich in whole grain
within two years.
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PAKİSTAN, UN DEĞİRMENLERİNE
YÖNELİK BUĞDAY ARZINI
ART TIRIYOR
PA K I S TA N I N C R E A S E S S U P P L I E S
FOR FLOUR MILLS
Pencap Gıda Departmanı, ülkedeki un değirmenlerine sunulan ve günlük 20 çuval olan buğday kotasını, 25’e çıkardığını duyurdu.
The Punjab Food Department announced an increase of supplies in wheat quota for flourmills
from 20 daily bags to 25.
Pakistan’ın Pencap Gıda Departmanı, bir un değirmeni için 20
çuval olan günlük buğday kotasını, 25’e çıkardı. Departman
bu düzenleme ile Lahor ve Rawalpindi un değirmenlerine
buğday arzını artırmış oldu. Ancak hali hazırda günlük bin 460
ton olan üretime karşılık 3 bin tonluk ihtiyaç olması nedeniyle,
halen bin 600 tonluk bir açık bulunduğu belirtiliyor.
Açık pazarda unun uygun fiyatlarla kesintisiz arzını sağlamak
için değirmenlere verilen buğdayın artırılması için hükümeti
göreve çağıran PFMA Kurucu Grup Başkanı Dr. Bilal Sufi ve Eş
Başkan Khaliq Arshad, Pencap hükümetinin, değirmenler için
buğday kotasını düşürerek değirmencilerin ve sıradan insanların önünde engeller yarattığını iddia etti.
Hükümetin Rawalpindi ve Islamabad un değirmenlerine sadece 3 bin çuval verdiğini hatırlatan Sufi ve Khaliq, kesintisiz un
arzı için 6 bin çuval daha buğday sağlanmasını talep ettiler.

The Punjab Food Department increased the daily quota of 20
bags to 25 for flourmills. The department increased wheat demand to flourmills in Lahor and Rawalpindi with this arrangement. However, there is still a 1.600-ton gap due to 3.000 tons
of needs as opposed to the currently produced 1.460 tons.
PFMA Founder Group Chairman Dr Bilal Sufi and Co-Chairman
Khaliq Arshad urged the government to increase the amount
of wheat to the mills to facilitate a continuous supply of flour
at convenient prices in the open market. They claimed the
government created obstacles for millers and ordinary people
by reducing wheat quota for the mills.
They claimed the flour mills of Rawalpindi and Islamabad
should be provided more with 6000 bags of wheat for a continuous supply of flour and added that the government provided merely 3000 bags.
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TIGER BRANDS,

DANGOTE FLOUR’DAKİ HİSSELERİNİ
ARTTIRMAk İSTİYOR
T I G E R B R A N D S TO I N C R E A S E S TA K E S
I N D A N G O T E F LO U R
Nijeryalı Dangote Flour Mills’in en büyük hissedarlarından Tiger Brands, Afrika pazarındaki
genişleme stratejisinin bir parçası olarak, un fabrikasındaki hisselerini artırmak için bazı küçük hissedarların hisselerini satın almak istediğini açıkladı.
One of the biggest shareholders of the Nigerian Dangote Flour Mills, Tiger Brands announced
their intent to buy stakes from small shareholders to up their stakes in the flour mill as a part of
their expansion strategy in the African market.
Nijerya’nın ticaret başkenti Lagos’un Apapa bölgesindeki
Dangote Flour Mills’in en büyük hissedarı Güney Afrikalı
tüketici malları grubu Tiger Brands, Dangote Flour Mills’in
küçük hissedarlarından ek hisseler almak istediğini açıkladı. Hızla büyüyen Afrika pazarlarında, genişleme stratejisinin bir parçası olarak hisse artırımına gitmeye karar veren
şirketin açıklamasından 1 gün sonra, Dangote Flour Mills’in
borsadaki hisseleri yüzde 3,45 yükseldi.

The South Agrican consumer goods group Tiger Brands, largest shareholder of Dangote Flour Mills located in the Apapa
region of Nigeria’s commercial capital Lagos, announced their
intent to purchase additional stakes from small share holders
of Dangote Flour Mills. Shares of Dangote Flour Mill rose on
the stock exchange by 3.45% one day after the company’s announcement, which is part of their expansion strategy in the
rapidly-growing African markets.

Tiger Brands, 2012 yılının başında ülkenin milyarder işadamı Aliko Dangote’nin, Dangote Flour Mills’deki yüzde 63’lük
hissesini 188 milyon Dolar’a satın almıştı. Bu anlaşma, Tiger
Brands’ın 2012 yılının başına kadar Nijerya’da gerçekleştirdiği üç anlaşmanın en büyüğüydü. Şirket, şimdi de hissesini yüzde 70’e çıkarmak için perakende yatırımcılarından
yüzde 7 hisse daha satın almaya hazırlanıyor.Tiger Brands,
yıllık kazançları hakkındaki sunumunda, Dangote Flour’un
ufak ortaklarına teklif yaptığını ve bu sürecin 2013 yılının
Mart ayında tamamlanmasını beklediğini duyurdu.Nijerya,
Afrika’nın en kalabalık ülkesi ve ikinci en büyük ekonomisi
olarak tüketim ve gıda ürünleri için bir büyüme alanı olarak
görülüyor.

In early 2012, Tiger Brands bought 63% of the shares for
$188 million owned by the country’s billionaire businessman Aliko Dangote in Dangote Flour Mills. This was the
largest of three agreements Tiger Brands implemented in
Nigeria until early 2012. The company is planning to buy
an additional 7 percent shares from retail investors to
bring their shareholding up to 70 percent. In a presentation about their annual earnings, Tiger Brands announced
offers to small partners of Dange Flour and the process is to
be complete by March 2013. As the most populous African
country and the continent’s second biggest economy, Nigeria is regarded as a large growth area for consumer and
food products.
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İRAN’IN PİRİNÇ ÜRETİMİNDE
HEDEF 2,4 MİLYON TON
I R A N A I M S R I C E P R O D U C T I O N TO R E A C H
2 . 4 M I L L I O N TO N S
İran Pirinç Birliği Başkanlığı, bu yılki pirinç üretim hedeflerinin 2,4 milyon tonun üzerine çıkmak olduğunu açıkladı.
Iran’s Rice Guild Association announced their rice production goal this year tor rise above 2.4
million tons.
İran Pirinç Birliği Başkanlığı, Aralık ayında yaptığı bir açıklamada, 19 Mart 2013’te sonlanacak şu anki İran yılında, 2,4
milyon tonun üzerinde pirinç üretmeyi planladıklarını söyledi. IRIB Haber Ajansı’nın Jamil Alizadeh Shayegh’in sözlerinden yaptığı alıntıya göre İran’daki yıllık pirinç tüketimi 2,8
milyon ton dolaylarında seyrediyor. Bu da, 500 bin tondan
daha az pirinç ithalatının, İran için bu yıl yeterli olacağı anlamına geliyor.

Iran’s Rice Guild Association said in a statement in December
that they planned to produce rice over 2.4 million tons in the
current Iranian calendar year which is to end on 19 March
2013. The IRIB News Agency quoted Jamil Alizadeh Shayegh
as saying Iran’s annual rice consumption stands around 2.8
million tons, which means that less than 500.000 tons of imported rice this year will be enough for the country.

Aralık ayındaki raporlara göre; İran, 20 Mart’ta başlayan İran
takvim yılının ilk sekiz ayında, 758 milyon Dolar değerinde
775 bin ton pirinç ithal etti. Önceki yılın aynı zaman aralığına kıyasla bu rakamlar, değer açısından yüzde 12,01, hacim
açısından ise yüzde 2,35’lik bir artışa işaret ediyor. Hindistan,
Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan, İran’a pirinç ihracat eden
en önemli ülkeler arasında yer alıyor.

Based on December reports; Iran imported 775. Tons of
rice valued at $758 million in the first eight months of the
current Iranian calendar year which began on March 20th.
Compared to the same time period of the previous year,
these figures demonstrate a 12.01% increase in terms of
value and a 2.35% decrease in terms of volume. India, the
United Arab Emirates and Pakistan were among the main
rice exporters for Iran.

Mehr Haber Ajansı’na göre 8 Aralık’taki konuşmasında, Hint
pirincinin arsenik gibi kimyasallarla kirletilmiş olduğunu belirten Alizadeh Shayegh, son zamanlarda ithalatı yapılan Hint
basmati pirincinin kimyasallar içerdiğine dair dedikodular olduğunu ve bazı Hintli yetkililerin de dolaylı bir şekilde bunu
kabul ettiğini söyledi ve ekledi: “Hükümet, mümkün olan en
kısa zamanda gerekli testleri yapmalı.” Shayegh, İran’ın yakında zamanda Uruguay’dan pirinç ithal edeceğini de belirtti.

According to the Mehr News Agency, Alizadeh Shayegh said
in his statement on December 8th that the Indian Basmati rice
were contaminated with chemicals and there are claims as to
the contamination of the recently important Indian basmati
rice, which was implicitly confirmed by some Indian officials.
He said “The government should conduct the necessary tests
as soon as possible.” Shayegh then noted that Iran will soon
import rice from Uruguay.
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TÜRKİYE’DE PİRİNÇ ÜRETİMİ
ART TI, TÜKETİMİ DÜŞTÜ
I N T U R K E Y, R I C E P R O D U C T I O N I N C R E A S E D
WHILE CONSUMPTION DECREASED
Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Mustafa Çevik, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’de kişi başı
yıllık pirinç tüketiminin 10 kilogramdan 5,5 kilograma düştüğünü, bunun da sektör için tehlike oluşturduğunu söyledi.
President of the National Grains Council of Turkey, Mustafa Çevik made a written statement and
announced that the annual per capita rice consumption of Turkey decreased from 10 kilograms
to 5.5 kilograms and that this poses a danger for the sector.
Türkiye Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Mustafa Çevik, Türkiye’de kişi başına düşen yıllık pirinç tüketiminin, 10
kilogramlardan 5,5 kilogramlara kadar indiğini belirtti ve pirinçte de KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi gerektiğini söyledi.

President of the National Grains Council of Turkey (UHK),
Mustafa Çevik stated that the annual per capita rice consumption of Turkey decreased from 10 kilograms to 5.5 kilograms
and thus the VAT in rice should be reduced to 1 percent, too.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Çevik, UHK olarak Pirinç
Değirmencileri Derneği tarafından yürütülen ve pirinç tüketimini arttırmaya yönelik reklamı çalışmalarını desteklediklerini
ifade etti ve tahılda tüm ürünlerin KDV’lerinin yüzde 1 iken
pirinçte bu oranın yüzde 8 olmasının sektörü ciddi şekilde
etkilediğini vurguladı. Mustafa Çevik, açıklamasında şunları
dile getirdi: “Üreticiler ve fabrikalar malını pazarlamakta zorluk
çekiyor. Türkiye’de pirinç tüketimi 10 kilogramlardan 5,5 kilogramlara indi. Bu, sektör için bir tehlike arz ediyor.”

Çevik, who made a written statement about the subject,
expressed UHK’s support for the advertisement efforts of
Rice Millers Association aiming to increase rice consumption, and emphasized the negative impact of VAT being 8
percent in rice while it was 1 in all the other grain products. Çevik continued his words as follows: “Producers and
plants are having hard time marketing their products. Rice
consumption decreased from 10 kilograms to 5.5 kilograms
in Turkey. And this poses a great danger for the sector.”
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ÇELTİK ÜRETİMİ 1 MİLYON TONA ULAŞTI
AMA DÜŞEBİLİR!

UNSHELLED RICE PRODUCTION INCREASED TO
1 MILLION TONS, BUT IT MAY FALL!

Türkiye’de çeltik üretiminin, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın destekleriyle son 5 yılda ciddi artış göstererek
1 milyon tona ulaştığını ifade eden Çevik, “Çeltik işleme tesisleri yatırımları yapılmış ve modern tesisler kurulmuştur.
Fakat çeltikte yüzde 1 olan KDV’nin pirinçte yüzde 8 olarak
uygulanması, kayıt dışına yönelişe sebebiyet vermekte ve
kayıt dışı satışlardan dolayı sektör zor durumda kalmaktadır. Pirinçte de KDV’nin mutlaka yüzde 1’e inmesi gerekir.
Bu düzenleme kayıt dışı ekonomiyi ortadan kaldıracak ve
vergi gelirlerini de arttıracaktır.” dedi. Bulgurda da aynı durumun söz konusu olduğunu ancak bu konuda sorunun giderildiğini aktaran Çevik, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Aynı
şekilde; un, şeker, bakliyat ürünlerinde yüzde 1 KDV uygulanmaktadır. Beslenme piramidinde önemli bir yeri olan
pirinç, temel gıda maddesidir. Temel gıda maddelerinde
yapılan KDV indirimi ile amaçlanan, kayıt dışılığın ortadan
kaldırılması çalışmaları pirince yansımaz ise eksik kalacaktır.
Üretici, piyasanın daralmasından dolayı malını pazarlamakta zorluk çekmektedir. Bu durum, pirinç üretiminin ciddi şekilde düşmesine neden olacaktır.”

Çevik stated that the unshelled rice production in Turkey
reached 1 million ton by significantly increasing with the
support of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock:
“Investments for unshelled rice processing plants are made
and modern facilities are founded. However the VAT that is
1 percent in unshelled rice to be applied as 8 percent in
rice causes preferring unrecorded sales and such sales put
the sector into a difficult position. The VAT in rice should
definitely be dropped to 1 percent. This change may totally
eliminate unrecorded economy and increase tax incomes.”
Çevik said that the same thing was valid for bulghur however
this issue had been resolved, and continued his words: “Similarly, 1 percent VAT is being applied in flour, sugar and legume
products. Rice that has an important place in the food pyramid is also a staple food. If the effort to eliminate unrecorded
transactions, which is thing that is aimed with the VAT reduction in staple foods, is not reflected to rice, then there will be
serious problem. The producers are having hard time marketing their products due to the market shrinkage. And this may
lead to a significant drop in the rice production.”

TUSAF’IN 2013 KONGRESİ 7-10 MART’TA
TUSAF 2013 CONGRESS WILL BE HELD ON MARCH 7-10
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun 2013 Kongresi, “Buğday, Un, İklimsel Değişiklikler ve Yeni
Trendler” başlığıyla 7-10 Mart 2013 tarihleri arasında Antalya Belek Susesi Hotel’de düzenlenecek.
2013 Congress of Turkish Flour Industrialists Federation titled “Wheat, Flour, Climate Changes and
New Trends” will be held in Antalya Belek Susesi Hotel between the dates of March 7-10, 2013.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun (TUSAF) “Buğday,
Un, İklimsel Değişikler ve Yeni Trendler” konulu 2013 Kongresi, 7 - 10 Mart 2013 tarihlerinde Antalya Belek’te, Susesi
Hotel’de gerçekleştirilecek.

”Wheat, Flour, Climate Changes and New Trends” titled 2013
Congress of Turkish Flour Industrialists Federation (TUSAF) will
be held in Antalya Belek Susesi Hotel between the dates of
March 7-10, 2013.

TUSAF’ın web sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, bu kongrenin un sanayicileri, tüccarları ve tedarikçileri ile ekmek ve
diğer fırıncılık mamulleri üreticilerini bir araya getiren, en
az 500 ulusal ve uluslararası delegeyi ağırlayacak, en az 50
standın yer alacağı şimdiye kadarki en büyük organizasyon
olacağı belirtiliyor. Ayrıca kongrenin konuşmacıları ve davetlileri arasında da, hem Türkiye hem Karadeniz Bölgesi ülkelerinin Bakanları, Uluslararası Değirmenciler Birliği ve Avrupa Un Değirmencileri Birliği, Uluslararası Hububat Birliği,
ABD Buğday Birliği ve önemli ülkelerin kamu ve özel sektör
temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meteoroloji uzmanlarının yer alacağı açıklanıyor.Türkçe, İngilizce ve Rusça
dillerinde düzenlenen konferansın hedef seyirci kitlesini
ise; un üreten ve un ticareti yapan Türk firmaları, Avrupa,
Amerika, Karadeniz, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri un ithalatçıları, hububat ihracatçıları, buğday alıcıları oluşturuyor.

According to the announcement TUSAF made on its website,
this congress is expected to be the largest organization up to
now that gathers together flour industrialists, merchants, suppliers, and bread and bakery product producers by welcoming
minimum 500 national and international delegates at minimum 50 stands. Moreover, it is declared that the speakers and
guests of the congress will include the Ministers of both Turkey
and Black Sea countries, representatives of International Association of Millers, European Flour Millers’ Association, International Grain Council, USA Wheat Council, public and private
sector representatives from important countries, representatives of non-governmental organizations and meteorologists.
And the target audience of this congress that will be held in
Turkish, English and Russian is composed of Turkish companies
producing or trading flour, and flour importers, grain exporters
and wheat buyers of Europe, America, Black Sea, Middle East
and Africa regions.
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SEZON PİRİNÇ

2013’Ü YATIRIM YILI İLAN ETTİ
S E Z O N P I R I N C H A S D E C L A R E D 2 0 1 3 TO B E
THE YEAR OF INVESTMENT
Dünyada yaşanan krize rağmen 2012 yılını yüzde 30’luk bir ciro artışıyla kapattıklarını açıklayan Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, 2013 yılını üretimi arttırmaya
yönelik yatırımlar yılı ilan ettiklerini söyledi.
Mehmet Erdogan, the Board Chairman of Sezon Pirinc who stated an increase in revenues by
30% in 2012 despite the global crisis, declared that they named 2013 to be the year of investments devoted to increase production.
Türkiye ve dünyadaki hububat fiyatlarıyla ilgili basına bir değerlendirmede bulunan Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Erdoğan, değerlendirmesinde Sezon Pirinç’in 2013
yılı planlarına da değindi. Sezon Pirinç’in 2012 yılını yüzde 30
ciro artışıyla kapattığını söyleyen Erdoğan, şunları dile getirdi: “2012 yılının başında belirlediğimiz ‘pazar payını yüzde 30
arttırma’ hedefimizi gerçekleştirdik. Avrupa’da yaşanan makroekonomik dengesizlikler halen devam ediyor. 2013 yılında
yeni yatırım planlamıyoruz ancak üretimi arttırmaya yönelik
tevsi yatırımlar planlıyoruz.”

The Chairman of Sezon Pirinc Mehmet Erdogan who gave a
Press statement about the grains prices in Turkey and around
the world, mentioned the 2013 plans of Sezon Pirinc in his statement. Erdogan, stating that Sezon Pirinc has ended the year of
2012 with a 30% increase in revenues, said: “We actualized the
‘increase market share by 30%’ goal we had set at the beginning of 2012. The macroeconomic inconsistencies in Europe
still continue. We do not have any new investments planned
for 2013; however, we are planning extension investments to
increase production.”

2011 ve 2012 yılında pirinç üretiminin olumlu hava koşulları
nedeniyle arttığını ve bereketli bir dönemin yaşandığını dile
getirdi.Dünya pirinç üretiminin geçen yıla göre, çok az da
olsa azalış göstererek 466 milyon tondan 465 milyon tona
düşeceğini dile getiren Erdoğan, “Ancak tüketim miktarı 457
milyon tondan 466 milyon tona yükselmiştir.” dedi. Türkiye’de
ise 2011 yılında 900 bin ton olarak gerçekleşen çeltik üretiminin 2012 yılında bir miktar gerilediğini dile getiren Erdoğan,
“TÜİK’in tahminlerine göre, 880 bin ton civarı bir üretim gerçekleştirilecek. Buğday üretimindeki düşüş ve pirinçte yaşanan tüketim artışı nedeniyle pirinç fiyatlarında son bir ayda
yüzde 10’luk bir artış yaşandı.” dedi.

