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Dünya hububat üretiminde 74 milyon ton düşüş

Değerli okurlar,
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 17 
Ocak’ta açıkladı. Rapor, 2012/13 sezonunda dünya 
buğday üretiminin, 2011/12 sezonuna kıyasla 40 mi-
lyon ton düşeceğini öngörüyor. Rapora göre; 2011/12 
sezonunda 696 milyon ton olduğu tahmin edilen dünya 
buğday üretimi, 2012/13 sezonunda 656 milyon tona ger-
ileyecek. Üretimdeki düşüşe paralel olarak tüketime ve 
ticarete konu olan buğday miktarında da azalma olacağı 
öngörülüyor. Buna göre 2011/12 sezonunda 693 milyon 
ton olan buğday tüketimi, 2012/13 sezonunda 15 mi-
lyon tonluk düşüş göstererek 678 milyon ton civarında 
gerçekleştirecek. Aynı dönemlerde, dünya ticaretine konu 
olacak buğday miktarının ise 145 milyon tondan 137 mi-
lyon tona düşeceği tahmin ediliyor.

IGC’nin daha önce raporlarının aksine, bu raporunda pir-
inç ve mısır üretiminde herhangi bir artış öngörülmüyor. 
17 Ocak tarihli raporda, pirinç üretiminin 2012/13 sezo-
nunda, bir önceki sezonla aynı seviyede, yani 464 milyon 
ton civarında gerçekleşeceği öngörülüyor. 2012/13 sezo-
nunda, dünya pirinç tüketimi bir önceki sezona kıyasla 457 
milyon tondan 467 milyon tona yükselirken, dünya pirinç 
ticareti de 38 milyon tondan 36 milyon tona gerileyecek.

Mısır üretiminde ise 32 milyon ton civarında bir düşüş 
yaşanacağı öngörülüyor. Rapora göre; 2011/12 sezonunda 
877 milyon ton olduğu tahmin edilen dünya mısır üretimi, 
2012/13 sezonunda 845 milyon tona gerileyecek. Dünya 
mısır tüketimin de 10 milyon tonluk düşüş göstereceğini 
ve 875 milyon tondan 865 milyon tona gerileyeceği 
öngörülüyor. Aynı dönemde dünya ticaretine konu olacak 
mısır miktarının ise 97 milyon tondan 93 milyon tona 
gerileyeceği tahmin ediliyor.

Tüm tahıl ürünleri göz önünde bulundurulduğunda ise 
dünya üretiminin 2012/13 sezonunda 74 milyon ton gibi 
çok ciddi bir oranda düşeceği tahmin ediliyor. IGC’nin son 
tarihli raporuna göre; 2011/12 sezonunda 1.851 milyon 
ton olan dünya tahıl üretiminin, 2012/13 sezonunda 1.777 
milyon tona gerileyeceği öngörülüyor. 2012/13 sezonun-
da, ticarete konu olacak tahıl miktarı 269 milyon tondan 
255 milyon tona gerilerken, 2011/12 sezonunda 1.850 
milyon ton olduğu tahmin edilen dünya hububat tüketi-
minin de, 2012/13 sezonunda 1.822 milyon tona düşeceği 
öngörülüyor.

Saygılarımızla…

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. How-
ever 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 in-
dustry without losing their actuality, assess the technical pro-
cesses in the mills in a more specific and detailed way, in a 
word, share more news and information with a monthly mag-
azine. 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 prob-
lem have increased the importance of cereal products and 
related product which have a strategic role in the human nu-
trition. In the upcoming period, it is envisaged that the impor-
tance 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 solu-
tion to solve the hunger problem is to increase the agricultural 
production.
The studies concerning the increase of agricultural produc-
tion 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 le-
gumes industry will develop.
We think that the most important need of developing and 
growing sector is “true information” and a “true communica-
tion channel” to express itself.
We will continue to contribute to the development and com-
munication of world cereals and legumes sector and related 
sectors as Parantez Group.