He stated that rice harvest increased in 2011 and 2012 with
the favoured weather conditions and it was a fruitful period.
Erdoğan, who mentioned that the global rice harvest will experience a slight drop from 466 million tons to 465 million
tons, said, “However, the consumption has increased from 457
million tons to 466 million tons.” Erdogan, who mentioned
that the rice harvest in Turkey which was 900 thousand tons
in 2011 slightly decreased in 2012, said, “According to the estimations of TSI, the harvest will be around 880 thousand tons.
With the decrease in the harvest of wheat and the increase in
the rice consumption, the rice prices has increased by 10% in
the last month.”
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TÜRKİYE ULUSAL HUBUBAT
KONSEYİ KONYA’DA TOPLANDI
N ational G rain C ouncil of T ur k e y held
its meeting in Kon ya
Türkiye Ulusal Hububat Konseyi, 2012 yılının son yönetim kurulu toplantısını, Konya’da gerçekleştirdi. Toplantıda, buğday üretimin, 2023 hedefleri doğrultusunda 23 milyon tonun üzerine çıkarılması için yapılması gereken çalışmalar konuşuldu.
National Grain Council of Turkey held the last board meeting of 2012 in Konya. In the meeting,
the actions that need to be taken in order to carry the wheat production above the level of 23
million tons in line with 2023 targets were discussed.
Türkiye Ulusal Hububat Konseyi (UHK), 2012 yılının son olağan
yönetim kurulu toplantısını; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ve Konya Ticaret Borsası Başkanı M. Uğur Kaleli’nin
katılımıyla Konya’da gerçekleştirdi.Toplantının açılış konuşmasını yapan UHK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çevik, gıdanın
günümüzdeki stratejik önemine değindi. Tarımsal üretimde
önemli bir yer tutan tahılların artık sadece beslenmede değil,
enerjide de kullanılmaya başlandığını söyleyen Çevik, bu açıdan değerlendirildiğinde buğday, mısır, pirinç gibi ürünlerle
ilgili politikaların tutarlılığının ve uygulanmasının daha büyük
önem taşıdığını ifade etti
ve şunları ekledi: “Dünyamız hızla küreselleşiyor. Aynı şekilde küresel
ticaret de hızlanıyor ve
liberalleşiyor. Rekabet artık ulusal ve uluslararası
ticarette en önemli husus
oldu. Dünya ile rekabet
edip 2023 hedeflerimize
ulaşacaksak, insan hakları
ve yönetim anlayışımızdaki ilerlemeyi ve liberalleşmeyi, ticaretimize de yansıtmalıyız. Bu açıdan Türkiye nüfusunun önemli
bir kısmının geçimini sağladığı tarım ve tarımsal ticaretin de
serbestleşmesini hızlandırmalıyız. Ülke tarımı, korumacı bir anlayışla, destekleme alımlarıyla değil, tarımsal girdilerle desteklenerek dünya ile daha çok rekabete açılmalıdır.” dedi.

2023’TE 21 MİLYON TON BUĞDAY TÜKETİMİ
Toplantıda söz alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Dr. Talat Şentürk,
Türkiye’de hububat üretiminin 2002 yılında 31 milyon ton
iken 2011 de 35 milyon tona ulaştığını belirtti.
2023 yılında ise nüfusun 90 milyona ulaşmasıyla, yurtiçi buğday tüketiminin de 21 milyon ton olmasının öngörüldüğünü
dile getiren Şentürk, 2023 hedefleri olarak buğday ekim alanının 8.2 milyon hektar olarak kalması ve üretimin 23 milyon
tonun üzerine çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi.

National Grain Council of Turkey (UHK) held the last ordinary
board meeting of 2012 in Konya with the participation of the officers from the Ministry of Food, Agriculture and Livestock, and
the Chairman of Konya Commodity Exchange, M. Uğur Kaleli.
UHK Chairman, who made the opening speech of the meeting, talked about the strategic importance of food. Çevik, who
reminded that the grains that have an important place in agricultural production are now begun to be used in energy as well
as in nutrition, stated that the consistency and implementation
of policies regarding products such as wheat, corn and rice are
much more important based
on this perspective: “Our
world is rapidly globalizing.
Similarly, the global trade is
accelerating and liberalizing. Competition is now the
most important element in
both national and international trade. If we want to
achieve our 2023 targets by
competing with the world,
we should reflect our progress in human rights and management mentality to our trade, too. In this respect, we should accelerate the liberalization of agriculture and agricultural trade
that a significant part of Turkish population makes living from.
The agriculture of the country should compete with the world
more by being supported with agricultural inputs rather than
support purchases based on a protective approach.”

21 MILLION TONS OF WHEAT CONSUMPTION IN 2023
Deputy Director General of the Herbal Production Division of the
Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Dr. Talat Şentürk,
who talked in the meeting, stated that the grain production in
Turkey increased to 35 million tons in 2011 while it was 31 million tons in 2002.Şentürk added that with the rise of the population to 90 million in 2023, the domestic wheat consumption
is forecasted to increase up to 21 million tons and thus they
set 2023 target as carrying the production over 23 million tons
while maintaining 8.2 million hectares of wheat land.
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Değirmencilik sektöründe hedef
Goal of milling sector

İDMA’13

Dünya değirmencilik sektörünün gözü, 04-07 Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek
Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna,
Bisküvi Teknolojileri Fuarı İDMA’da. Dünya değirmen makineleri sektörünün en büyük markaları, son yeniliklerini bu fuarda sergilemeye hazırlanıyor.
The eyes of the world milling sector are on International Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulgur,
Feed Milling Machines and Legumes, Pasta, Biscuit Technologies Fair IDMA to be held on April
04-07 2013. The biggest brands of world milling machines sector are preparing themselves to
present their latest developments in this fair.
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Başta dünya değirmencilik sektörü olmak üzere, hububat ve
bakliyat sektörünün tüm temsilcileri, 2 yılda bir İstanbul’da düzenlenen sektörün en önemli uluslararası buluşma platformu
İDMA için gün sayıyor. 04-07 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde beşinci kez gerçekleştirilecek Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri
ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı İDMA, dünyanın 120 ülkesinden gelecek binlerce profesyonel sektör temsilcisini, hububat ve bakliyat teknolojileri alanında dünyanın en
büyük markalarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

World milling sector being in the first place, all representatives of cereals and legumes sector are counting the days for
IDMA, the most important international meeting point of the
sector, which is held in Istanbul every other year. International
Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulgur, Feed Milling Machines and
Legumes, Pasta, Biscuit Technologies Fair IDMA to be held in
Istanbul Expo Center on April 04-07 2013 is preparing to introduce thousands of professional sector representatives from
120 countries to the biggest cereals and legumes technologies brands of the world.

Yatırımlarına yön vermek ve 270’i aşkın markanın son tekno- World milling sector representatives wishing to direct their
investments and see the latest
lojilerini birebir görmek isteyen
İçerdiği etkinliklerle hububat ve bakliyat technologies of more than 270
dünya değirmencilik sektörü
temsilcileri, ziyaretlerini program- sektörünün tüm taraflarının ihtiyaçlarını kar- brands have already started to
lamaya çoktan başladı.
şılamayı hedefleyen İDMA 2013 kapsamın- plan their visits.

DEĞİRMENCİLİK
SEKTÖRÜNÜN KALBİ BİR KEZ
DAHA İSTANBUL’DA ATACAK
21 bin metrekarelik 3 salonda kurulacak İDMA 2013 Fuarı, katılımcısından ziyaretçisine kadar tüm
sektör temsilcilerine özel fırsatlar
sunuyor.

da; pirinç, bakliyat, bulgur ve makarna grupTHE HEART OF THE MILLING
ları için de 4 ayrı seminer düzenlenecek. SECTOR WILL BEAT
IN ISTANBUL ONCE AGAIN
During IDMA 2013 aiming to meet the
needs of all parties in cereals and legumes IDMA 2013 Fair to be prepared in
sectors with its activities, 4 different semi- 3 halls 21,000 sqm in total offers
special offers to all sector reprenars will also be held for rice, legumes, and sentatives from participants to
bulgur and pasta groups.
the visitors.

Fuar alanında stant açarak, geliştirdikleri teknolojilerdeki son
yenilikleri sergileyecek olan katılımcılar, dünyanın 120 ülkesinden gelecek binlerce profesyonel ziyaretçiyle bir araya gelme
ve kuracağı yeni işbirlikleriyle global pazardaki payını arttırma
imkanı bulacak.

Participants who will represent their latest developments by
opening a fair booth in the fairground will have the opportunity to meet with the thousands of Professional visitors from
120 countries and increase their shares in the global market
with new cooperation.

Dünya ölçeğindeki un, irmik, pirinç, mısır değirmencileri ve
yatırımcıları, makarna, bisküvi ve yem üreticilerinden oluşan
profesyonel ziyaretçiler ise, İDMA 2013’te sektörün önde gelen
markalarının geliştirdiği en son teknolojileri görme ve tanıma
fırsatı yakalayarak yatırımlarına yön verebilecek.

On the other hand, Professional visitors comprising of world
flour, semolina, rice, corn millers and investors and pasta, biscuit and feed manufacturers will direct their investments with
the opportunity of seeing the latest technologies developed
by leading brands of the sector in IDMA 2013.
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FUARDA “SERTİFİKALI DEĞİRMENCİLİK EĞİTİMİ”

“CERTIFIED MILLING TRAINING” IN THE FAIR FUARDA

İDMA 2013 kapsamında, fuarı ziyaret edecek olan değirmencilik
sektörü temsilcilerine yönelik, 14 saatlik bir “Sertifikalı Değirmencilik Eğitimi Programı” da düzenlenecek. Sektörün alanında
uzman isimlerinin vereceği eğitimlerde; “Değirmencilikte Hammadde Temini”, “Hammadde Depolaması”, “Değirmen Teknolojisi ve Öğütme”, “Değirmencilikte Randıman”, “Değirmencilikte
Enerji Tasarrufu”, “Unda Kalite, Kalite Kontrol ve Un Katkıları”, “Dış
Ticarette Buğday ve Un Lojistiği” ve “Un Fabrikası Yatırımı, Yatırım Fizibilitesi ve Yönetimi” konuları ele alınacak.

During IDMA 2013, a 14-hour “Certified Milling Training Program” will be arranged for the representatives of milling who
will visit the fair. In the trainings to be given by the experts of
the sector; “Raw Material Supply in Milling”, “Storage of Raw
Materials”, “Milling Technology and Grinding”, “Performance
in Milling”, “Energy Savings in Milling”, “Flour Quality, Quality
Control and Flour Additives”, “Wheat and Flour Logistics in Foreign Trade” and “Flour Plant Investment, Investment Feasibility
and Management” subjects will be discussed.

Türkçe-İngilizce verilecek eğitimlere, bir un fabrikasında (değirmende) veya değirmen teknolojileri üretim sanayinde çalışanlar
katılabilecek.

Visitors working in a flour plant (mill) or milling technologies
manufacturing industry can attend to the trainings in Turkish
and English.

PİRİNÇ, BAKLİYAT, BULGUR VE
MAKARNA DA KONUŞULACAK

RICE, LEGUMES, BULGUR AND
PASTA WILL ALSO BE DISCUSSED

İçerdiği etkinliklerle hububat ve bakliyat sektörünün tüm taraflarının ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen İDMA 2013 kapsamında; pirinç, bakliyat, bulgur ve makarna grupları için de 4
ayrı seminer düzenlenecek. Ürün temininden ticaretine, işleme
teknolojilerinden yatırım ve üretim maliyetlerine kadar pek çok
konunun ele alınacağı seminerlerde, alanında uzman firmaların
temsilcileri ile sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşlarının
yöneticileri çeşitli sunumlar yapacak.

During IDMA 2013 aiming to meet the needs of all parties
in cereals and legumes sectors with its activities, 4 different
seminars will also be held for rice, legumes, and bulgur and
pasta groups. From product supply to trade, processing technologies to investment and production cost many subjects
will be discussed in the seminars and expert company representatives and managers of leader non-governmental organizations in the sector will make presentations.

Seminerler, bir önceki yıldan farklı olarak Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenecek.

The seminars will be held in Turkish and English unlike the previous year.

Fuar; 04-05-06 Nisan 2013 tarihlerinde 10:00 – 19:00 saatleri arası, 07 Nisan 2013 tarihinde ise 10:00 – 17:00 saatleri
arası ziyarete açık olacak.

The fair can be visited between 10.00 and 19.00 on April
04-05-06 2013 and between 10.00 and 17.00 on April 07
2013.
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4B, STARCO ÇELİK KOVALARIN
KAPASİTESİNİ ART TIRIYOR
4 B , I N C R E A S E S C A PA C I T Y O F
S TA R C O S T E E L E L E VAT O R B U C K E T S
4B, Starco çelik yükseltici kovalarının kapasitesini arttırmak üzere kalıp sistemine yatırım yaptığını ve bu yatırım sonucunda çelik kovalarının her birinin kapasitesini arttırdığını açıkladı.
4B is to invest in tooling with the aim of increasing the capacities of Starco steel elevator buckets, which will mean each of their steel buckets have higher capacities as a result.
Starco çelik yükseltici kovalarının kapasitesini arttırmak
üzere kalıp sistemine yatırım yapan 4B, çelik kovalarının
her birinin kapasitesini, rakiplerininki ile aynı oranda veya
onlardan daha yüksek olacak şekilde arttırdığını açıkladı.
4B’den yapılan açıklamada şunlara yer verildi: “Starco yükseltici kovası, bir dizi ürün için mükemmel doldurma ve boşaltmayı sağlayacak şekilde geliştirildi.
Starco 4,55 m/s’e ulaşan geniş bir hız aralığında çalışıyor.
Starco kovasının, bu kadar popüler olması ve bir dizi şirket
tarafından taklit edilmiş olması, bu nedenlerle hiç de şaşırtıcı değildir.
4B’nin, kendi
4B Starco kovalarını, rakiplerinin kovaları ile
karşılaştırmak
üzere yürüttüğü testlerde;
birçok kovanın
aslında kâğıt
üzerinde iddia
edildiğinden daha düşük kapasitelere sahip olduğu ve de kovaların kalitesinin üretim sürecine ve
kullanılan çeliğin kalitesine göre
ciddi farklılıklar gösterebileceği
bir kez daha açık bir şekilde görülmüştür.

Investing in tooling to increase capacity of their Starco
steel elevator buckets, Starco has announced each of their
steel buckets has been improved in capacity to have the
same or higher capacities than comparable buckets of
their competitors.
The announcement from 4B included the following: “The
Starco elevator bucket has been engineered to ensure perfect fill and discharge for a wide range of products. It operates at wide speed range as high as up to 4.55m/s. The Starco
bucket has become a very popular one and has been imitated by several
companies,
which is not
surprising at
all.
In a series of
tests
carried
out by 4B to
compare their
Starco buckets
with those of
their competitors, it has become
clear once againt that a lot of
buckets in fact have lower capacities than claimed; furthermore,
the quality of the bucket itself
can be quite varying depending
on the production stage and the
quality of the steel used.

Bu nedenle Starco kovası (veya
benzer bir model) seçerken
özenli olunmalıdır. 4B, talep olması halinde, farklı modelleri
arasındaki farklılıkları göstermek
için test sonuçlarını ve saha kanıtlarını sağlayabilir.

Hence, great attention should
be paid when choosing a Starco
bucket (or a similar model). 4B can
provide test results on demand
and field evidence to demonstrate
the differences between different
models.”
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Değirmenlerdeki Enerji Yönetimi

Energy Management in Flour Mills
Urs Dübendorfer
Bühler AG, Uzwil, Switzerland

Endüstriyel işlemlerde güç tüketimine yönelik ince ayar için atılacak ilk adım mevcut duruma dair net bir fikirdir. Bu amaçla
ideal olarak bir fabrika, fabrika bölümlerine
ayrılmalı veya alt işlemler mümkün olduğunca net bir biçimde detaylandırılmalıdır.
In order to fine-tune power consumption in
industrial processes, the first step to do is
to get a clear idea of the current situation.
For this purpose, a plant will ideally be divided into plant sections or sub-processes
that are detailed as accurately as possible.
1. Giriş

1. Introduction

Küresel enerji fiyatındaki artışlar, tahıl işleme endüstrisini tahıldan una uzanan değer zincirindeki enerji tüketimi konusunu
hassaslaştırıyor. Enerji tüketiminin toplam un değirmenciliğinin %6’sına kadar ulaşması nedeniyle, un ve irmik üreticileri
güç tüketimini azaltmak için yeni çözümler bulma arayışında.

Global energy price increases are sensitizing the grain processing industry to the issue of power consump-tion in the
value chain from grain to flour. Since energy consumption
accounts for up to 6% of the total cost of flour milling, flour
and semolina producers are interested in finding new solutions to reducing power consumption.

Kapsamlı bir bakış yakalamak amacıyla, konu bu yazıda değişik açılarıyla ele alınacaktır. Öncelikle işleme zincirindeki enerji
gereksinimlerini analiz edeceğiz. Burada amaç, güç tüketimini
azaltmaya yönelik yatırımların nerelerde uygun olacağını ve
hangi fabrika bölümlerinde enerji tüketiminin yalnızca marjinal öneme sahip olduğunu araştırmaktır.

In order to obtain a comprehensive view, the issue will be
dealt with in this article from different perspec-tives. First of
all, we will analyze the energy requirements within the process chain. The purpose is to ex-plore where investments for
reducing power consumption will pay off and in which plant
sections energy consumption is only of marginal significance.

Bu yazı, enerji korumasına yönelik analitik yaklaşımları ve olası önlemleri ayrıntılarıyla açıklamaktadır. Yazının temel amacı
güç tüketimi tartışmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca yazıda enerji kullanımını optimum düzeye getirmek için bilinen ve
kanıtlanmış prosedürler gösterilmektedir.

The article details analytical approaches and possible measures to conserve energy. Its primary goal is to contribute to
the power consumption discussion. It will also show wellknown and proven procedures to optimize energy usage.

2. Endüstriyel un üretimindeki maliyet yapısı

2. Cost structure in industrial flour production

Rekabetçi bir iş ortamında, genel değer zincirinin işletme
masraflarına çok fazla önem verilmektedir. Ticari un üreticilerinin birçoğunun işlemlerini iş gücü gereksinimleri
açısından düzenledikleri söylenebilir. Bu, ileride bu alanda
yapılacak maliyet azaltmalarına yönelik potansiyelin düşük

In a competitive business environment, much attention is
paid to the operating costs of the entire value chain. It is
safe to assume that most commercial flour producers have
already streamlined their processes in terms of manpower
requirements. This means that the potential for further cost
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olduğunu göstermektedir. Bu nedenle odak noktası, üretim
maliyetinin önemli bir faktörü olan enerji tüketimi olmalıdır. Yapılan veya beklenen hizmet, fiyat artışları sonucunda
aylık elektrik faturalarının birçok şirkette kalıcı bir konu olmasına neden olmuştur.

reductions in this area is low. The focus must therefore be
on energy consumption, which are a substantial production cost fac-tor. As a result of utility price increases already
made or still to be expected, monthly electricity bills have
become a permanent issue in many companies.

Şekil 1’de un değirmenciliğinin çeşitli işlemlerinde enerji tüketimine dair bir örnek gösterilmektedir.

Figure 1 shows an example of energy consumption in the
various process operations of flour milling.

3. İşlem kontrol sistemi dâhilinde güç tüketimini izleme / ince ayar

3. Monitoring / fine-tuning of power consumption
through the process control system

Endüstriyel işlemlerde güç tüketimine yönelik ince ayar
için atılacak ilk adım mevcut duruma dair net bir fikirdir. Bu
amaçla ideal olarak bir fabrika, fabrika bölümlerine ayrılmalı veya alt işlemler mümkün olduğunca net bir biçimde detaylandırılmalıdır. Böylelikle bu alt işlemlerin enerji gereksinimleri özel güç ölçütleri ile kesin bir şekilde belirlenebilir.
Bu, belirli bir zaman içerisinde alt işlemler tarafından ayrı
ayrı tüketilen enerji üzerinden bir süre işlevi ile genel bir bakış sunar. Enerji kullanımı içeren işlemi alt işlemlere ayırma
yöntemi ile enerji bakımından yoğun işlemleri daha düşük
oranlarla ortadan kaldırmak mümkün olabilir. Un değirmenlerinde bunun yalnızca az sayıda alt işlem için geçerli
olacağını söylemeye gerek yoktur. Bunlar arasında, örneğin,
yan ürünlerin tahıl temizlik işleminden elenmesi, kepek paketleme, depolama tanklarından karıştırma tanklarına ham
buğday transferi gibi işlemler yer almaktadır. Bir diğer olasılık da eş zamanlı olarak çalışan fabrika bölümlerini incelemektir. Güç oranlarının genellikle en üst güç tüketimine
bağlı olması nedeniyle bu, güç kullanımının ince ayarının
yapılmasına olanak sağlayabilir.

In order to fine-tune power consumption in industrial
processes, the first step to do is to get a clear idea of the
current situation. For this purpose, a plant will ideally be
divided into plant sections or sub-processes that are detailed as accurately as possible. The energy requirements
of these sub-processes can then be accurately determined
by specific power measurements. This will provide an overview as a function of time over the energy consumed by
the individual sub-processes at any given point of time. By
dividing the contract with the energy utility into different
time frames, it may be possible to move energy-intensive
processes to periods with lower rates. It is needless to say
that in flour mills this will only be possible for a small number of sub-processes. These include, for example, grinding
of the byproducts from grain cleaning, bran pelleting, raw
wheat transfer from the storage bins to the blending bins,
etc. Another possibility is to analyze plant sections that operate simultaneously. As power rates often depend on peak
power consumption, this may allow fine-tuning of power
usage.
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Ayrıca güç ölçümleri yüksek güç tüketimine sahip işlemleri
belirlemek için uygun bir araçtır. Bu, yapılan herhangi bir yatırımın, yatırım üzerinde hızlı bir geri dönüşün sağlandığı bölümlere odaklanması gerektiği anlamına gelmektedir.

Power measurements are also a suitable instrument for pinpointing process operations with high power consumption.
This means that any investments made should focus on
sections where a fast return on the investment is ensured.

4. Güç dağıtımı / altyapı

4. Power distribution / infrastructure

İşlemleri ayrıntılarıyla düşünmeden önce, kısaca güç besleme
sistemi ve kullanılan ilgili elektrikli donanımdan bahsedeceğiz. Mümkün olduğu sürece, transformatörler güç tüketen donanımın yakınına kurulmalıdır. Kablo uzantıları ne kadar uzun
olursa, güç kaybı da o kadar fazla olacaktır.

Before considering the processes in detail, we will briefly
elaborate on the power supply system and the related electrical equipment used. Whenever possible, transformers
should be installed as near as possi-ble to the equipment
that consumes the power. The longer the cable routes, the
higher the power losses.

Bir diğer önemli faktör ise elektrikli motorların seçimidir. Geçtiğimiz yıllarda indüksiyon (asinkron) motor üreticilerinin büyük bir kısmı ürünlerinin verimliliğini önemli ölçüde arttırmıştır. Temel prensip olarak yeni motorların maliyet değerleri asla
0,9’un altında olmamalıdır.

Another important factor is the selection of the electric
motors. In the recent past, most manufacturers of induction (asynchronous) motors have substantially improved
the efficiency of their products. As a rule of thumb, the
cosΦ value of new motors should never be below 0.9.
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5. Motorların çalışma özellikleri

5. Starting characteristics of motors

Motorların yalnızca kalitesi değil, çalışma özellikleri de
enerji azatlımı açısından göz önünde bulundurulmalıdır.
Çalışma sürelerine, özel işlevlere ve tahrik motorlarının güç
tüketimine bağlı olarak devre parçaları güç tüketimi üzerinde kayda değer bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle her
uygulamada belirli bir süre için enerji korunumu sağlamak
amacıyla daha yüksek kaliteli bir sistem almanın maliyet
açısından uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Not only the quality of the motors, but also their starting
characteristics must be considered in the con-text of energy reduction. Depending on the service hours, specific
functions, and power consumption of drive motors, their
circuitry may have an appreciable impact on power usage.
It is therefore important in each application to determine
whether it is worth the cost to buy a higher quality system
in order to con-serve energy over a certain time.

Frekans konverterlerinin güvenirliği, geçtiğimiz yıllarda fiyatlarının düşmesine rağmen artmıştır. Bu nedenle, yakın
zamana dek maliyetlerinin çok yüksek olduğu düşünülen
uygulamalarda da bunu kullanmak mantıklı olabilir.

The reliability of frequency converters has improved over
the past years while their prices have dropped. It may therefore be worth the trouble to contemplate their use also in
applications where their cost was considered too high until recently. Beside optimizing the starting char-acteristics
of motors, frequency converters also improve motor efficiency up to almost 1.0 because they prevent phase shifts
in the motor windings. On the one hand, improved power
efficiency of the overall plant will reduce costs for power
factor compensation with regard to the capacitor bank. In
consequence, it will cut the cost of the reactive (wattless)
power itself.

Frekans konverterleri motorun çalışma özelliklerini optimum düzeye çıkarmanın yanı sıra motor sargısında faz
geçişlerini önlemesi nedeniyle motor performansını da en
fazla 1,0 oranında arttırmaktadır. Diğer yandan tüm tesisin
iyileştirilmiş güç verimliliği kapasitör yığınına ilişkin olarak
güç faktörü için maliyetleri düşürecektir. Bunun sonucunda
reaktif (wattsız) gücün maliyeti de düşecektir.
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6. Tesis tasarımı ve tesisin mühendislik özellikleri

6. Plant design and plant engineering aspects

Bir tesisin tasarımı ve özellikle malzemelerin akışı, genel enerji tüketimi üzerinde etkilidir. Mühendislik işleri iyi bir şekilde
yapılmış tesis çözümleri enerji tasarrufu yapılmasını sağlar.
Temel kural olarak, tesis planı, ürün taşıma mesafelerini minimum düzeye indirmelidir. Pnömatik liftler, yalnızca daha
yüksek sanitasyon veya esneklik sağlaması gibi gerçekten ek
değer sundukları takdirde uygulanmalıdır. Bu prensibe bağlı
kalınarak şu ana kadar yabancı olduğu düşünülen çözümler
bulunabilir. Örneğin, bazı un değirmenlerinde halihazırda ara
ürünleri kaldırma ihtiyacını ortadan kaldıran, eleklerin üzerinde yer alan ilk frenlere ait valsli değirmen bulunmaktadır.

The design of a plant, and especially its flow of materials,
has an impact on the overall energy consump-tion. Well
engineered plant solutions allow energy to be saved. As a
basic rule, the plant layout should minimize product conveying distances. Pneumatic lifts should only be applied if
they offer true added val-ue in the form of higher sanitation
or flexibility. By adhering to this principle, solutions may be
found which have been considered rather exotic up to now.
For example, some flour mills already have the roll-er mill
of the first breaks located above the plansifters, eliminating
the need for elevating the intermedi-ate products.

Bir şekilde daha az kullanıcı dostu olma durumu, azaltılmış
enerji tüketimi ile karşılanabilir. Bir diğer mükemmel örnek de
kontrollü un elemedir. Uygun olduğu durumlarda, tesis mühendisleri, un vidalarından doğrudan kontrollü eleğe doğal
akışlı beslemeyi seçmelidir. Bu, kontrol elemesi (rebolting) ve
ağırlık ölçme için öğütmenin sonunda tüm unu kaldırma ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Öğütme sistemindeki prömatik
ara değirmen stok liftlerinin tasarımında, ek potansiyel mevcuttur. Emiş hatlarının geliştirilmiş ebatları, hava hacmi gereksinimini %25 oranına kadar, basınç kaybını ise %10’a kadar
azaltabilir.

This somewhat lower user friendliness is offset by the advantage of reduced energy con-sumption. Another excellent example is control flour sifting. Whenever possible,
plant engineers should select gravity feeding from the flour
screws directly to the control sifter. This will eliminate the
need for elevating all the flour at the end of grinding for
control sifting (rebolting) and weighing.

Birçok noktadaki küçük enerji
tasarruflarının bile, toplam güç
tüketimi üzerinde kayda değer
bir etkisi olacağını hepimiz biliyoruz. Bu sayede sekiz valsli
değirmenlerin üst üste konmuş iki vals geçişine, yalnızca
tek bir motor uygulamak yeterli olabilir. Diğer yandan bu
sayede kurulum maliyetleri de
kesilebilir. Buna ek olarak, tek
bir tahrik daha yüksek verim
aralığında çalışacak ve böylece
çalışma maliyetleri üzerinde
doğrudan bir etkiye sahip olacaktır.

Additional potential exists in the design of the pneumatic intermediate mill stock lifts in the grinding sys-tem. Improved
sizing of suction lines may reduce the air volume requirement by up to 25% and the
pres-sure loss by up to 10%.
We all know that even minor
energy savings at many points
may add up to a respectable
total reduction of power consumption. Thus, it may be possible to apply only a single
motor to power the two superposed roll passes of eight-roller mills. On the one hand, this
will cut the installation costs.
In addition, a single drive will
operate in a higher-efficiency
range and therefore have a
direct positive impact on the
operating expenses.

Motorların çalıştırılması ve
durdurulması
sırasındaki
en yüksek tüketim oranları
genellikle göz ardı edilmektedir. Bu, ekipmanın sürekli
çalışmasına daha fazla önem
verilmesi gerektiği anlamına
gelmektedir. Bunun temel örnekleri, tesis içi ağ için temizleme havası veya sıkıştırılmış
hava üreten kompresörlerdir.
Frekans konvertörleri ile basınç izleme veya hız farklılığı,

The consumption peaks during starting and stopping of
motors is also often underestimated. This means that
more attention must be paid
to continuous operation of
equipment. Prime examples of
this are the compressors that
generate cleaning air or compressed air for the in-plant network. Pressure monitoring and
speed variation by frequency
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söz konusu yardımcı ekipmanların elektrik gücü tüketimini
%40’a kadar azaltabilir. Basınç kanalları ihtiyacının ortadan
kalkması nedeniyle daha düşük kurulum maliyetlerinin en
üst sırasında bu yer almaktadır.

converters may slash the electric power consumption of
such auxiliary equipment by as much as 40%. This is on top
of the lower installation costs, since – say – the need for pressure vessels is eliminated.

Yukarıda bahsi geçtiği üzere taşıma mesafelerini en aza indirmek, güç tüketimini azaltmada en etkin yollardan biridir. Bu,
özellikle bitmiş ürünlerin taşınması için geçerlidir. Bir un değirmeninin bitmiş ürünleri üzerinde yapılan analiz, büyük bir
kısmının doğrudan öğütme sisteminde yapılabileceğini ve bu
nedenle un karıştırma bölümünden geçmelerine gerek olmadığını göstermektedir.

As mentioned above, minimizing conveying distances is
one of the most effective ways to reduce power consumption. This applies in particular to the handling of the finished products. An analysis of the finished products of a
flour mill may reveal that more of them could be made on
the grinding system itself and therefore would not have to
pass through the flour blending section.

7. Isı Kazanımı

7. Heat recovery

Bir un değirmeninin ısı birikimleri veya geri dönüştürülmüş
hava boyutlarında enerji kullanması nedeniyle, ısı eşanjörleri
yoluyla enerji geri kazanımı olasılığından da bahsetmemiz gerekir. Tahıl işleme endüstrisinde, ısı biçimindeki enerji, çeşitli
alt işlemlerde oluşturulmaktadır. Bu termal enerjiyi atmosfere
bırakmak yerine geri kazanıma gitme yolu düşünülebilir. Geri
kazanılan termal enerji, soğuk mevsimlerde binalara verilen
temiz havayı ısıtmak veya termal işlemlerde kullanılan işlem
havasının ön ısıtma işlemi için kullanılabilir.

Since a flour mill may also use energy in the latitudes to heat
buildings or recycled air, we must also briefly point to the possibility of energy recovery by heat exchanger. In the grain processing industry, energy in the form of heat is generated in various sub-processes. Instead of exhausting this thermal energy
into the atmosphere, it may be worthwhile to consider recovering it. Recovered thermal energy can be used to preheat the
fresh air introduced into buildings during the cold season, or for
pre-heating the process air used in thermal processes.
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“Tarladan Fırına En Düşük Enerji
Kullanımı Değirmencilikte”
“From Field to The Bakery,
The Lowest Energy Consumption in Milling”

Paul Bruckmann

Paul Bruckmann: “Değirmenin enerji tüketimi, tarladan fırına kadarki tüm tahıl sürecininkiyle karşılaştırıldığında önemsenmeyecek kadar küçük aslında.”
Paul Bruckmann: “The primary energy consumption in the milling plant is irrelevant
small compared to the whole grain process
from the field to the bakery.”
Tarladan fırına kadarki tüm tahılla ilgili süreçlerde, en az enerji
sarfiyatının değirmencilik sektöründe olduğunu belirten Değirmencilik Mühendisi Paul Bruckmann, değirmencilikte enerji tüketiminin en fazla öğütme işlemi sırasında gerçekleştiğini
ifade ediyor. Bruckmann, birkaç soruda değirmencilik sektöründe enerji tasarrufu konusunda merak edilenleri, dergimiz
okurları için cevapladı.
Değirmencilikte enerji tasarrufu ne anlama geliyor?
Enerji tasarrufu, her sektörde olduğu gibi tamamen enerji tüketimini azaltmakla ilgilidir.
Değirmencilikte enerji tasarrufu neden bu kadar önemlidir
ve bir değirmenin işletim maliyetlerinde enerji maliyetinin
payı nedir?
Enerji tasarrufu, sadece değirmencilikte önemli değildir. Doğal
kaynaklarla ilgili olduğu için küresel bir gerekliliktir.
Aslında değirmenin enerji tüketimi, tarladan fırına kadarki
tüm tahıl sürecininkiyle karşılaştırıldığında, önemsenmeyecek
kadar küçüktür. Tarımdaki tahıl üretim süreci, değirmendeki
süreçten 10 kat daha fazla enerji tüketir. Ve bu, büyük oranda gübrelemeden kaynaklanır. Aynı zamanda fırınlar da 10
kata kadar daha fazla enerji tüketir. Enerji maliyetlerinin değirmendeki bölümü, toplam üretim maliyetinin sadece yüzde

Milling Engineer Paul Bruckmann stating that the lowest
energy consumption is milling sector from field to the bakery says that the highest energy consumption in milling
occurs during grinding process. Bruckmann answered the
wonders concerning the energy consumption in milling
sector with a few questions for the readers of our magazine.
What is energy saving in milling?
Energy saving is to reduce the energy consumption.
Why is energy saving important in milling and what is
the share of energy cost in the operation costs of a mill?
Energy saving is not only important in milling. Energy saving is a global requirement because of the natural
resources.
The primary energy consumption in the milling plant is irrelevant small compared to the whole grain process from
the field to the bakery. The grain production in the agriculture consumes 10 times more energy than in the milling
process. Mainly because of the fertilization. Also the bakery
consumes up to 10 times more energy.
The part of the energy-costs in the milling process compared to the total production-cost is only 1,5 – 2%. Only
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1,5-2’sine denk gelir. Sadece personel maliyetleri bile enerji
maliyetlerinden kat be kat daha yüksektir.

the personal costs are many times higher than the energy
costs.

Değirmenlerdeki hangi işlemlerin enerji tüketimi daha yüksektir ve bunun nedeni nedir?
Değirmenlerde en çok enerji, silindirler arasında öğütme işlemi sırasında tüketilir. Bu tüketim, toplam tüketimin neredeyse
üçte birine karşılık gelir. Ama zaten öğütme bir değirmenin
ana işlevidir. Yani en çok enerjiyi, tahılı una dönüştürme işlemi
tüketir. İkinci en yüksek enerji tüketim kalemi ise temizleme
prosesini takip eden pnömatik taşıma işlemidir.

Which processes do have the highest energy consumption in the mills and what is reason behind that?
The highest consumption is needed by the milling between the rolls. This takes nearly one third of the total consumption.
But this is the main function of a milling plant. The transforming process from grain to flour consumes the most
energy. The second highest consumption is the pneumatic
transport followed by the cleaning process.

Değirmenlerde enerji tasarrufu hangi aşamalar nasıl yapılabilir? Enerji tasarrufu yöntemleri nelerdir?
Aslına bakılırsa tüm işlemlerde enerjiden tasarruf etmek
mümkündür.
- Yüksek verimlilikli motorlar kullanmak,
- Yüksek verimlilikli modern ekipmanları tercih etmek,
- Elektrik motorlarını tam olarak doğru hesaplamak ve boyutlandırmak,
- Havalı aktarımı tam hesaplamak ve boyutlandırmak (boru
uzantıları),
- Kısa ve etkili mesafeler elde etmek için yeni değirmen düzenleri tasarlamak,
- Etkili bir enerji yönetim sistemi kurmak, enerji tasarrufu yöntemleri arasında sayılabilir.
Uygun sistemler ile enerji maliyetleri ne kadara düşürülebilir? Uygun kontroller ve sistemler ile ortalama bir tesis ne
kadar enerji tasarrufu sağlayabilir?
Belli bir rakam söylemek zor. Sisteme bağlı. Tahılı una dönüştürmek için gereken elektrik gücü, bir ton buğday başına 55
ila 80 kW/sa arasındadır. Buna, hammadde alımından paketlemeye kadar tüm süreçler dâhildir. Küçük değirmenlerde ise
ortalama enerji tüketimi, daha büyük tesislere kıyasla daha
yüksektir. Bu da zaten prensipte küçük tesislerde daha yüksek
yüzdelerde tasarruf yapılabileceği anlamına geliyor. Ama genel anlamda daha yüksek bir tüketim olduğundan, daha büyük bir tesisteki etkili bir maliyet tasarrufu miktar olarak daha
yüksek olacaktır.

In which processes and how can be energy saving done in
the mills? What are the methods of energy saving?
Energy saving can be done in all processes.
- One step is to use high-efficiency-motors.
- Modern equipment with high efficiency
- Exact calculation and dimensioning of the electrical motors
- Perfect calculation and dimensioning of the pneumatic
transport (pipe extensions)
- By designing of a new milling plant is to take care for short
and effective distances.
- Using a effective energy management system
What is the reduction limit on the energy costs with the
suitable systems? What is the limit of energy saving of the
average facility with suitable controls and systems?
It is not so easy to define a limit. It depends to the existing
system.
The necessary electrical work to transform grain to flour
is between 55 – 80 kWh/ton wheat. This includes all the
process from the intake by milling to the packing. In small
mills the average consumption is higher respected to bigger plants.
This shows in principle that in smaller plants is a higher percentage of reduction possible. But the effective saving of
costs is in a bigger plant higher due to the higher consumption in general.
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Değirmencilikte Enerji Tasarrufu
Sağlamanın Yolları

Methods of Energy Saving in Milling

Okçul Barlık
Uğur Makİne - CEO

Değirmenlerde enerji verimliliği için enerjiyi belirli sınır ve şartlara uygun kullanmak; hızlı, kaliteli ve çağdaş üretimin olmazsa olmazları arasına girmiştir.
And in mills, using the energy in line with
certain limits and conditions to achieve
energy efficiency became an essential part
of fast, high quality and modern production.
Günümüzde yaşanan hammadde kalitesi sorunları, pazar ve
yoğun rekabet sıkıntıları sebebi ile değirmenciler maliyetlerini
düşürebilmek için tüm kaynakları en üst düzeyde etkin kullanmaya mecbur kalmışlardır.
Enerji harcamalarının, maliyet kalemleri içerisinde önemli bir
yeri vardır. Son yıllarda hükümet, enerji tasarrufuyla ilgili genelgelerle, endüstriyel ve sanayi tesisleri gibi tüm kuruluşlarda, enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlamaya çalışmaktadır.
Değirmenlerde enerji verimliliği için enerjiyi belirli sınır ve
şartlara uygun kullanmak; hızlı, kaliteli ve çağdaş üretimin olmazsa olmazları arasına girmiştir.
Enerji tasarrufu için özellikle teknolojiyi ve bizlere sunduğu
olanakları uygun ve verimli kullanmalıyız. Bu da günümüzde
endüstriyel un fabrikalarında yapılacak otomasyonlarla kolayca sağlanmaktadır. Bir değirmende herkesin bildiği; hammadde alımı, temizleme, yıkama, değirmen hazırlama, öğütme ve paketleme bölümleri vardır. Otomasyon ile çalışabilme
imkânı olan değirmenler, bilgisayar ekranı üzerindeki mimik
diyagramından, tüm proseslerdeki makineleri tek tek görme
imkânına sahiptirler.
Bu imkân ile doğru üretim, maksimum verimlilik, kolay takip yapma imkanına sahip olan değirmenler; proses esna-

Due to the quality issues in the raw materials and the intense
competition in the market, the millers are forced to use all
the resources optimally in order to reduce their costs. And
energy costs are important cost items. In the recent years,
the government tries to ensure that energy is consumed
more efficiently in all enterprises such as the industrial ones
with the circulars it issues. And in mills, using the energy
in line with certain limits and conditions to achieve energy
efficiency became an essential part of fast, high quality and
modern production.
For energy efficiency, we should especially use the technology and the opportunities offered by technology in the best
and most efficient way. And this can be easily achieved in the
industrial flour plants by automating processes. In a mill, as
everyone knows, there are raw material receiving, cleaning,
washing, preparing, milling and packaging units.
The mills that have the opportunity to work with an automated system can monitor the machines on all these processes
one by one through the mimic diagram on the computer
screen.
And the mills that gain the power of accurate production,
maximum efficiency, easy monitoring can monitor the possible failures and mistakes during these processes.
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sında oluşabilecek arıza ve olumsuzlukları anında görebilecektir. Arıza ve olumsuzluklara anında müdahale edebilme
imkânından dolayı, arıza sırasında makineler boş çalışmayacaklardır. Bu da hem enerji tasarrufu getirecek hem de kalite
standardını bozmayacaktır.