Editör
Editor
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Türk un ihracatçılarının hükümetleri tarafından yüksek oranda sübvanse edildiklerini ve bu yüz-
den unlarını yerel üreticilerden daha düşük fiyatlara sattıklarını belirten Filipinler’in en büyük 
gıda şirketlerinden Pilmico Foods Corp’un sahibi Aboitiz Equity Venteres, bunun yerel pazarı 
olumsuz etkilediğini, bu nedenle de Türk unu ithalatını durdurmak istediklerini söyledi.
Aboitiz Equity Venteres, the owner Pilmico Foods Corp, one of the biggest food companies of 
Philippines, stated that Turkish flour manufacturers are highly subsidized by their government 
and for this reason they sell their flour for lower prices than the local flour manufacturers and 
added that this situation affects the local market negatively and accordingly they want to stop 
Turkish flour import.

Filipinler’in en büyük un değirmenlerinden biri olan Pilmico 
Foods Corp’un sahibi Aboitiz Equity Venteres, geçtiğimiz gün-
lerde basına yansıyan bir açıklamasında “Türk unu ithalatını 
durdurmak istiyoruz. Bu durumu hükümete taşıdık ve kararı 
bekliyoruz” dedi. Bu ifade, Endonezya’nın ardından Filipin-
ler’deki yerel un üreticilerinin de Türk un ihracatçılarına karşı 
çalışmalara başladığını gösteriyor. 

Aboitiz Equity Venteres, the owner of Pilmico Foods Corp, one 
of the biggest flour mills in Philippines declared in his state-
ment which was reflected to the press that “We want to stop 
Turkish flour import. We have brought this up with the gov-
ernment and we are waiting for their decision.” This statement 
shows local flour manufacturers in Philippines has started 
works against Turkish flour importers after Indonesia. 

FİLİPİNLİ DEĞİRMENCİLER DE 
TÜRK UNCULARA SAVAŞ AÇTI
PHILIPPINE MILLERS HAS STARTED A WAR 
AGAINST TURKISH FLOUR MANUFACTURER
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İthal Türk unu nedeniyle yerel endüstrinin düşük fiyatlar-
la karşı karşıya kaldığını iddia eden Venteres, bunun ye-
rel un değirmenlerinin kapasitesinde daha fazla düşüşe 
yol açabileceğini söy-
lüyor. Aboitiz’e göre; 
Türkiye’den ithal edilen 
un, 1.5 milyon değerin-
deki toplam yerel un 
pazarının %10’unu işgal 
ediyor. Türk unu, yerel 
pazarda son derece dü-
şük fiyatlara satılıyor ve 
bu nedenle tüketiciler 
de daha ucuz fiyatlı bu 
alternatif ürünlere yenik 
düşüyor. Hatta Türk unu, 
Filipinler’de Türkiye’deki 
fiyattan daha ucuza satılıyor. Türk unu, Türkiye pazarında 
ton başına 600-650 Dolar arasındayken, Filipinler’de fiyatı 
ton başına 350-400 Dolar arasında seyrediyor. 

İTHAL ENDONEZYA UNUNDA SORUN YOK
Türk ihracatçıların hükümetleri tarafından yüksek oranda süb-
vanse edilmeleri nedeniyle düşük fiyatlara satış yapabildiğini 
ifade eden Aboitiz, ithal edilen Endonezya unu ile ilgili her-
hangi bir sorun yaşamadıklarını da belirtiyor.

Filipinler un endüstrisi, geçmiş yıllarda olumsuz büyüme 
yaşamasına rağmen bu yıl sabit bir büyüme yaşıyor. Ancak 
Aboitiz, endüstrinin yaşadığı büyümenin ithalatlar tarafın-
dan engellendiğini ifade 
ederek, “İthalatlar pazar 
payımızı tüketti. Onlar 
olmasaydı çok daha hızlı 
büyüyebilirdik.” açıkla-
masında bulunuyor.