And with the chance this brings to instantly intervene to failures and mistakes, there won’t be any interruption in the production. This will both ensure a significant energy saving and
a consistent quality standard.

Endüstriyel otomasyon, yukarıda belirttiğimiz nedenlerden
dolayı, kullanıcıya kolaylık getirmenin yansıra enerji tasarrufuna da ciddi fayda sağlayacaktır. Fakat değirmenlerde otomasyon dışında dikkat edilmesi gereken enerji tasarruf yöntemleri de vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
1. Büyük ve güçlü yüklere lokal kompanzasyon yapılması ile
bu yükleri besleyen kablolar, reaktif güçten kaynaklanan bir
akıma maruz kalmayacak ve daha az akım çekecektir. Isınma
sebebi ile ısınmadan kaynaklanan kayıplar azalacaktır. Kompanzasyon fabrikada çok önemli bir enerji tasarrufu sağlar.

Due to the abovementioned reasons, industrial automation
will contribute hugely to the energy saving besides the facilities it provides to the user. But in mills, there are also other
important energy saving methods besides automation. These
can be listed as follows:
1. The large and local charges should be compensated locally. This will prevent the cables to be exposed to the current
resulting from the reactive power and thus enable them to
draw less current. And the losses due to heating will decrease.
Thus compensation is a significant energy saving factor in the
plants.

2. Fabrikadaki motorlar için kullanılan kablo kesitleri, motor
gücüne uygun olmalıdır.

2. The cross sections of the cables used for the engines in the
plant should be selected in line with the engine power.

3. Değirmenlerde mekanik sistemler, genelde büyük ve güçlü
olarak seçilirler. Fakat bu konuda tahrik motorlarının fiili güç
ölçümünün yapılması ve elektrik motorlarının, bu güçlere
göre daha verimli EFF-1, EFF-2 gibi daha yüksek verimli motorlarla değiştirilmesi, hiç de azımsanmayacak bir enerji tasarrufu sağlar.

3. In the mills, generally large and strong mechanical systems
are preferred. However measuring the actual power of the
drive motors and replacing the electrical engines according
to these measurements with higher efficiency engines such as
EFF-1 and EFF-2 will provide a significant energy saving.

4. Aydınlatma için kullanılan düşük verimli armatürlerin, daha
yüksek verimli olanları ile değiştirilmesi iyi olur.
5. Tabi ki değirmende çalışanların enerji tasarrufu konusunda
çok iyi eğitilmesi ve boşa çalışan sistemlerin durdurulması gerekmektedir. Sık sık dur-kalk yapan motorlarda hız sürücüsü
kullanmak, sistemin mekanik ömrünü uzatacağı gibi enerji anlamında da tasarruf sağlar.
6. Basınçlı hava borularındaki kaçakların giderilmesi gerekir.
Yukarıda belirttiğimiz noktalara titizlik ile uyan değirmenlerde, yaklaşık %30-40 gibi ciddi bir enerji tasarrufu sağlanacağını düşünmekteyiz.

4. Low efficiency luminaries should be replaced with higher
efficiency ones.
5. Of course, informing the mill employees about energy saving and turning off the unnecessary machines are all important. Using speed drive in engines that frequently start and
stop will provide energy saving besides increasing the mechanical life span of the system.
6. The leakages in the pressure air pipes should be repaired.
The mills that follow these recommendations can easily
achieve a significant energy saving up to 30-40%.
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Enerji Tasarrufunun Günümüzdeki
Karşılığı Verimlilik
Today Energy Saving Means Efficiency
M. Aydın ADEMOĞLU
DEĞİRMEN MAKİNA - İŞLETME MÜD. / Operations Manager

Enerji tasarrufu kavramında, kullanılan enerji
miktarının büyüklüğü veya küçüklüğü, yıllara
göre yapılan kıyaslamalarla tespit edilen rakamlardan çıkarılan bir sonuç olmamalıdır.
Esas olan, ürün başına harcanan enerji miktarının daha aza indirilmesi için yapılan düzenlemelerdir.
In the concept of “energy saving”, the highness
or lowness of the consumed energy should
not be a result derived from the comparisons
made based on years. The essential thing is
the steps taken to minimize the energy amount consumed per product. These efficiency
steps can be taken in various forms.
Enerji tasarrufu konusunu maalesef insanlarımız hem yanlış
anlamakta hem de ne kadar önemli olduğunu bir türlü kavrayamamaktadırlar. Aslında “TASARRUF” kelimesinin içeriğini
hayatımızın her kademesinde kullanabilmemiz gerekmektedir. Bu kelimenin günümüzdeki karşılığı bence “VERİMLİLİK”tir.
Enerji tasarrufu kavramında, kullanılan enerji miktarının büyüklüğü veya küçüklüğü, yıllara göre yapılan kıyaslamalarla
tespit edilen rakamlardan çıkarılan bir sonuç olmamalıdır. Esas
olan, ürün başına harcanan enerji miktarının daha aza indirilmesi için yapılan düzenlemelerdir.
Bu verimlilik çalışmaları birçok yöntemlerle sağlanabilir. Dünyamızın ve ülkemizin nüfusu ve de insanlarımızın ihtiyaçları
hızla artmaktadır. Artan ihtiyaçlara karşılık, enerji ve hammadde kaynakları giderek azalmaktadır. Dolayısıyla bizlerin, gelecek nesillerimize temiz, enerji kaynakları yeterli, savaştan uzak,
barış içinde bir dünya bırakmak için, ödünç aldığımız tüm olanakları, tüm kaynakları doğru şekilde tekrar devretmemiz gerekmektedir.
“Tasarruf” konusunu; tüm bireyler, imalatçılar, sanayiciler, kısacası toplumun her kesimi olarak dikkate almalı ve kendimize
“NELER YAPABİLİZ?” sorusunu sormalıyız. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi “BİRİM” başına harcanan enerji miktarını nasıl biraz

Unfortunately energy saving is both misunderstood and underestimated by people.
Actually we should use the true meaning of the word “SAVING” at every phase of our lives. And I believe, today, the true
meaning of this word is “EFFICIENCY”.
In the concept of “energy saving”, the highness or lowness
of the consumed energy should not be a result derived from
the comparisons made based on years. The essential thing is
the steps taken to minimize the energy amount consumed
per product. These efficiency steps can be taken in various
forms.
The populations of both the world and Turkey, and thus
the needs of people are rapidly increasing. And as a result
of these increasing needs, the energy and the raw material
resources are degreasing gradually. Thus to leave a clean,
peaceful world with sufficient amount of energy resources
to the next generations, we should give back all those opportunities, all those resources we borrowed.
All the individuals, manufacturers, industrialists, and in short,
each part of the society should consider the issue of “saving”
and ask themselves “WHAT THEY CAN DO?”.
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daha azaltabileceğimizi düşünmeli ve bunun için gelişen yeni
teknolojik sistemleri değerlendirmeliyiz. Bu konuda sektörümüzün dikkat etmesi gereken hususları ise şöyle sıralayabiliriz;
• Öncelikle firma sahiplerinin “KALİTE” ve “TASARRUF” kelimelerini iyi anlamaları gerekmektedir.

As we mentioned above, we should think about how we can
decrease the energy amount we consume per “UNIT” and
benefit from the developing new technological systems for
this purpose. And we can list the points our sector should
consider regarding this subject as follows:

• Tesislerin proses akış projelerinin ve makine yerleşimlerinin,
tesislerde kullanılan enerjinin, kullanılan malzemenin, harcanan iş gücünün, harcanan su miktarlarının ve çıkacak atıkların
geri kazanımlarının sağlanmasında çok önemli bir yeri vardır.
Bilindiği gibi yaşantımızda karşılaşacağımız birçok problemin,
sonsuz sayıda da çözümü vardır. Önemli olan en kısa, ekonomik çözümü bulmak ve de sonraki aşamaları da göz önüne
alarak, bulduğunuz çözümün başka sorunlar getirmeyeceğinden emin olarak sorunları çözmektir. Ben yaptım oldu anlayışından vazgeçmemiz gerekmektedir.

• The companies should fully comprehend the concepts of
“QUALITY” and “SAVING”.

• Tesisler için yerleşim projeleri ve kurulacak binalar, uygulanacak proseslere göre optimum çözümler üretecek şekilde yapılmalı ve nihai ürünlere göre akış diyagramları oluşturulmalıdır.
• Değirmen binalarının mühendislik ve mimari yapılanmalarında ikinci husus “AYDINLATMA” olarak ele alınmalıdır. Mümkün
olduğu kadar, gün ışığından yeteri derecede faydalanacak bir
şekilde pencereler konulmalıdır. Ancak aşırı şekilde güneşe
maruz kalması, tasvip edilen bir husus değildir. Aşırı güneş
ışınlarına maruz kalan mamuller olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Mamuller daha çok kuzey, batı bölümlerinde depolanmalı ve güneş ışınları dolaylı olarak kullanılmalıdır.
• Tesislerde yasa gereği tasarruflu ve komple korumalı etanj
armatürler kullanılmalıdır. Ayrıca uygulama yerlerine göre
sensörlerle çalışabilen sistemlerin kullanılmasında da yarar
vardır. Aydınlatma sisteminin düzenlenmesi ile de hatırı sayılır
miktarda tasarruf sağlanır.
• Genellikle firma sahipleri, makine seçimi konusunda gereken
hassasiyeti göstermemektedir. Onlar sadece ”FİYAT” parametresine dikkat etmektedirler. Öncelikle, satın alınacak makinaların genel yapısına, kullanılan malzeme kalitesine, makinanın
yapacağı göreve, makinanın dizaynına bakılmalıdır. Her makinanın bir görevi vardır ve mutlaka bir “İŞ” yapmak zorundadır.
Üzülerek söylüyorum ki; maalesef bizim sektörümüzde makinalar şeklen birbirine benzemekte ancak fiilen “İŞ” yapma özelliğine bakıldığında iş yapmamakta, boşa çalışmakta ve boşa
enerji harcamaktadır. Dolayısıyla tesislerdeki her bir makine
gözlem altına alınmalı, incelenmeli ve makine ile ilgili raporlar tutulmalıdır. İş yapmayan makine çalıştırılmamalı, verilen
görevi yapacak yeni makine alınmalıdır. Değirmen sektöründe
boş çalışan, iş yapmayan birçok makina vardır. Değerli yöneticilerimizin, mühendislerimizin, teknik elemanlarımızın tesislerini gözlem altına alması, tespitlerini yapması ve makinaları en
verimli bir şekilde çalıştırması gerekir.
• Değirmen tesislerinde en fazla enerji, genel dolaşımı sağlayan “PNÖMATİK SİSTEMLERDE” harcanmaktadır. Yanlış pnöma-

• The process flow projects and machine layouts of the facilities all have significant roles in recovering the energy
and materials used in the facilities, the workforce and water
consumed in the facilities, and the wastes produced in the
facilities. As we know, most of the problems in our lives have
infinite number of solutions. The important thing is to find
the fastest and most economical solutions, and to solve the
problems by ensuring that this solution will not bring any
other problem by considering the next phases. We should
abstain from the “I did it and it worked” mentality.
• The layout projects and the buildings for the facilities
should be planned to provide the optimum solution for the
respective processes and the flow diagrams should be prepared in line with the end products.
• In the engineering and architecture of mills, the second
important subject is “LIGHTING”. There should be windows
that will enable maximum use of day light. However extreme
exposure to sun is not also something approved since the
grains can be negatively affected. The products should be
mostly stored at the north, west sections and receive sun
light indirectly.
• Due to the respective law, energy efficient and fully protected waterproof armatures should be used in the facilities.
Moreover, it would also be good to use systems that work
with sensors based on application areas. With such arrangements in the lighting systems, a significant saving can be
achieved.
• Generally company owners are not careful enough about the
selection of machines. They only consider the “PRICE” parameter. Instead they should first look at the general structure of
the machine they will purchase, the material used, the task it
will perform and the design of the machine. Every machine has
a duty and it should definitely “WORK”. But sadly, the machines
in our sector resemble each other in shape however they don’t
actually perform any “WORK” and thus consume energy for
nothing. Thus each machine in the facilities should be checked,
examined, and reports should be prepared about them. The
useless ones should not be operated and they should be replaced with the ones that will actually do a work. There are
many machines working for nothing in the milling sector. It is
required for our respective managers, engineers, technical personnel to observe their facilities, make determinations and operate the machines in the most efficient manner.
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tik fan seçimi, hatalı tesisatların yapımı, sistem karakteristiğinin iyi tanımlanmaması sonucunda sistem, yapacağı “İŞ”in çok
üzerinde bir enerji harcamaktadır. Sonuç olarak tesis birçok
hatayla birlikte tamamlanmakta ve firma sahibi yapılan hataları yıllar sonra ancak anlayabilmektedir. Kayıplar hesapladığında ise çoktan iş işten geçmiş olmaktadır. Bu tip uygulamalarda genelde büyük fan kullanılarak iş garantiye alınmakta
ve problem bu şekilde çözülmektedir. Oysa seçilen kapasiteye
göre hassas hesaplar yapılmalı ve tesis çalışmaya başladığında
çok iyi incelenmeli, tüm hava kayıpları, klepe ayarları yeniden
gözden geçirilmelidir. Aksi takdirde çok fazla enerji boşa harcanmış olacaktır.
• Tesislerde dikkat edilmeyen bir diğer husus, tüm makinalara konulması gereken emniyet switch’leridir. Emniyet
switch’lerinin konulması ile hem makinalar aşırı bir zorlanmaya maruz kalmayacak hem de mekanik bir arızaya sebep
olmadan makine kendini korumaya alacaktır. Dolayısıyla bakım masrafları da azalmış olacaktır. Makinaların aşırı yük ve sıkışmalara maruz kalmaması için mekanik bir sistem ve switch
ilavesiyle motorlar durdurulabilir, böylece aşırı akım harcanmadan makineler koruma altına alınmış olur. Bu konu genel
tasarruf bakımından da çok önemlidir.
• Tesislerde diğer bir önemli konu; bakım-onarım ve proses
kontrolüdür. İşletmelerde çalışan her hangi bir makinada mekaniksel, elektriksel veya fiziksel bir arızadan dolayı, motor
fazla enerji harcayarak çalışmasına devam etmekte ve bu gibi
durumlar yetkililer tarafından ancak sıkı bir şekilde takip edilerek bulunabilmektedir. Teknik personel ve proses elemanlarının sorumlu olduğu makinaları çok yakından takip etmesi,
sistemin aşırı akım tüketmesinden ve mekanik zorlanmadan
dolayı doğabilecek zararların önüne geçilmesine önemli oranda katkı sunacaktır.
• Günümüz teknolojisinin sanayiye sunmuş olduğu “YUMUŞAK KALKIŞ” ve “HIZ KONTROL” cihazları, tüm işletmelere
çok büyük kullanım kolaylıkları getirmiş ve enerji tasarrufu
sağlamıştır. Firma yetkililerinin, üretim proseslerinde, geliştirilen bu gibi yenilikleri kullanması ve yeniliğe açık olması
gerekir.
• Enerji tasarrufunu direk olarak etkileyen başka bir husus ise
“GERİ DÖNÜŞÜM” oranıdır. Üretim esnasında çıkabilecek her
türlü fire-kayıplar, hatalı üretim ve atıklar enerji kaybıdır. Öncelikle tesisler iyi programlanmalı ve üretimin en az fire ve kayıplarla yapılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Tesisin
verimli bir şekilde çalışabilmesi için gereken düzeltmeler mutlaka yapılmalıdır.
• Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke yöneticileri de “TASARRUF”
konusunda neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yapmakta, yasal hükümlülükler hazırlamakta ve uygulamaktadır.
Bizleri yakinen ilgilendiren husus, makinalarda kullanılan
motorların daha verimli çalışması için standartlarının iyileştirilmesidir. IE1, IE2, IE3, IE4 vb. motor sınıflandırılmasında,

•In the milling sector, the highest energy is consumed by
“PNEUMATIC SYSTEMS” that enable general circulation. As a
result of wrong pneumatic fan selection, faulty installation,
poor identification of the system characteristic, the system
consumes way higher energy than the “WORK” it will perform. And thus, a facility with many mistakes is established
and the owner only realizes these mistakes many years later.
And when the losses over these years are calculated, it is
already too late. In such applications, the guaranteed way
of using a large fan is generally preferred. However calculations should be made based on the selected capacity, and
all the air losses and flap settings should be observed when
the facility begins operation and the necessary adjustments
should be made. Otherwise there will be an excessive waste
of energy.
• Another point that is not considered in facilities is the safety
switches that all machines should have. With these switches,
the machines will be protected against extreme loads and
they will take themselves under protection against any mechanical failure. Thus the maintenance costs will decrease.
To prevent the machines to be exposed to extreme burdens
and compressions, the mechanical system and the engines
with the addition of a switch can be stopped and thus the
machines can be taken under protection without consuming extreme currents. This is a very important issue in terms
of general saving.
• And another subject in facilities is the maintenance-repair
and process control. The engines may continue working
by consuming much higher energy due to any mechanical,
electrical and physical failure in any of the machines in the
facility and this can only be determined by strict monitoring
by the officers. The technical personnel and process employees to follow the machines they are responsible from very
closely will prevent the system to consume extreme energy
and the losses that may arise from mechanical stress.
• “SOFT START” and “SPEED CONTROL” devices offered to the
industry by the modern technology facilitated many tasks in
the facilities and enabled energy saving. The company officers should be open to the innovations and use them in their
production processes.
• And another point that directly affects energy consumption is “RECOVERY” rate. All kinds of loss, faulty production
and waste during production are loss of energy. First of all,
the facilities should be programmed well and designed in a
way that will ensure the production to be performed with
the least loss and waste. For the facility to work efficiently,
the required arrangements should be made.
• And the administrators of the developed and developing
countries work on the potential actions for “SAVING”, and
prepare and enforce legal regulations. The point that closely
concerns us is the improvement of the standards for the en-
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ülkemiz IE1’den IE2 sınıfına geçecektir. Enerji problemlerini
büyük ölçüde çözmüş olan ülkeler bile daha verimli motor
kullanımını şart koşmaktadır (ABD’de 2013 yılı sonrasında IE3
sınıfından düşük motorlar kullanılmayacak ve ülkeye sokulamayacaktır).
• Değirmen sektörünün de teknolojiyi yakından takip etmesi
gerekmektedir. Eskiden kalan metot ve yöntemlerle, ömrünü
tamamlamış eski makinalarla bir yere varılmayacağını genç
girişimcilerimizin bilmesi gerekmektedir.
Günümüz koşulları gereği üretim alanı her ne olursa olsun
firmalar daha kaliteli ürünler üretmeli ancak bu ürünlerin
rekabet gücünün olması için de daha az malzeme, daha az
iş gücü, daha az enerji tüketmelidir. Bunu gerçekleştirmek
için çok çalışmalı, işimiz ne olursa olsun severek ve isteyerek yapmalıyız. Daha iyi, daha güzel işler yapmamız ve üretmemiz için tüm işletmelerin araştırma-geliştirme konusuna
önem vermeleri gerekmektedir. Küçük, büyük demeden tüm
işletmelerin “AR-GE” bölümü kurmaları ve bütçeden bir pay
ayırmaları gerekmektedir. Bu bölümler gerçekten kurulmalı
ve yaşatılmalıdır.

gines used in machines to work more efficiently. In the motor
classification of IE1, IE2, IE3 and IE4, Turkey is now moving
from IE1 to IE2. Even the countries that mostly solved their
energy issues mandates efficient energy use (As of 2013, no
engine lower than IE3 will enter USA leave aside using it).
• The milling sector should follow technology closely. The
young entrepreneurs should know that it is not possible to
achieve anything with old methods and machines.
Due to the present conditions, the companies should produce high quality products no matter what. However for
these products to compete in the market, less material,
workforce and energy should be consumed for their production, too. And to achieve this, we should work hard and do
our job with love no matter what it is. To achieve and produce better things, all the companies should put emphasis
on research & development, too. All of them should establish a R&D department regardless of their size and allocate
an amount for this department. Such departments should
definitely be established and maintained.
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Türkiye, İran, Irak, Suriye, Ermenistan ve Mısır gibi ülkelerde yoğun olarak tüketilen bulguru,
sanayi sektörüne ve fabrikasyon üretime ilk ülke taşıyan Türkiye, dünyada bulgur konusunda
en büyük tedarikçi konumundadır. Günümüzde kişi başına bulgur tüketimin yıllık 12 kg civarında olduğu Türkiye’de, 1 milyon tonu aşkın bulgur üretimi gerçekleştirilmektedir.
Turkey who has brought bulgur into industry and fabrication production, which is consumed
intensely in countries such as Turkey, Iran, Iraq, Syria, Armenia and Egypt is now the biggest
supplier of bulgur in the world. Now in Turkey where annual consumption per person is approximately 12 kg more than 1 million ton of bulgur is produced.
Bulgur, buğdayın temizlenerek pişirilip kurutulması ve sonrasında belirli boyutlara kırılarak sınıflandırılmasıyla elde
edilen, gıda sektöründe sade ve kendine özgü bir üretim
şekli olan yarı mamul bir besin maddesidir.
M.Ö. 2000’li yıllarda Ortadoğu ve Mezopotamya bölgelerinde
keşfedilip üretimi yapılan ve olağanüstü işlenme özelliğine
sahip olan bulgur, gerçek anlamda bir besin kaynağı olarak
nitelendirilmektedir. Son yüzyılda Amerika, Avrupa ve Afrika
kıtalarında da üretimi ve tüketimi yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde dünyaya yayılan bulgur, artık bu bölgelerde farklı isimlerle de anılmaya başlanmış olup, bulgur, boulgur,
burghoul gibi isimleriyle de karşımıza çıkabilmektedir.
Günümüzde üretilen bulgur çeşitleri şunlardır; Pilavlık Bulgur
(Coarse Bulgur), Midyat Pilavlık Bulgur (Medium Bulgur), Köftelik Bulgur (Fine Bulgur), İçli Köftelik Bulgur (Sefel kitel) (Finenot boiled- Bulgur), Aşurelik Bulgur (Pounded-Pearled Bulgur)
ve Yarma (Sis) Bulgur (Coarse-not pounded- Bulgur)…

DÜNYA BULGUR ÜRETİMİ
Özellikle Türkiye, İran, Irak, Suriye, Ermenistan ve Mısır gibi
ülkelerde yoğun olarak tüketilen bulguru, sanayi sektörüne
ve fabrikasyon üretime ilk ülke taşıyan Türkiye’dir. Türkiye’de
bulgur üretimi yapan ilk fabrika, Birinci Dünya Savaşı sırasında kurulmuştur. Daha sonra yöre insanlarının 1950 ve 60’lı
yıllarda Amerika’da bulguru tanıtmaya başlaması ve ilk fabrikaları açmaları ile birlikte bu ülkede bulgur, üzerinde durulan
bir ürün haline gelmiştir.
Amerikalılar bulgurun ticari yapısını genişletmek için
Hindistan’da ve diğer pirinç türevi ürünleri seven ülkelerde
tanıtma büroları açmış, askeri amaçlarla stoklamış ve menülerine almışlardır. Türkiye ise bu gelişim geriden izlenmiştir.
Gerçekte bu sektörde sanayileşmeye erken başlanmış fakat
yeterince tanıtım yapılamamıştır. Cumhuriyet dönemi ile birlikte sanayileşme yoluna giren Türkiye’de, aile şirketleri bulgur sektörüne el atmıştır. Bu fabrikalar genellikle Karaman,
Gaziantep, Çorum, İçel, Şanlıurfa gibi hammaddeye yakın
illere kurulmuştur.
2005 yılında yapılan araştırmalarda Türkiye’de bulgur fabrikası
sayısının 500’e yakın olduğu belirtilmektedir. Bugün ise bu sayı
100-200’lerle ifade edilmektedir. Ancak fabrika sayısındaki düşüş, üretim düşüşüne yol açmamıştır. Fabrika sayısındaki azal-

Bulgur is a semi-product nutrient with a simple and typical
production type in food sector, which is achieved after cleaning, cooking and drying of wheat and classifying after breaking it into specific dimensions. Bulgur which was discovered
in Middle East and Mesopotamia in 2000s BC and has an extraordinary processing feature is characterized as an actual
food source. In the last century production and consumption
of bulgur have started in America, Europe and Africa.
Bulgur which has spread into the world today is called
with different names such as boulgur and burghoul. The
types of bulgur produced today are Coarse Bulgur, Medium Bulgur, Fine Bulgur, Sefel kitel (Fine-not boiled Bulgur), Pounded-Pearled Bulgur and Sis Bulgur (Coarse-not
pounded Bulgur)…

WORLD BULGUR PRODUCTION
Bulgur which is intensely consumed in many countries
such as Turkey, Iran, Iraq, Syria, Armenia and Egypt was first
brought into industry sector and manufacturing by Turkey.
The first plant to produce bulgur in Turkey was founded
during World War I.
Then together with the introduction of bulgur to America
in 1950s and 1960s by the people in the region and the
foundation of the first plants, bulgur became an important
product in this country.
American people opened bulgur introduction offices in India and other countries where rice is consumed in order to
broaden the commercial quality of bulgur and they stocked
it with military purposes and included bulgur in menus. In
Turkey this development was backtracked. Actually, industrialization in this sector started early but advertising was insufficient. Turkey starting to industrialize in Republic period,
family companies started to operate in bulgur sector. These
plants were generally established in cities such as Karaman,
Gaziantep, Corum, Icel and Sanliurfa where raw material
could be found. In the researches performed in 2005, it was
stated that the number of bulgur plants in Turkey was approximately 500. Today, this number is 100 to 200.
However the decrease in the number of the plants has not resulted in a decrease in the production. In spite of the decrease
in the number of the plants, increase in the capacity of the cur-
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maya rağmen, mevcut fabrikalardaki kapasite artışları bulgur
üretiminin de artmasını sağlamıştır. Günümüzde kişi başına
bulgur tüketimin yıllık 12 kg civarında olduğu Türkiye’de, 1
milyon tonu aşkın bulgur üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu
üretim miktarı, makarna üretiminden yaklaşık 2-2,5 kat daha
fazladır. 2005 yılı verilerine göre ABD, 250.000 tonluk üretimle
dünyadaki diğer önemli bulgur üreticilerinden biridir.
Son yıllar, Avrupa ülkelerinde de yeni bulgur fabrikaları inşa
edilmeye başlanmış ve dünyadaki bulgur fabrikalarının sayısı
günden güne artmıştır. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye, tüm dünyada en büyük bulgur üreticisi ve teknoloji geliştiricisi konumunda olmaya devam etmektedir.
Türkiye’de bulgur üretiminin yüzde 70’e yakını Gaziantep’te
gerçekleştirilmektedir. Gaziantep günümüzde bulgur teknolojilerinde ve üretiminde merkez konumundadır.

BULGUR TÜKETİMİ

rent plants has also increased the bulgur production. In Turkey
where annual bulgur consumption per person is nearly 12 kg,
more than 1 million ton of bulgur is produced. This production
rate is nearly 2-2.5 times more than pasta production. According to the data collected in 2005, America is one of the most
important bulgur producers with production of 250,000 tons.
In recent years, new bulgur plants have been started to be
opened in European countries and the number of bulgur
plants have increased day by day. In spite of these developments, Turkey is still the biggest bulgur producer and technology developer in the world.
Nearly 70% of bulgur production in Turkey is performed in
Gaziantep. Today, Gaziantep is the center of bulgur technologies and production.

BULGUR CONSUMPTION

Besin değerinin anlaşılması sonrasında, tüketimi son yıllarda önemli ölçüde artan bulgurun, protein, B1 vitaminleri,
fosfor, potasyum ve kalsiyum açısından ekmek, makarna ve
pirinçten üstün özelliklere sahip olduğu bilinmektedir.

Bulgur, consumption of which has dramatically increased in
recent years following the understanding of its nutritional
value is known to have superior features than bread, pasta
and rice in terms of vitamin B1, phosphorous, potassium
and calcium.

Bulgurun yaygın olarak köylerde ve evlerde üretilen ve tüketilen geleneksel bir buğday ürünü olduğu Türkiye’de, yıllık bulgur tüketimi kişi başına 12 kg’dır. Ancak bu tüketim
oranı, Türkiye’nin Doğu ve Güney bölgelerinde ve de Suriye,
Irak, İran, İsrail, Lübnan ve Arabistan gibi Ortadoğu ülkelerinde çok daha büyüktür (25-35 kg / kişi). Bu açıdan Ortadoğu, bulgur için önemli bir pazar konumundadır.

In Turkey where bulgur is a traditional wheat product produced and consumed in villages and homes, annual bulgur
consumption per person is 12 kg. However this consumption rate is even more in east and south of Turkey and Middle East countries such as Syria, Iraq, Iran, Lebanon and
Saudi Arabia (25-35 kg/ per person). In this term, Middle
East is a significant market for bulgur.
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Pek çok açıdan tahıl bazlı diğer ürünlerden çok daha avantajlı özelliklere sahip olsa da, bulgur tüketimi dünyada henüz istenen noktaya ulaşamamıştır. Bunun en büyük nedeni
ise birçok toplum hala bulguru ve nasıl kullanacağını bilmemesidir. Ancak yapılan çeşitli tanıtım aktivitelerinin ve çalışmalarının da katkısıyla, bulgur tüketiminin önümüzdeki
yıllarda dünyada daha da yaygınlaşacağı öngörülmektedir.

DÜNYA BULGUR TİCARETİ
Türkiye, dünyada bulgur konusunda en büyük tedarikçi konumundadır. Türkiye’nin bulgur ihracatı 2006 yılından bu
yana istikrarlı bir yükseliş trendine girmiştir.
Tüm dünyada gerçekleşen bulgur ithalatı, 2006-2009 yılları
arasında istikrarlı bir şekilde büyümüştür. 2006- 2007 yılları
arasında yüzde 40 büyüyen bulgur ithalatı, 2007-2008 yılları arasında yüzde 65 büyümüştür. 2006 yılında 54,9 milyon
dolar değerinde bulgur dünya ticaretine konu olurken, bu
oran 2009 yılında 134,5 milyon dolara ulaşmıştır.

Dünya buğday ticaretinde, tablonun en üst kısmında Zimbabwe yer almaktadır. Ancak bu rakamlar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) tarafından bu ülkeye yapılan
gıda yardımını temsil etmektedir.
UNDP tarafından Zimbabwe’ye yapılan bulgur yardımının
çoğu Amerikalı ve Güney Afrikalı firmalar tarafından temin
edilmektedir. Bu gibi durumlar nedeniyle Türk firmalarının
UNDP’nin tedarikçi listesinde daha fazla yer almaları tavsiye
edilmektedir. Türk firmaların bu listede daha aktif rol alması
halinde, açlıkla savaşan ülkelere yapılan yardımlarda bulgurun Türkiye’den tedarik edilebileceği belirtilmektedir.
Afrika ülkelerine yapılan bulgur ihracatı, daha çok UNDP tarafından yapılan yardımları gösterdiği için bu ihracat rakamları daha çok Afrika ülkelerinin geneline yapılan ihracat gibi

Although it has more advantageous features than other grain-based products, bulgur consumption has not
reached to the desired point in the world yet. The most important reason of this is that many societies still don’t know
how to use and consume bulgur. However together with
the contribution of various advertisement activities and
efforts, bulgur consumption is envisaged to spread in the
forthcoming years.

WORLD BULGUR TRADE
Turkey is the biggest supplier of bulgur in the world. Bulgur
export of Turkey has entered into a consistent increasing
trend since 2006.
Bulgur import all around the world increased in 2006-2009
in a consistent way. Bulgur import which increased by 40%
between 2006 and 2007 increased by 65% in 2007-2008.
While world bulgur trade in 2006 was 54.9 million this rate
reached to 134.5 million Dollars in 2009.

Zimbabwe is located on the top in the table of world bulgur
trade. However these rates represent the food aid provided
to the country by UNDP.
Most of the food aid made by UNDP to Zimbabwe is supplied by American and South African companies. Because
of these reasons, Turkish companies are recommended to
be more included in the supplier list of UNDP. It is stared
that bulgur can be supplied to countries struggling against
hunger over Turkey if Turkish companies become more active in this list.
As bulgur export to African countries mostly show the aids
provided by UNDP, these export rates should be regarded
as the export performed throughout African countries. The
reason of this is the tax and geographical advantage of
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algılanmalıdır. Örneğin; Sierra Leone’nin nüfusu çok düşük
olmasına rağmen, ithalat rakamları yüksek görünmektedir.
Bunun sebebi, bu ülkelerdeki vergi ve coğrafi avantajlardır.
Zimbabwe’den sonra gelen Irak ise dünyanın önde gelen bulgur ithalatçısıdır. Irak bulgur ihtiyacının tamamını Türkiye’den
tedarik edilmektedir. Geçmiş yıllarda komşu ülkelerden de
Irak’a ihracat gerçekleştirilmiştir ancak şu anda Türkiye en
güçlü tedarikçi konumundadır. Bu pazardaki en önemli sıkıntı
para transferi ve otoriter bir devletin olmamasından dolayı güvenliğin sağlanamamasıdır. Irak’ta merkezi hükümetin otoritesinin oturmasıyla Türk firmaları ve ihracatçıları daha güçlü
bir şekilde varlıklarını devam ettireceklerdir.

these countries. Iraq followed by Zimbabwe is an important
bulgur importer.
Iraq meets its whole bulgur need from Turkey. In the past
years, neighbor countries also exported bulgur to Iraq but
now Turkey is the leader supplier.
The most important problems in this sector are money
transfer and security because of the lack of an authority
country. Together with the establishment of central authority in Iraq, Turkish companies and exporters will continue
their existence more powerfully.

Dünyadaki toplam bulgur ihracatına bakıldığında ise en
büyük bulgur ihracatçısının Türkiye olduğu görünmektedir.
Türkiye’nin bulgur ihracatındaki en güçlü rakibi ise Amerika
Birleşik Devletleri’dir. Avrupa Birliği ve Ortadoğu ülkelerine
bulgur ihracatında en yüksek ihracatı Türkiye gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin AB’deki en büyük rakibi Fransa olarak
görünmektedir. Ortadoğu’ya yapılan ihracatta ise Türkiye
tek söz sahibi ülke konumundadır.

When we look at the total bulgur export in the world, we
see that the biggest bulgur exporter is Turkey. The most
powerful competitor of Turkey is United States of America.

Ancak Türkiye Avrupa Birliği ve Ortadoğu’daki üstünlüğünü
Afrika kıtasında sürdürememektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Afrika’ya Türkiye’den daha fazla ihracat yapmaktadır.
Dünyada bulgur tanındıkça büyüme rakamlarının da daha istikrarlı bir şekilde artmaya devam edeceği düşünülmektedir.

However Turkey cannot achieve its superiority in Africa
unlike European Union and Middle East. United States of
America performs more export to Africa than Turkey. As
bulgur is known in the world, the rates are supposed to be
increase consistently.

The highest Bulgur export in European Union and Middle
East countries is provided by Turkey. The most challenging
competitor of Turkey in European Union is France. For the
export performed in Middle East, Turkey is the only arbiter.
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Türkiye Bulgur İhracatının Gelişimi

Development of Bulghur Export in Turkey

Ahmet TİRYAKİOĞLU
Makarna, Bulgur, Bakliyat, Bitkisel Yağ Tanıtım Grubu
(MBTG) - Yönetim Kurulu Başkanı
Pasta, Bulghur, Pulse and Vegetable Oil
Promotion Group - Chairman of the Board

Sağlıklı ve ekonomik bir ürün olan ve
çağdaş beslenme anlayışında yer edinmesi gereken bulgurun ciddi bir ihracat
artış potansiyeli bulunmaktadır. Bulgurun, özellikle alım gücü yüksek piyasalarda tanıtılmasıyla ihracatta önemli bir
artış yakalanması hedeflenmektedir.
Bulghur that should take its place in
the modern diets as a both healthy and
economical product has a significant
potential for export increase. With the
promotion of bulghur especially in markets with high purchase power, the goal
is to achieve this significant increase in
export.

Türkiye bulgur ihracatı son beş yılda hızla artmıştır. 2007
yılında 38 milyon dolar olarak gerçekleşen bulgur ihracatımız, 2011 yılında 72 milyon dolar olmuştur. 2012’nin
Ocak-Kasım döneminde 61 milyon dolar olarak gerçekleşen
ihracatımızda ilk sıralarda 25 milyon dolarla Irak, 7 milyon
dolarla Belçika ve 5 milyon dolarla Suriye yer almaktadır.
Potansiyel pazarlar bakımından Rusya’nın, bulgur sektörü
için ciddi bir pazar olma potansiyeli taşıdığı belirtilmelidir.
Ülkede oldukça fazla tüketilen ve karabuğdaydan imal edilen “greçka” isimli gıda maddesinin bulgura yakın özellikler
taşıdığı görülmüştür.

Turkish bulghur export increased rapidly in the last five
years. Our bulghur export, which had been 38 million dollars in 2007, increased up to 72 million dollars in 2011. And
in this figure that was realized as 61 million tons in the
January-November of 2012, Iraq that was ranked at the top
with 25 million dollars was followed by Belgium with 7 million dollars and Syria with 5 million dollars.
And Russia is also named as a potentially significant market
for the bulghur sector. The“grechka” made from buckwheat
is as a widely consumed product in the country and it has
very similar qualities to bulghur.

Söz konusu ürünün fiyatları incelendiğinde hem bulgurdan
hem de pirinçten oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu
itibarla, damak tadı yakınlığı dolayısıyla ve çok daha ekonomik
olduğu değerlendirilirse, bulgurun Rusya pazarında tutunmasının çok da zor olmayacağı ve bu başarıldığı zaman sektörün
çok önemli bir müşteri kazanacağı değerlendirilmektedir.

And when the prices of this respective product is examined, it is determined that is highly more expensive than
both bulghur and rice. Thus due to this close flavor and
economical price of bulghur, it doesn’t seem so hard for
bulghur to be accepted in the Russian market and to gain
such an important customer.

Sağlıklı ve ekonomik bir ürün olan ve çağdaş beslenme anlayışında yer edinmesi gereken bulgurun ciddi bir ihracat

Bulghur that should take its place in the modern diets as a
both healthy and economical product has a significant po-
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artış potansiyeli bulunmaktadır. Bulgurun, özellikle alım
gücü yüksek piyasalarda tanıtılmasıyla ihracatta önemli bir
artış yakalanması hedeflenmektedir.
Benzer beslenme kültürü olan Akdeniz havzasında,
Rusya’da ve Suudi Arabistan’da bulgurumuzun potansiyel
bir alıcı kitlesi bulunduğu düşünülmektedir. Önümüzdeki
yıllarda Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım
Grubu’nun çalışmaları neticesinde bulgur ihracatında artış
hedeflenmektedir.

tential for export increase.
With the promotion of bulghur especially in markets with
high purchase power, the goal is to achieve this significant
increase in export.
In the Mediterranean basin that has a similar food culture,
Russia and Saudi Arabia, Turkish bulghur has a potential
buyer group. Thus an increase in the bulghur export is expected for the following years as a result of the efforts of
MBTG.

Bulgur ihracatımızın önündeki engellerden birisi, özellikle
AB’ye gerçekleştirdiğimiz bulgur ihracatında, iki taraf arasındaki anlaşmalar çerçevesinde uygulanan tarife kotalarıdır. AB piyasasına, vergiden muaf olarak yalnızca 10.000 ton
bulgur ihraç etme şansımız vardır.

However one of the obstacles for Turkish bulghur export is
the contractual tariff quotas followed by both sides in bulghur export to EU. Turkey has the chance to export maximum 10,000 tons of bulghur to EU markets as tax free.

Bu kota da yılın ilk günlerinde dolmakta ve yılın geri kalanında AB’ye bulgur ihraç etmek isteyen firmalar, yüksek
oranlı gümrük vergisinden doğan maliyeti de yüklenmek
zorunda kalmaktadırlar. Bu durum, bulgurun AB pazarına
hak ettiği şekilde girişini zorlaştırmaktadır.

And this quota is filled right at the beginning of the year
and the companies that want to export bulghur to EU in the
rest of the year face high costs arising from the high customs rate. And this challenges bulghur’s deserved entrance
to the EU markets.
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Bulgurun Yapısal Özellikleri,
Besleyicilik Değeri ve Avantajları
The Nutritional Value, Structural Features
and Benefits of Bulgur

Prof. Dr. Mustafa BAYRAM
Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölümü
Gaziantep University, Faculty of Engineering
Department of Food Engineering

Bulgur, fonksiyonel gıdaların en önemli
özelliklerinden biri olan insanın fiziksel aktivitesini yükseltmesinin yanı sıra
vücudun ihtiyaç duyduğu maddeleri de
karşılamaktadır.
Bulgur also provides the body’s needs
as well as improving physical performance which is one of the most vital
characteristics of functional foods.

Son araştırmalara göre Neolitik çağda keşfedilen bulgur, belki
de insanoğlunun keşfettiği en olağanüstü besin maddelerinden birisidir. Üretim sürecinde temizlenen, pişirilen, kurutulan
ve kırılarak sınıflandırılan bulgurun, pişme suyuna çözülen
vitamin ve diğer besin maddeleri, kurutma esnasında tekrar
buğday tanesinin içerisine emilerek, besin kaybı engellenmiş
olur. Bulgurda birlikte kullanılan ve “bulguration/bulgurasyon”
olarak adlandırılan bu pişirme ve kurutma tekniği, teknolojik
olarak farklı ürün geliştirilmeleri için de yeni kapılar açmıştır.

Latest researches show that bulgur, discovered in the Neolithic age, is perhaps one of the most extraordinary nutrients
ever to be unearthed by mankind. Classified by cleaning, parboiling, drying and cracking in the production process, the
vitamins and other nutrients in bulgur that dissolve in water
become reabsorbed while drying, which prevents nutrient
loss. This parboiling and drying technique called “bulguration” has opened new doors for developing different products
technologically.

Kökeni Anadolu, Akdeniz ve Ortadoğu olarak bilinen bulgurun; bazı kaynaklara göre de kökenini, Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafya oluşturmaktadır. Bugün
Anadolu, bulgurun merkezi olarak kabul edilirken; Anadolu
merkezli bir daire çizildiğinde Avrupa, Afrika, Arap ülkeleri, en
önemli bulgur tüketicileri durumuna gelmiştir.

While its origin is known to be Anatolia, the Mediterranean
region and Middle East; some sources claims its place of origin encompasses a large area from Central Asia to the Balkans.
Anatolia is regarded as the center of bulgur today; given Anatolia as the center of the circle, Europe, Africa and Arab countries are the most important consumers of bulgur.
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Bu daire giderek genişlemektedir. Yeni yapılan araştırmalarla
bulgurun beslenme ve ekonomi için özellikleri ortaya çıktıkça,
bu trend hızlı bir şekilde yayılmaktadır.

This circle has been gradually expanding. New researches
demonstrate the fact that this trend spreads rapidly as the nutritional and economic features of bulgur begins to surface.

Bulgurun beslenme için özelliklerine bakıldığı zaman:
1. Bulgur tok tutar:
Pirinçle kıyaslandığında bulgurun, yüksek seviyede tokluk
hissi verdiği ve açlık hissini uzun süre azalttığı ispatlanmıştır.
Bununla ilgili yapılan çalışmada, yaşları 18 ile 50 arasında değişen kadın ve erkeklerden oluşan denek grubu kullanılmış
ve deneklere öğünlerde pirinç ve bulgurdan oluşan yemekler
verilmiştir.

When we look at the nutrient features of bulgur:
1. Bulgur is saturating:
When compared to rice, it has been proven that bulgur provides a high sense of saturation and diminishes the feeling
of hunger for a long time. In a relevant research, a subject
group of men and women aged 18-50 were summoned and
given meals comprised of rice or bulgur. The research has
confirmed that bulgur delays feeling of hunger for about 1
to 1.5 hour.

Yapılan çalışmada, bulgurun açlığı 1-1.5 saat civarında geciktirdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, deneylerde pirinçle birlikte bir
erkek deneğin 1022 kcal’lik enerji alırken, bulgurla 909 kcal’lik
bir enerji aldığı ve yaklaşık 100 kcal’lik daha düşük bir enerjinin
sağlandığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada, kadın deneklerde
pirinçle 755 kcal’lik bir enerji alınırken, bulgurla ortalama 550
kcal’lik bir enerji alındığı bulunmuş durumda. Böylelikle, bulgur halkın zannettiği gibi kilo yapan bir gıda maddesi olmayıp
aksine, diyetlerde sağlıklı bir şekilde vücudun ihtiyaçlarını sağlayarak düzenli kilo verilmesini de sağlayabilmektedir.

Moreover, the research has revealed that while a male subject receives 1022 kcal of energy with rice, he only gains 909
kcal by bulgur, which is 100 kcal less. In the research, female
subjects have received 755 kcal of energy with rice while they
have gained an average energy of 550 kcal with bulgur.
Hence, contrary to the common belief that bulgur is a fattening food product, it can enable weight loss by meeting the
body’s needs on diets in a healthy way.

2. Bulgur dirençli nişastaya sahiptir:
Bunun yanı sıra, bulgurdaki karbohidrat ve proteinler, ısının
etkisi ile basit formlara dönüşerek vücutta çok çabuk metabolize olmakta; nişasta ise jelleşerek yapıyı korumakta ve karmaşık karbonhidratlar basitleşmektedir. Yani, bulgur ön bir
sindirimden geçmekte ve pek çok işlem, vücut için önceden
gerçekleştirilmiş olmaktadır. Bununla birlikte; bulgurdaki nişasta, jelatinleşmesinden dolayı dirençli nişasta miktarı arttığı
için, dirençli nişastaya sahip ürünler içinde yer almaktadır.

2. Bulgur contains resistant starch:
The carbohydrates and proteins in bulgur turns into basic
forms with heat and becomes rapidly metabolized; the starch
becomes gellated and maintains its structure while complex
carbohydrates are simplified. In other words, bulgur goes
through a fore-digestion and many processes are performed
for the body in advance. In addition, bulgur is among the
products that contain resistant starch because the starch in
bulgur becomes gelatinized.

3. Bulgur fonksiyonel bir üründür:
Yine son çalışmalarda, bulgurun çok önemli bir fonksiyonel
gıda olduğu tespit edilmiş ve böylelikle bazı hastalıkların
oluşumunu engellemek için kullanılabileceği belirlenmiştir.
Ayrıca bulgur, fonksiyonel gıdaların en önemli özelliklerinden
biri olan insanın fiziksel aktivitesini yükseltmesinin yanı sıra
vücudun ihtiyaç duyduğu maddeleri de karşılamaktadır. Bir
gıdanın sahip olması gereken yüksek amiloz miktarı, yüksek
dayanıklı nişasta ve fiber (posa) miktarı ve düşük glisemik indeks bakımından incelendiğinde, bulgurun tüm bu özellikleri

3. Bulgur is a functional product:
Latest researches also show that bulgur is an important functional food product which can be utilized to prevent development of several diseases. Bulgur also provides the body’s
needs as well as improving physical performance which is one
of the most vital characteristics of functional foods. Bulgur
contains high levels of amylase, highly resistant starch, fiber
and low glycemic index, which makes it a much healthier food
than rice. These features make bulgur a product that provides
prolonged saturation.
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karşıladığı ve de bu özellikleri ile pirinçten çok daha fazla sağlığa yararlı olduğu görülmektedir. Ayrıca bu özellikler, bulgurun
tokluk hissini uzun süre sağlamasını da gerçekleştirmektedir.
4. Bulgur 1 kcal bazında en ekonomik gıdadır:
1 kcal enerjinin en ucuza elde edildiği ürünler bazında, bulgur
en ekonomik gıda maddesi durumundadır. Diğer (makarna ve
ekmek) ürünlerden ucuzdur.
5. Bulgur pişirme ve kurutma işlemlerinden dolayı, küf oluşumuna karşı dayanıklıdır:
Bulgur, bulgurasyon aşamasından geçtiği için pişirme ve
kurutma işlemleri esnasında buğdayda olabilecek tüm mikroorganizmalar ölmektedir. Bu sebeple pastörize bir gıda
maddesidir. Bu özelliği ile uzun süre depolanabilmekte ve bozulmadan saklanabilmektedir.
6. Bulgur pişirme ve kurutma işlemlerinden dolayı, böcek ve
larvalarının oluşumuna dayanıklıdır:
Bulgurasyon işlemi esnasında mikroorganizmalarla birlikte
buğdayda bulunabilen tüm böcek yumurtaları, larvaları, pupaları ve ergenleri ölmektedir. Bu bağlamda, bulgurun raf
ömrü çok uzun olmaktadır.
7. Bulgurun içerdiği enzimler, pişirme ve kurutma işlemlerinden dolayı inaktif durumdadır:
Bulgurasyon esnasında buğdayda bulunan enzimler inaktif
hale geldiği için bulgurun enzimatik bozulma reaksiyonları da
engellenmiş olmaktadır.
8. Bulgurasyon esnasında, buğdaydaki besin maddeleri tanenin içine geçmektedir:
Buğdayın sahip olduğu besinler (mineral ve vitaminler), pişirme işlemi esnasında tane tarafından emilen su ile birlikte tanenin içerisine doğru nüfuz etmekte ve kayıp olmamaktadır.
Pişirme işlemi esnasında özellikle tanenin ruşeym kısmında

4. Bulgur is the most economical food on the basis of 1kcal:
On the basis of cheapest products that provide 1 kcal of energy, bulgur is the most economical food product available. It
is cheaper than other (pasta and bread) products.
5. Bulgur is resistant to mold growth due to parboiling and
drying:
As bulgur goes through bulguration during parboiling and
drying, all microorganisms in wheat die in the process. It is
hence a pasteurized food. It can be storaged for a long time
and be kept without degrading.
6. Bulgur is resistant to growth of insects and larvae due to
parboiling and drying:
During bulguration, all the nits, larvae, pupas and adolescents
found in wheat die in the process. This provides a prolonged
shelf life for bulgur.
7. The enzymes in bulgur are inactive due to parboiling and
drying processes:
Since the enzymes in bulgur are inactivated by bulguration,
the enzymatic degradation reactions of bulgur are prevented.
8. During bulguration, nutrients in wheat are absorbed by
the kernel:
Nutrients in bulgur (minerals and vitamins) penetrate into
the kernel with water during parboiling and do not evanish.
During parboiling, the very valuable nutrients in germ part
of the kernel penetrate into the kernel during parboiling
and the germ part does not split off, which substantially increases bulgur’s nutritional value compared to other foods
(pasta, bread).
9. Bulgur has prolonged shelf life:
As mentioned above, bulgur’s shelf life is much longer than
other products due to inactivation of microorganisms, insects

80

bulunan çok değerli besin maddeleri, tane içerisine nüfuz
ettiğinden ve de ruşeym kısmı ayrılmadığından dolayı, besin
değeri diğer ürünlerden (ekmek, makarna) çok yüksektir.

and enzymes during bulguration and decrease of moisture
value to safe levels in the last stage. It is eligible for storage
particularly in hot and humid climates.

9. Bulgur uzun raf ömrüne sahiptir:
Yukarıda da bahsedildiği gibi bulgurasyon esnasında mikroorganizmaların, böcek ve enzimlerin inaktif olmasından
ve nem değerinin son aşamada emniyetli seviyelere düşmesinden dolayı, bulgurun raf ömrü diğer ürünlerden çok daha
uzundur. Özellikle sıcak ve rutubetli ortamlarda stoklanmaya
dayanıklıdır.

10. Bulgur contains healthy for it contains unsaturated fat
and does not contain cholesterol:
Bulgur contains unsaturated fat and is an important food
since its total fat content is low. It does not include cholesterol.

10. Bulgurda doymamış yağ bulunduğu için sağlıklıdır ve
kollesterol içermez:
Bulgur doymamış yağa sahiptir ve toplam yağ oranı düşük olduğu için sağlıklı beslenmede önemlidir. Kollesterol içermez.
11. Hazır gıda veya yarı hazır gıda maddesi olarak kullanılabilir:
Üretimi esnasında pişirme işleminden geçtiği için evlerde
hazırlanması çok kolaydır. Kullanım yeri çok fazladır. Kullanım
yerine göre yenilmeye hazır (kısır, çiğ köfte gb.) veya yenilmeye yarı hazır (pilav, çorba gb.) gıda maddeleri sınıfında yer
almaktadır.

11. It can be used as convenience food or as semi-prepared
food product:
It is extremely easy to cook at home since it has been parboiled. There are many areas for its use. It is among food categories of ready-to-eat (qisir, chee kufta) or semi-prepared (rice,
soup, etc.) according to its area of use.
12. Bulgur is a strategic food product, it does not absorb radiation:
Bulgur does not absorb radiation and it is therefore resistant
to it. In some countries, it is among the foods storaged for military or civil use in case of nuclear warfare. It included in the
military’s staple foods.

12. Bulgur stratejik gıdadır, radyasyonu emmez:
Bulgur radyasyonu emmez ve radyasyona karşı dayanıklıdır.
Bazı ülkelerde nükleer savaşlara karşı, askeri ve sivil amaçlar
için stokta tutulan ürünlerdendir. Askeriyenin temel gıda alımlarında yer alır.
13. Bulgur tek başına beslenme için kullanılabilir:
Bulgur sahip olduğu besin özelliklerinden dolayı tek başına
tüketilebilen bir üründür.
14. Bulgur çocuk, yaşlı ve hamileler için çok önemli bir folik
asit kaynağıdır:
Bulgur, içerdiği folik asit dolayısıyla çocuk, yaşlı ve hamile kadınlar için çok önemli bir gıda maddesidir. Bebeklerde beyin
gelişimi hamileliğin ilk üç ayında gerçekleşmekte ve folik asit
bu dönemde bebeklerin beyin gelişimini sağlamaktadır. Ancak hamilelik döneminde bayanların vücutlarında çok fazla folik asit yıkımı olmakta ve buna karşı da hamilelerin folik asit almaları gerekmektedir. Bu sebeple, bulgur bebek beyinlerinin
gelişmesi ve de anne sağlığı için önemlidir. Amerika’da doktorlar özellikle hamile bayanlar için bulguru önermektedirler.
15. Et tüketemeyenler için idealdir:
Bulgur, vejeteryan beslenmeye çok uygun bir üründür. Bulgurdan bulgur sucuğu, bulgur hamburgeri, bulgur köftesi gibi
ürünler yapılabilmektedir. Böylelikle bu tip ürünler de et yerine, ikame madde olarak kullanılabilmektedir.
16. Bulgur dünya beslenme piramitlerinde yer alır:
Dünya beslenme piramitlerinde, bulgur, piramidin en temel
kısmında (günlük tüketilmesi gerekenler kısmında) yer alır.

13. Bulgur can be used for nutrition by itself:
Due to its nutrients, bulgur is a food that can be consumed
single-handedly.
14. Bulgur is a vital source of folic acid for children, elderly,
and pregnant women:
Bulgur is a very important food product for children, elderly and pregnant women because it contains folic acid.
Development of brain in infants occurs in the first trimester and folic acid ensures the development in this period.
However, folic acid burning is very frequent in pregnant
women, which requires them to obtain more in their pregnancy. Therefore, bulgur is important to development of
infants’ brains and also for the mother’s health. In America, doctors recommend bulgur especially for pregnant
women.
15. It is ideal for vegetarians:
Bulgur is the perfect food for vegetarian nutrition. Bulgur can
be used for making meals like bulgur sausages, bulgur burger,
and bulgur meatballs. Thus, these meals can be consumed as
a substitute for meat.
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17. Açlık çeken ülkelerde beslenme için kullanılır:
Birleşmiş Milletler’in gıda yardım paketleri içinde yer alır. AB,
ABD gibi ülkelerin gıda yardım paketlerinde yer alır ve yaklaşık
yıllık 80 ile 100 bin ton civarında kullanılır.
18. Kepekli ürünlerin temel sorunu olan fitik asit sorunu bulgurda bulunmaz:
Hububat ürünlerinin en büyük dezavantajı olan fitik asit (antinutrient; bazı besinlerin emilimini engeller), bulgurun üretiminde kullanılan pişirme ve kurutma işlemlerinden dolayı,
bulgurda bulunmaz. Bulgurasyon bu özelliği sağlamaktadır.
19. Sindirim problemlerine çözüm olur:
Yüksek mineral ve selülozdan dolayı; besin emilimini hızlandırır, kabızlığı engeller ve bağırsak kanserini önler.
20. Bulgur kültürlere etki edebilmektedir:
Bulgur evliliği, temel olarak, Birleşmiş Milletler’in mülteci
kamplarında gıda yardımı olarak dağıttığı bulgurdan daha
fazla alabilmek için yapılan sözde evlilik olarak tarif ediliyor. Kamplarda, Birleşmiş Milletler tarafından dağıtılan bulgurdan daha fazla alınması ile birlikte, bulgurların bir kısmı
yemek olarak tüketilirken, diğer bir kısmı kamp dışındaki
marketlere satılarak diğer gerekli olan giyecek ve gıda maddeleri alınıyor.

16. Bulgur is included in the world food pyramids:
Bulgur is included in the basic part of the world food pyramid
(basic food to consume daily).
17. It is widely consumed for nourishment in countries with
danger of starvation:
It is included in food aid packages of the United Nations. It
is also added in food aid packages by the EU and the USA at
amounts like 80-100 thousand tons annually.
18. Phytic acid, main problem of whole-wheat products, is
not included in bulgur:
Biggest downside of grain products, the Phytic acid (antinutrient; prevents absorption of some nutriments) is not included in bulgur production due to parboiling and drying
processes. Bulguration secures this feature.
19. It helps with digestion problems:
Due to high amount of minerals and cellulose, bulgur accelerates absorption of nutrients, prevents constipation and averts
bowel cancer.
20. Bulgur can affect cultures:
Bulgur marriage is described basically as a sort of marriage to
benefit more from the bulgur distributed by the United Nations as a food aid in refugee camps.

Toplumlarda hoş karşılanmayan bu evlilik tipi sayesinde; kadınların ve onların çocuklarının kamplarda daha güvenli bir
şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri sağlanmış, bulgur satışından bir miktar para elde edilmiş, sosyal güvenlik kazanılmış,
aile kurumu haline gelindiği için kamplarda kalabilme ve ev
bakımlarının yapılması da sağlanmış oluyor. Bu tür sözde evlilikler, kamplara başka ülke ve kavimlerden gelen kadın ve
erkekler arasında yapıldığı için kişilerin farklı yerlerde eşleri de
bulunmuş oluyor.

This method entitles married ones to more bulgur distributed in the camps; while part of it is consumed as food, the
remaining part is sold to markets outside camps to buy necessary clothing and food products. Although unwelcomed in
society, this marriage method provides a safer life for women
and their children in refugee camps, brings them a financial
income over sale of bulgur, and ensures social security and
maintenance for they officially become a family institution.

İnsanlar daha fazla bulgur alabilmek için Bulgur Evliliği yapıyor. Bulguru hem beslenmek için tüketiyor hem de para olarak
kullanıyor.Özellikle 1950’li yıllarda bulgur üretimine başlayan
Amerika, bulgur üretimine özellikle gıda yardımı ve fazla üretim buğdayını değerlendirmek ve daha uzun süre saklamak
için başlamıştır.

These kinds of quasi-marriages are initiated between men and
women of different ethnic groups and nations gathered in the
same refugee camps, which enable them to have different
spouses in different places. People commit “Bulgur Marriages”
to receive more bulgur. They use it both for food and for commercial purposes.

Bulguru tanıtmak için Hindistan, Pakistan gibi pirinç yiyen
ülkeler üzerinde çalışmalarına başlayan ABD, HindistanMandras’da bulunan Hristiyan Kadın Koleji ile bölge halkına
kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra bulgurun tüketimini çok
rahatlıkla sağlamıştır.

The USA began producing bulgur well in the 1950s for its
long-storage feature, for food aids and also evaluating the surplus wheat. In order to promote bulgur, the USA conducted
studies on rice-consuming countries like India and Pakistan,
made small briefings to local people in India-Mandras with
the Christian Women’s College, and conveniently facilitated
the consumption of bulgur.

Fakat bulguru daha önce hiç görmemiş toplumlarda 19681973 yıllar arasında, örneğin Endonezya’da, insanlar bulguru ilk önceleri hayvan yemi zannetmiş fakat tanıdıkça bu
gıdayı kendi geleneksel yemeklerinde de kullanmaya başlamışlardır.

However, in 1968-1973, in countries with no history of bulgur
like Indonesia bulgur was initially confused for animal feed
but they gradually came to incorporate it in their own traditional cuisine.
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BULGURCULAR
“ORTAK AKIL VE GÜÇ
BİRLİĞİ” İÇİN TOPLANDI
P R O D U C E R S O F B U LG U R G AT H E R F O R
“C O M M O N S E N S E A N D J O I N I N G F O R C E S ”
Bulgur üretim sektörünün temsilcileri, bulgurun tanıtımı için gerekli stratejileri belirlemek
için Gaziantep’te bir araya geldi. Toplantıda konuşan Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Tiryakioğlu, “Bulguru, yüz yılın ürünü olarak gösterebiliriz” dedi.
Delegates of bulgur production sector gathered in Gaziantep to determine relevant strategies
for promotion of bulgur. Vice Chairman of Gaziantep Commodity Exchange Ahmet Tiryakioğlu
said “We can present bulgur as food of the century.”
“Bulgur Ortak Akıl ve Güç Birliği Toplantısı”, Makarna Bulgur
Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu (MBTG), Gaziantep
Ticaret Borsası (GTB), İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep
Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Bulgur Sanayicileri Derneği işbirliği ile Gaziantep’te düzenlendi. Toplantının
açılışında konuşan Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, bulgurun tanıtımı için birlik ve
beraberlik içinde hareket etmeye çalıştıklarını belirtti.

“Meeting of Common Sense and Joining Forces for Bulgur” was
held in Gaziantep with cooperation of Pasta, Bulgur, Pulse and
Vegetable Oils Promotion Group (MTGB), Gaziantep Commodity Exchange, İpekyolu Development Agency, Gaziantep University Department of Food Engineering, and Bulgur Manufacturers Association. In the opening speech, Chairman of Gaziantep
Commodity Exchange Ahmet Tiryakioğlu stated that they have
been making efforts to cooperate for bulgur’s promotion.

Aynı zamanda Makarna Bulgur Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu’nun da başkanlığını yürüten Tiryakioğlu, MBTG’
nin Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
tarafından, bu ürünleri tanıtmak için kurulduğunu anımsattı ve bu kapsamda katıldıkları fuarlarda bulgurun tanıtımını
yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Concurrently running as the chairman of Bulgur, Pulse and
Vegetable Oils Promotion Group, Tiryakioğlu recalled that
MBTG was founded by the Ministry of Economy and Turkish
Exporters Assembly to promote these products and stated
they were making efforts to promote bulgur in fairs within this
framework. Calling attention to the fact that billions of tons of

84

Dünyada milyonlarca ton pirinç tüketimi olduğuna dikkati
çeken Tiryakioğlu, “Biz buradan nasıl bir pay alabiliriz diye
düşünmeliyiz. Pirinci kötülemiyoruz ama bulgurun önemini
de göstermemiz gerekiyor. Bulguru, yüzyılın ürünü olarak
gösterebiliriz. Çünkü yaptığımız her tanıtımda çok iyi geri
dönüşler alıyoruz.” şeklinde konuştu.

rice have been consumed in the world, Tiryakioğlu said “We
must think of a way to get a slice from that. We do not revile
against rice yet we must show bulgur’s importance. We can
present bulgur as the food of the century. Because we have
been getting remarkable feedback on every promotion we
demonstrate.”

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA BULGURUN GELECEĞİ

FUTURE OF BULGUR IN THE NEXT 5 YEARS

Ortak Akıl ve Güç Birliği Toplantısı’nda yaptığı konuşmada,
büyük firmaların gıda sektörünün önünü açabilmek için
geleneksel olan ürünleri yeniden işleyerek modern pazarlara sunmayı keşfettiklerini söyleyen Gaziantep Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa
Bayram, “Şu an, bununla ilgili ciddi çalışmalar var. Bulgur da
raporlara göre ciddi bir potansiyel içeriyor. Önümüzdeki 5
yılda özellikle bulguru modern pazarlarda yabancı menşeli
firmalar tarafından paketlenip satıldığını izleyeceğiz.” dedi.
Bulguru geleneksel pazarlara sokmanın zorluğuna değinen
Prof. Dr. Bayram, “Çünkü geleneksel pazarlarda damak tadı
etkin. Bulguru Çin mutfağına sokmanız için önce bir Çinli bayana onu pişirmeyi öğretmeniz lazım. Ama batı pazarlarına
sokmak daha kolay. Çünkü batı pazarları yeni ürünlere daha
aç. Onlar için ürünlerin pratik ve besleyici olması yeterli. Onlar, bulgura daha hazır durumdalar.” şeklinde konuştu.

In his speech at the Meeting of Common Sense and Joining
Forces, Gaziantep University Department of Food Engineering Associate Prof. Dr. Mustafa Bayram stated they were discovering reprocessing traditional products to offer them to
modern markets for clearing the way for top companies in
the food industry and continued “There are significant studies currently underway for this. Bulgur contains a substantially
high potential according to reports. In the next 5 years, we will
be watching bulgur packaged and merchandised by foreign
companies in modern markets.” Mentioning the difficulty of
putting bulgur in traditional markets, Prof. Dr. Bayram stated
“Because the taste is an active factor in traditional markets.
We have to teach a Chinese woman to cook bulgur first if we
want to put bulgur in the Chinese cuisine. It is easier to put it
in western markets. Because they are eager for new products.
It is enough for them if the product is practical and nutritional.
They are more ready for bulgur.”

Bulgurun, dünyadaki pişirilmiş ve sonrasında kurutulmuş tek
ürün olduğunun altını çizen Bayram, bulgurun avantajlarını şöyle aktardı: “Bulgur yediğimizde buğdaydan daha fazla
mineral ve vitamin almış oluyoruz. Doymamış yağa sahiptir,
beslenmede önemlidir ve ekonomiktir. Hazırlanması kolaydır. Bulgurdan yapılan 250 civarında yemek var. Vejetaryen
beslenmeye çok uyumlu bir üründür. ABD, savaş olasılığına
karşı bulguru stoklarında tutuyor. Kalp için oldukça yararlı,
sindirim sistemine faydalı. Süt ile karıştırıldığında mükemmel, muhteşem bir gıda oluyor. Amerika’da doktorlar hamile
bayanlara bulgur önerirler. Çocuğun beyin gelişimine katkı
sağlar. Yaşlılara ve çocuklara öneriliyor. Bazı doktorlar bunu
reçetelerinde kullanıyor. BM için de ciddi bir gıda yardım
malzemesi.”

Emphasizing that bulgur is the only product in the world that
is first boiled and then dried, Bayram talked about the advantages of bulgur: “We get more minerals and vitamins from bulgur than from wheat. It contains unsaturated fat; it is also economical and important for nutrition. It is easy to cook. There
are around 250 dishes that contain bulgur. It is highly compatible for vegetarian nourishment. The USA keeps bulgur in their
stocks in case of war. It helps the heart and also the digestive
system. When mixed with milk, it becomes a perfect, exquisite food. Doctors in America recommend bulgur to pregnant
women. It also contributes to a child’s pediatric development.
It is recommended for the elderly and children. Some doctors
use it in their prescription. Besides, it is a significant food aid
material for the UN.”

BULGURUN ÜRETİMİ ARTTI, ÜRETİCİ SAYISI AZALDI

BULGUR PRODUCTION RISES,
NUMBER OF PRODUCERS SHRINK

Türkiye’de bulgur üretimindeki artışa karşılık üretici sayısının
azaldığını da söyleyen Prof. Dr. Mustafa Bayram, şunları dile
getirdi: “Sektör el değiştiriyor. 18 yıl önce 500 civarında bulgur üreticisinden bahsedilirken, şimdi 120 civarında bulgur
üreten firma gözüküyor. Ticaretini yapanları da topladığımızda 200 civarında. Bu belki bazılarımız için acı. Bulgur fabrikaları kapanıyor ama bir yerde daha çok üretiliyor. Firmalar
kapasitelerini arttırıyor ama bir yandan da küçük firmalar
sektörün dışında kalıyor. Bunun sebebi ekonomik durumdur. Yılda bin ton üretim yapan bir üretici ile yılda 10 bin ton
üretim yapan bir üreticinin maliyetleri birbirinden çok farklı.
Bulgurda çok acı rekabetlerin yaşanmasından dolayı, bazen
küçük firmalar o rekabete dayanamıyor ve iş kolu değiştirmek zorunda kalıyorlar.”

Prof. Dr. Mustafa Bayram said that number of producers diminished as opposed to the rise in bulgur production, and
continued: “The sector has been changing hands. 18 years
ago, there were about 500 bulgur manufacturers while there
are currently 120 companies that produce bulgur. It amounts
to 200 when we add those merchandizing it. This is perhaps
bitter for some of us. Bulgur plants have been shutting down
but somewhere else it is produced in great amounts. Costs
for a manufacturer that produces a thousand tons a year are
far more different than for the one that produces ten thousand tons. Due to bitter competition for bulgur production,
sometimes small companies cannot bear the competing and
become obliged to change their line of work.”
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DTM İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nin Hindistan Gıda İşleme ve Ambalaj Makineleri Yerinde Pazar Araştırması’nda değirmen teknolojileri açısından Hindistan’ın önemli bir potansiyel
taşıdığı belirtilmektedir. Araştırmada, Hindistan’da Gıda İşleme Bakanlığı’nın (MOFPI) verilerine göre 1000’den fazla un fabrikasının olduğu, bunların büyük bir çoğunluğunun pazardaki
paylarını artırmak için değişen sektör ihtiyaçlarına göre tesislerini modernleştirmek ve büyütmek için planlar yaptığı vurgulanmaktadır.
In the Market Research on Indian Food Processing and Packaging Machines that is conducted
by the DTM Center for Export Promotion and Study, it is declared that India has a significant
potential in terms of milling technologies. In the research, it is underlined that there are more
than 1000 flour plants in India according to the data of the Indian Ministry of Food Processing Industries (MOFPI) and majority of these plants are making plans to modernize and enlarge their
facilities based on the changing sectoral needs in order to increase their market share.
Hindistan 1 milyar 240 milyonu aşan nüfus büyüklüğü ile dünya ikincisi, coğrafi büyüklükte ise dünya yedincisidir. Yüzölçümü olarak kapladığı alan ve mevsimsel koşulların da katkısıyla
tarımsal üretimde iyi bir noktada olan Hindistan, uygun düzenlemeler, mekanizasyon kullanımının arttırılması gibi çalışmalarla çok daha büyük bir üretici olma potansiyeline sahip.
Ancak yüksek tarımsal üretime rağmen ülkede gıda işleme
sektörü yeterli gelişmişliğe sahip değil. Buğday ve pirinç değirmenleri de dahil ülkedeki gıda işletmeleri, genellikle ucuz
ve verimsiz teknolojiler kullanan küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır.
Bu durum da ülkeyi özellikle gıda işleme teknolojileri açısından cazip bir pazar haline getirmektedir. Son yıllarda artan
rekabet ve çağın gerekliliklerine uygun üretim yapma ihtiyacı,
üretici firmaları daha yeni ve gelişmiş teknolojilere yaptırım
yapmaya yönlendirmektedir.

India is ranked second in the world with its population over
1 billion 240 million and seventh in the world with its geographical size. India that is in a good position in agricultural
production with the contribution both of its area and climate has the potential to become a much greater producer
with suitable regulations and efforts such as increasing the
use of mechanization. However despite of this high agricultural production, the food processing sector in the country
is not that developed. The food plants in the country including the wheat and rice mills are generally composed of
small or medium scale facilities using cheap and inefficient
technologies.

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İhracatı
Geliştirme Etüd Merkezi’nin 2010 yılında gerçekleştirdiği
Hindistan Gıda İşleme ve Ambalaj Makineleri Yerinde Pazar Araştırması’nda da değirmen teknolojileri açısından
Hindistan’ın önemli bir potansiyel taşıdığı belirtilmektedir.
Araştırmada, Hindistan’da 1000 civarında un fabrikasının
olduğu, bunların büyük bir çoğunluğunun pazardaki paylarını artırmak için değişen sektör ihtiyaçlarına göre tesislerini modernleştirmek ve büyütmek için planlar yaptığı
vurgulanmaktadır.

And this makes the country an attractive market especially
for food processing technologies. The competition increasing in the recent years and the need to achieve a production in line with the requirements of the modern age force
the producers to invest in newer and more developed
technologies. In the Market Research on Indian Food Processing and Packaging Machines that is conducted by the
Turkish Primer Ministry Under-secretariat of Foreign Trade
Center (DTM) for Export Promotion and Study in 2010, it is
declared that India has a significant potential in terms of
milling technologies. In the research, it is underlined that
there are around 1000 flour plants in India and majority of
these plants are making plans to modernize and enlarge
their facilities based on the changing sectoral needs in order to increase their market share.

HİNDİSTAN’DA EKONOMİK YAPI

ECONOMICAL STRUCTURE IN INDIA

Hindistan ekonomisi iki farklı yapıya sahiptir. Bir yanda,
orta sınıfın en zekilerini çalıştıran modern ve küresel rekabet gücüne sahip, bilgiye dayalı hizmetler sektörü; diğer
yanda çoğunlukla az eğitimli işgücünün çalıştığı ve rekoltesi yağışlara bağlı tarım sektörü yer almaktadır. İmalat
sektörü geleneksel olarak kalitesiz mallar nedeniyle yetersiz olmasına rağmen, bu durum son yıllarda değişmeye
başlamıştır. Hizmetler sektöründeki güçlü büyüme neticesinde sektörün GSYİH içinde payı 2009 yılında yüzde 54,6
olarak gerçekleşirken, tarım sektörünün payı yüzde 17,1, sa-

Indian economy has two different structures. The modern, globally competitive, knowledge-based services sector employing the most intelligent of the middle class on
one hand and the rain-dependent agricultural sector employing untrained workforce on the other… Even though
the manufacturing sector is inadequate due to the lack
of quality, even this state began to change in the recent
years. Due to the strong growth in the services sector, the
sector’s share in GDP became 54.6 percent in 2009 while
the share of the agricultural sector was 17.1 and the in-
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nayinin payı ise yüzde 28,2 olmuştur. 2010 yılı sonunda bu
oranların hizmet sektörü için yüzde 55,3, sanayi için yüzde
28,6 ve tarım için yüzde 16,1 olduğu tahmin edilmektedir.
Son yıllarda ekonominin tarıma bağımlılığı azalmış olsa da
GSYİH’deki dalgalanmalar hala yıllık muson yağmurlarının sonuçlarına bağlıdır. Toprak sahiplerinin çoğunluğu geçinecek
kadar tarım yapabilmektedirler ve çoğu çiftçi ailesi, yoksulluk
sınırının altında yaşam sürdürmektedirler. Hindistan özellikle
kırsal alanda dünyadaki en kötü insani gelişim indekslerinin
bazılarına sahiptir. Buna karşın, Hindistan aynı zamanda çok
sayıda yüksek nitelikli işgücüne ve birkaç tane uluslararası endüstriyel gruba da sahiptir.

TARIM SEKTÖRÜ VE EKONOMİDEKİ YERİ
Hindistan’da tarım sektörü işgücünün yüzde 60’ını istihdam
etmesine karşın GSYİH’nin yüzde 20’sinden azını oluşturmaktadır. Tarımdan diğer sektörlere işgücü kayması, diğer Doğu
Asya ülkelerinin aksine Hindistan’da daha yavaş gerçekleşmektedir. Reform sonrası dönemde tarım sektörü güçlenmiş
ve 1992-96 döneminde yıllık ortalama yüzde 4,7 büyümüştür.
Buna karşın, 2000 yılından itibaren tarım sektörünün yıllık büyümesi yüzde 2 civarında gerçekleşmektedir. Bu oran reel büyümenin yüzde 9 ve yukarısında gerçekleşmesinin sürdürülebilmesi için hükümetin gerekli gördüğü büyümenin yarısıdır.
2008 yılında gıda fiyatlarındaki artış Hindistan’da gıda yeterliliğini sağlamak için sektöre yatırım yapılması gerektiğini
göstermiştir. Ekili alanların üçte birinden azı sulanabilmektedir ve bu nedenle tarımsal üretim ağırlıklı olarak yıllık muson
yağmurlarına bağımlıdır. Tahıl, pirinç ve buğday, Hindistan’da
tarım ve gıda ürünleri içerisinde öne çıkan ürünler arasındadır.

HUBUBAT EKİMİ, ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden birisi olan Hindistan,
özellikle buğday ve pirinç üretiminde dünyada ilk sıralarda yer
almaktadır. 2011/12 sezonu verilerine göre dünya buğday ve
pirinç üretiminde Avrupa Birliğini saymazsak, Çin’den sonra
ikinci sırada yer alan Hindistan, iri taneli tahıl üretiminde ise

dustry was 28.2 percent. At the end of 2010, these figures
are expected to be 55.3 percent for the service sector, 28.6
percent for the industry and 16.1 percent for the agricultural sector.
Even though the dependence of the economy to agriculture decreased in the recent years, the fluctuations in the
GDP are still dependent on the results of annual monsoon
rains. Majority of the land owners can only engage in agriculture enough to make living and the most of the farmer
families continue their lives below the poverty line. India,
especially the rural areas of India, has some of the worst human development indices of the world. Despite of this, India still owns high quality workforce and few international
industry groups.

AGRICULTURAL SECTOR AND ITS PLACE
IN THE ECONOMY
Even though agricultural sector in India employs 60 percent of
the workforce, it provides less than 20 percent of the GDP. The
workforce shift from agriculture to other sectors is much slower in India compared to other East Asian countries. In the prereform period, the agricultural sector gained force and grew
an average of 4.7 percent annually from 1992 to 1996. Despite
of this, the growth of the agricultural sector is only around 2
percent as of 2000. This rate is only half the growth required by
the government to sustain a real growth of 9 percent or over.
The increase in the food prices as of 2008 indicated that an
investment in the sector is required to ensure food sufficiency.
Less than one third of the cultivated lands are irrigated and
thus the agricultural production is heavily dependent on annual monsoon rains. Grain, rice and wheat are among the
leading agricultural products in India.

GRAIN CULTIVATION, PRODUCTION AND
CONSUMPTION
India that is one of the greatest food producers of the world
is ranked at the top especially in wheat and rice production.
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ABD, Çin ve Brezilya’nın ardından dördüncü sıradadır. ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA) verilerine göre; Hindistan’daki toplam buğday ekim alanı 2001/02 sezonunda 25,7
milyon hektar iken, 2011/12 sezonunda 29,4 milyon hektara;
pirinç ekim alanı aynı sezonlarda 44,6 milyon hektardan 43 milyon hektara ulaşmıştır. Mısır ekim alanı ise son 10 yıl içerisinde
2 milyon hektar artarak 8,5 milyon hektarı bulmuştur. Buğday
ve pirinçte verim hektar başına ortalama 3 ton iken, iri taneli
tahıl grubunda 1-2 ton arasında değişmektedir.
USDA verilerine göre; 2008/09 sezonunda 78,5 milyon ton
buğday üreten Hindistan, üretim miktarını sonraki yıllarda da
düzenli olarak arttırmaya devam etmiş ve 2011/12 sezonunda
86,8 milyon ton buğday üretimine ulaşmıştır.
USDA, Hindistan’ın buğday üretiminin 2012/13 sezonunda
93,9 milyon ton civarında gerçekleşeceğini öngörüyor. Ancak
Hindistan’ın ürettiği buğdayın çok büyük bir kısmı, 1,2 milyarı
aşan ülke nüfusu tarafından tüketilmektedir. USDA verilerine
göre Hindistan’ın buğday tüketimi 2008/09 sezonunda 70,9
milyon ton civarındadır. Sonraki yıllarda artmaya devam eden
tüketim, 2011/12 sezonunda 81,4 milyon tona ulaşmıştır. Öngörüler Hindistan buğday tüketiminin 2012/13 sezonunda
85,4 milyon tona ulaşacağı yönünde.
Buğdayda olduğu gibi pirinç üretiminde de dünyada ilk sıralarda yer alan Hindistan, 2008/09 sezonunda 99,1 milyon ton
pirinç üretimi gerçekleştirmiştir. 2009/10 sezonunda yaklaşık
10 milyon ton düşen üretim, sonraki iki sezonda artış göstererek 2011/12’de 104,3 milyon tona ulaşmıştır. Ancak USDA Aralık ayı öngörüsünde, Hindistan pirinç üretiminin 2012/13 sezonunda yeninden 99 milyon ton seviyelerine gerileyeceğini
tahmin ediyor. Üretimde olduğu gibi dünya pirinç tüketiminde
de ilk sıralarda yer alan Hindistan, kendi üretiminin önemli bir
bölümünü iç tüketimde değerlendirmektedir. USDA verilerine

India, which is ranked the second after China in wheat and rice
production, if we don’t count European Union, according to
the 2011/12 data, is also ranked fourth after USA, China and
Brazil in coarse grains. According to the data of USA Department of Agriculture – Foreign Agricultural Service (USDA), the
total wheat cultivation land of India, which was 25.7 million
hectares in the season 2001/03, increased to 29.4 million hectares and the rice cultivation area changed from 44.6 million
hectares to 43 million hectares within the same season. And
the corn cultivation area reached 8.5 million hectares by increasing 2 million hectares within the last decade. While the
yield in wheat and rice was 3 tons in average, this figure is
between 1-2 tons in the coarse grain group. According to the
data of USDA, India that produced 78.5 million tons of wheat
in the season 2008/09 continued to increase its production
amount and achieved a wheat production level of 86.8 million
tons in the season 2011/12. USDA estimates the wheat production of India to be around 93.9 million tons in the season
2012/13. However a significant part of the wheat produced
in India is consumed by the Indian population exceeding 1.2
billion. Again according to the data of USDA, the wheat consumption of India was around 70.9 million tons in the season
2008/09. The consumption that began to increase in the recent years became 81.4 million tons in the season 2011/12.
The estimates indicate that the Indian wheat consumption in
the season 2012/13 will be 85.4 million tons.
India that is at the top in rice production as in wheat produced 99.1 million tons of rice in the season 2008/09. The
production that decreased back to almost 10 million tons in
the season 2009/10 increased up to 104.3 in 2011/12 with
an increase in both seasons. However the USDA December
forecast estimates that the rice production of India will drop
back to 99 million ton levels in the season 2012/13. India
that is at the top in rice consumption as in production uses
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göre; 2008/09 sezonunda 91 milyon ton olan Hindistan pirinç
tüketimi, 2009/10 sezonunda 85,5 milyon tona geriledi. Bu sezondan sonra yeniden artışa geçen tüketim miktarı, 2011/12
sezonunda 92,3 milyon tona ulaşmıştır. Öngörüler tüketimin
2012/13 sezonunda 95,2 milyon tona ulaşacağı yönünde.
USDA verileri; iri taneli tahılların üretiminde de önemli bir
yere sahip olan Hindistan’ın bu ürün grubundaki üretiminin
2008/09 sezonunda 39,5 milyon ton olduğunu gösteriyor. Bu
ürün grubundaki üretimde, en büyük pay mısıra ait. 2008/09
sezonunda 19,7 milyon ton mısır üretimi gerçekleştiren Hindistan, 2011/12 sezonunda bu üretim miktarını 21,5 milyon
tona çıkarmıştır. Tahminler ülkenin mısır üretiminin bir sonraki
sezonda 1,5 milyon tonluk düşüşle 20 milyon tona gerileyeceği yönünde.
Bu düşüş toplam iri taneli tahıl üretimine de yansıyacak. USDA
verilerine göre 2011/12 sezonunda 42 milyon tona ulaşan toplam iri taneli tahılların üretimi, 2012/13 sezonunda 37,6 milyon tona gerileyecek. Diğer tahıl ürünlerinde olduğu gibi iri
taneli tahıl ürünlerinin de çok büyük bir bölümü Hindistan’ın
iç tüketiminde değerlendirilmektedir.

HİNDİSTAN’DA DEĞİRMENCİLİK SEKTÖRÜ
Hindistan’da tarımsal üretim yüksek olmasına rağmen gıda
işleme sektörü yeterince gelişememiştir. T.C. Başbakanlık Dış
Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nin
2010 yılında gerçekleştirdiği Hindistan Gıda İşleme ve Ambalaj
Makineleri Yerinde Pazar Araştırması’nda ülkede 1000’i aşkın un
değirmeni bulunduğu ve bunların yüzde 20’sinin teknolojiyi takip ettiği ifade edilmektedir.
Ülkede endüstriyel değirmencilik sektörünün yıllık öğütme kapasitesinin 20-25 milyon ton arasında olduğu ancak kapasite
kullanım oranın yüzde 55-65’lerde olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde Hindistan’da buğdayın yaklaşık yüzde 15’lik bir
kısmı endüstriyel tabir edilebilecek değirmenlerde işlenmekte,
geriye kalan yüzde 85’lik kısım küçük yerel taş değirmenlerde
öğütülmektedir.
Hint hükümeti, değirmen kurulumun önünü açmak amacıyla 1997 yılından bu yana buğday ve un değirmeni açmak için
lisans gerekliliğini kaldırılmıştır. Ancak buna rağmen ülkedeki

most of its production in domestic consumption. According
to USDA data, Indian rice consumption which was 91 million
tons in 2008/09 dropped to 85.5 million tons in 2009/10. The
consumption that once again began rising as of this season
reached 92.3 million tons in the season 2011/12. The estimates indicate that the consumption in the season 2012/13
will reach 95.2 million tons.
USDA data shows that the coarse grain production of India,
which also has a significant place in the production of coarse
grain group, is around 39.5 million tons in the season 2008/09.
In this product group’s production, the largest share belongs
to corn. India that produced 19.7 million tons in the season
2008/09 increased its production to 21.5 million tons in the
season 2011/12. The estimates indicate that the corn production of the country will drop to 20 million tons in the next season with a decrease of 1.5 million tons. This drop will also reflect in the coarse grain production. Again according to USDA
data, the total production of coarse grains that reached up to
42 million tons will regress to 37.6 million tons in the season
2012/13. As in other grain groups, a significant part of the
coarse grains are consumed domestically.

MILLING SECTOR IN INDIA
Even though agricultural production in India is high, food processing sector is not that developed. In the Market Research
on Indian Food Processing and Packaging Machines that is
conducted by the Turkish Primer Ministry Under-secretariat of
Foreign Trade Center (DTM) for Export Promotion and Study
in 2010, it is declared that there are more than 1000 flour mills
in the country and 20 percent of these follow technological
developments closely.
It is estimated that while the annual milling capacity of the
industrial milling sector in this country is between 20-25 million tons, the capacity usage rate is only around 55-65 percent.
Today, almost 15 percent of the wheat is processed in mills
that can be referred to as industrial and the rest 85 percent is
processed in small local stone mills.
Indian government removed the license condition for opening wheat and flour mills as of 1997 to pave the way for the
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endüstriyel değirmen sayısında henüz önemli denilebilecek bir
artış yaşanmamıştır. Hindistan’da un değirmenlerinin yanı sıra
çok sayıda pirinç değirmeni de bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda pirinç değirmeni sayısının 35 bin civarında olduğu ifade
edilmektir. Ancak un değirmenlerinde olduğu gibi pirinç değirmenlerinin de genellikle küçük ölçekli olduğu, çok düşük maliyetli ve düşük verimli ekipmanlar kullandığı belirtilmektedir.

milling industry. However there is still no significant increase
in the number of industrial mills despite of this change. Besides the flour mills, there are also significant number of rice
mills in India. Some resources state the number of rice mills in
the country as 35 thousand. However as in flour mills, the rice
mills are also generally small facilities using very cheap and
low efficiency equipments.

HİNDİSTAN’DA DIŞ TİCARET

FOREIGN TRADE IN INDIA

Genel olarak Hindistan’ın dış ticaretine bakıldığında; ihracatın
2009 yılında yüzde 16 azalma gösterdiği, ithalatın ise mal fiyatlarındaki düşüş ve zayıf iç talep nedeniyle ihracata kıyaslandığında yüzde 22 gibi çok daha yüksek oranda düştüğü gözlenmektedir. Bu durumda Hindistan’ın mevcut büyük orandaki
dış ticaret açığı, daralarak 126,3 milyar dolardan 2009 yılında
88,2 milyar dolara gerilemiştir. Hindistan’ın 2009 yılı ihracat
değerlerine göre 163 milyar dolarlık ihracat gerçekleşmiştir.
İhracat yapılan ilk beş ülke; Birleşik Arap Emirliği, ABD, Çin,
Hong Kong ve Singapur olmuştur.

When the foreign trade of India is analyzed generally, it is seen
that the export decreased 16 percent in 2009 and the import
decreased much more with 22 percent due to the commodity
price falls and weak domestic demand. Thus the large foreign
trade deficit of India dropped from 126.3 billion dollars to 88.2
billion dollars in 2009. According to the 2009 export values,
the export is around 163 billion dollars.

Hindistan’ın ithalatı 2009 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22
azalarak 251 milyar dolara gerilemiştir. İthalat yapılan ilk beş
ülke; Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Suudi Arabistan ve
Avusturalya olmuştur.

And the top five countries that the domestic products are exported to are United Arab Emirates, USA, China, Hong Kong
and Singapore. And the import of India regressed to 251 billion dollars decreasing 22 percent in 2009 compared to the
previous year. And the top five countries that the products are
imported from are China, United Arab Emirates, USA, Saudi
Arabia and Australia.
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DIŞ TİCARETTE HUBUBATIN YERİ

PLACE OF GRAIN IN FOREIGN TRADE

1998 yılına kadar buğday ithalatının sınırsız olduğu Hindistan,
ithal buğdayın fiyat açısından yerli buğdaydan daha ucuz olması ve yerli üreticiyi sıkıntıya sokması nedeniyle bu tarihten
itibaren yüzde 50 ithalat tarifesi uygulamaya başlamıştır. Bu
yüzden 1998 yılından bu yana gerçekleştirilen buğday ithalatı
bir hayli azalmıştır. Hindistan’ın son 10 yıllık buğday ithalatına
bakıldığında, 2006/07 sezonundaki 6,7 milyon ton ve 2007/08
sezonundaki 1,9 milyon tonun dışında çok ciddi bir buğday ithalatı yapılmadığı görülmektedir. Keza pirinç, mısır ve diğer iri
taneli hububatlarda da ithalat söz konusu değildir.

India, where there was no limit for wheat import until 1998,
began to apply 50 percent import tariff as of this date due
to the fact that the imported wheat is cheaper than the local
wheat and that this fact challenges the local producers. Thus,
the wheat import decreased significantly as of 1998.

Tahıl ürünleri açısından ithalatçı bir ülke olmayan Hindistan,
özellikle 2001-2004 yılları arasında önemli oranda buğday
ihracatı gerçekleştirmiştir. 2001/02 sezonunda 3 milyon ton
buğday ihraç eden Hindistan, 2002/03 sezonunda ihracat miktarını 4.8 milyon tona, 2003/04 sezonunda ise 5.6 milyon tona
çıkarmıştır.

When we look at the wheat import of India in the last decade,
we see that there is no significant wheat import besides the
6.7 million tons in the season 2006/07 and 1.9 million tons in
the season 2007/08. The same is true for the import of rice,
corn and other coarse grains.
India, which is not a grain importer, exported a significant
amount of wheat between the years of 2001 and 2004. India
that exported 3 million tons of wheat in the season 2001/02
increased its export amount to 4.8 million tons in 2002/03 and
to 5.6 million tons in 2003/04.
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Sonraki yıllarda ise ülkenin buğday ihracatı durma noktasına
gelmiş ve çok küçük miktarlarla sınırlı kalmıştır. Ancak USDA’nın
Aralık ayı öngörüsüne göre 2012/13 sezonunda ülkenin buğday ihracatının önemli oranda arttıracağı ve 6 milyon ton seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

And in the following years, the wheat export of India came
to a standstill at very low amounts. However according to the
December estimate of USDA, the country is expected to increase its wheat export significantly to 6 million tons in the
season 2012/13.

Pirinçte ise net ihracatçı ülke konumunda olan Hindistan,
2001/02 sezonunda 6,3 milyon ton pirinç ihracatı gerçekleştirmiştir. Bu tarihten sonraki son 10 yıla bakıldığında, pirinç
ihracatının dalgalı bir seyir gösterdiği ancak 2011/12 sezonunda 10,4 milyon ton gibi rekor denilebilecek bir pirinç ihracatı
gerçekleştirildiği görülmektedir. Öngörüler ülkenin 2012/13
sezonunda da 7,2 milyon ton civarında bir pirinç ihracatı gerçekleştireceğini göstermektedir.

And India, which is a net exporter in rice, exported 6.3 million tons of rice in the season 2001/02. When we look at the
10 years following this date, we see that a record export
level of 10.4 million tons is achieved in 2011/12 despite of
the fluctuations in rice export. The estimates indicate that
the country will export around 7.2 million tons of rice in the
season 2012/13.

DEĞİRMEN MAKİNELERİNDE POTANSİYEL PAZAR
DTM İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nin Hindistan Gıda İşleme ve Ambalaj Makineleri Yerinde Pazar Araştırması’nda
değirmen teknolojileri açısından Hindistan’ın önemli bir potansiyel taşıdığı belirtilmektedir. Araştırmada, Hindistan’da
Gıda İşleme Bakanlığı’nın (MOFPI) verilerine göre 1000’den
fazla un fabrikasının olduğu, bunların büyük bir çoğunluğunun pazardaki paylarını artırmak için değişen sektör ihtiyaçlarına göre tesislerini modernleştirmek ve büyütmek
için planlar yaptığı vurgulanmaktadır. Bu durum, değirmen
teknolojileri üreten firmalar açısından değerlendirilmesi
gereken önemli bir ticari fırsat olarak görülmektedir.
Araştırmada şuan için Hindistan değirmen makineleri pazarında en büyük paya sahip firmanın İsviçreli Bühler olduğu belirtilmektedir. Ancak DTM araştırması çerçevesinde

POTENTIAL MARKET FOR MILLING MACHINES
In the Market Research on Indian Food Processing and
Packaging Machines that is conducted by the DTM Center
for Export Promotion and Study, it is declared that India has
a significant potential in terms of milling technologies.
In the research, it is underlined that there are more than
1000 flour plants in India according to the data of the Indian Ministry of Food Processing Industries (MOFPI) and
majority of these plants are making plans to modernize
and enlarge their facilities based on the changing sectoral
needs in order to increase their market share.
This state is perceived as an important commercial opportunity
required to be used by the milling technology manufacturers.
The research names the company with the highest share in
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yapılan görüşmelerde; Türk makinelerinin kalite konusunda Avrupa ile aynı olduğu, fiyat konusunda ise İtalya’dan
yaklaşık yüzde 30 daha ucuz olduğu, Çin makinelerinin ise
Türk makinelerinden %30 – 50 oranında daha ucuz olduğu
söylenmiştir.
Tabi Türk makine sektörünün ve ürünlerinin, Hindistan pazarında henüz çok bilinmediği de gözlemlenmiştir. Araştırmada, Hindistan pazarına gıda işleme makineleri ile giren
bazı başarılı Türk firmaları ise şu şekilde sırlanmıştır: Alapala
Makine, Alptekin Makine, Bameksa Makine, Barmak Barutçuoğlu Gıda Makineleri, Cem Makine, Delta Değirmen, Ekol
Fırın Makine, Enkomak Makine, ESMAK Makine, FİMAK Makine, GİMAK Makine, ÖZSAN Makine, Öztiryakiler Madeni
Eşya, Tarimak Tarım Makine, Uğur Makine, Unormak Değirmen Makineleri.

DÜNYANIN EN BÜYÜK BAKLİYAT İTHALATÇISI
Tahıl ürünleri ihracatı açısından potansiyel taşımayan Hindistan, bisküvi, makarna ve özellikle de bakliyat grubu ihracatında ise önemli bir potansiyel taşımaktadır. Zira Hindistan
dünyanın en büyük bakliyat ithalatçısı ülke konumundadır.
Ülkenin tarım ürünleri ithalatında, bitkisel yağların ardından
en önemli ithal kalemini bakliyat ürünleri oluşturmaktadır.
Toplam 1,46 milyar dolarlık bakliyat ithalatının yüzde 50’si
bezelye, yüzde 23’ü fasulye, yüzde 8’i nohut, yüzde 2’si mercimek, kalan kısmı ise diğer ve tohumluk bakliyat ürünlerinden

Indian milling machines market as Swiss Bühler. However
in the interviews made during DTM research, it is declared
that Turkish machines are equivalent to European ones in
terms of quality, almost 30 percent cheaper than Italian
ones in terms of price and that Chinese ones are 30-50 percent cheaper than Turkish ones.
Also it had been observed that Turkish machine sector and
products are not widely known in the Indian market. The research lists some of the successful Turkish companies that
entered into the Indian market with food processing machines as follows: Alapala Makine, Alptekin Makine, Bameksa Makine, Barmak Barutçuoğlu Gıda Makineleri, Cem Makine, Delta Değirmen, Ekol Fırın Makine, Enkomak Makine,
ESMAK Makine, FIMAK Makine, GIMAK Makine, ÖZSAN Makine, Öztiryakiler Madeni Eşya, Tarimak Tarım Makine, Uğur
Makine, Unormak Değirmen Makineleri.

WORLD’S LARGEST LEGUME IMPORTER
India that has no potential in terms of grain export has an
important potential in terms of export of biscuit, pasta and
especially legume. In fact, India is the world’s largest legume
importer. In the country’s agricultural product import, the legume is ranked the second after vegetable oils.
The total legume import of 1.46 billion dollars is composed
of 50% green pea, 23% bean, 8% chickpea, 2% lentil and
others.
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oluşmaktadır. Pazarın kaliteden çok fiyata endeksli bir pazar
olması sebebiyle, ithalatın büyük bölümü rekabetçi fiyatlara
sahip Kanada, Myanmar, ABD, Avustralya ve Tanzanya’dan
yapmaktadır.
Türkiye’nin bakliyat ihracatında, Hindistan alt sıralarda yer
almaktadır. Ancak Türkiye açısından özellikle mercimek ihracatçılarının ilgi göstermesi durumunda Hindistan’ın iyi bir
pazar konumuna gelmesi mümkün görülmektedir. Hindistan
pazarına girişte diğer ülkelerden ziyade tek rakip ülke olarak
Kanada görülmektedir.

TÜRKİYE VE HİNDİSTAN ARASINDAKİ DIŞ TİCARET
Türkiye ile Hindistan arasında ticaret hacminde gözlenen artışa
rağmen, ticaret dengesi sürekli olarak Türkiye aleyhine sonuçlanmaktadır. 2009 yılına kadar olan dönemde iki ülke arasında
en yüksek ticaret hacmine 2008 yılı içerisinde ulaşılmıştır.
Ancak 2009 yılında dünya ekonomik krizinin de etkisiyle dış ticaret hacmi yüzde 23 azalmıştır. 2010 yılında ise dünya ticaretindeki olumlu hava Türkiye-Hindistan dış ticaretini de etkilemiş ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2008 yılındaki artışında
üzerine çıkarak yüzde 74 oranında artmıştır.

Due to the fact that the market is more price-oriented rather
than quality, the significant part of the import comes from
Canada, Myanmar, USA, Australia and Tanzania with competitive prices. And Turkey is at the bottom in legume export
to India.
However if the lentil exporters in Turkey show an interest, the
India can become a good market for Turkey. In such entrance
to the Indian market, the only rival seems to be Canada instead of the others.

FOREIGN TRADE BETWEEN TURKEY AND INDIA
Despite of the increase observed in the trade between Turkey and India, the commercial balance seems to be always
against Turkey. The highest trading volume between the
countries in the period until 2009 was achieved in 2008.
However with the impact of the global economic crisis
in 2009, the foreign trade volume decreased 23 percent.
And in 2010, the positive atmosphere in the global trade
affected the foreign trade between Turkey and India, and
the trading volume exceeded even the increase in 2008 and
increased 74 percent.
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