İthalatların, 4 milyon ton-
luk kapasitelerinin yüzde 
50’sini kullanan Filipinli 
un değirmenlerinin kul-
lanım kapasitelerini de 
etkileyeceğini iddia eden 
Aboitiz, Türk ununun yüz-
de 10’luk pazar payı ile bir değirmenin kapasitesine eşdeğer 
bir paya sahip olduğunu sözlerine ekliyor.

ENDONEZYALI UN ÜRETİCİLERİ ÖRNEK OLDU
ASEAN ülkelerinde un ticareti gümrüksüz olarak yapılıyor. 
ASEAN ülkesi olmayan ülkelerde ise gümrük oranı yüzde 
7 olarak öne çıkıyor. Aboitiz’in açıklamaları, Endonezya’nın 
ithal una 200 gün için getirdiği yüzde 20’lik vergi kararını 
açıklamasıyla aynı döneme denk geliyor. Yani Endonezya 
tarafından uygulanacak bu koruma önleminin, diğer ül-
kelerin yerel un değirmencileri için de örnek teşkil ettiği 
tahmin ediliyor. 

Venteres, claiming that local industry faces with lower prices 
because of imported Turkish flour, says that this situation may 
cause more decreases in the capacity of local flour mills. Ac-

cording to Aboitiz, im-
ported flour largely from 
Turkey has already cor-
nered 10 percent of the 
1.5 million metric ton lo-
cal total domestic flour 
market. Turkish flour is 
being sold in the domes-
tic market at substantially 
lower prices and consum-
ers have succumbed to 
such cheaper-priced al-
ternative. Turkish flour is 
even sold to lower prices 

in Philippines than the price in Turkey. The price of Turkish 
flour in its domestic market is pegged at $600 to $650 per 
metric but the declared import price of this commodity in the 
Philippines ranges from $350 to $400 per MT. 

THERE IS NO PROBLEM IN IMPORTED 
INDONESIAN FLOUR
Aboitiz said the Turkish exporters can afford to sell at lower 
prices because they are highly subsidized by their govern-
ment and he added that they have no problem with the 
imported Indonesian flour. The Philippines industry is seen 
to experience flat growth this year from negative growths 
in the past years. However, Aboitiz said that whatever 

growth the industry may 
have been experienc-
ing is also being eaten 
by imports and added 
“Imports have eaten up 
on our market share. 
Without them, we would 
have grown faster. 
Aboitiz said imports are 
going to affect the ca-
pacity utilization of flour 
mills which are now op-
erating at 50 percent of 
their 4 million metric ton 

capacity and at 10 percent of the market; the share of Turk-
ish flour is equivalent to the capacity of one milling facility.

INDONESIAN MANUFACTUERS 
HAS BECOME A MODEL
In ASEAN countries, flour import can be performed without 
customs duty. In non-ASEAN countries, customs duty is 7%. 
The statements of Aboitiz coincide the same period when the 
20% duty for 200 days for imported flour was declared by In-
donesia. In other words, this safeguard to be implemented by 
Indonesia is assumed to be a model for other local flour millers 
in the country.
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Küresel yiyecek lideri haline Japon Nisshin Flour Mills, Yeni Zelanda’nın 150 yıldır var olan en 
büyük un değirmeni Champion Flour Mills’i, Goodman Fielder’dan 51 milyon Yeni Zelanda Doları 
karşılığında satın alıyor. 
Japanese Nisshin Flour Mills, which has become the global food leader, purchases Champion 
Flour Mills, the biggest flour mill in New Zealand for 150 years, for $ 51M from Goodman Fielder. 

Dünyanın önde gelen un işletmelerinden biri olan Nisshin Flo-
ur Milling, Yeni Zelanda’nın 150 yıldır var olan en büyük un de-
ğirmeni Champion Flour Mills’i, sahibi Goodman Fielder’den 
51 milyon Yeni Zelanda Doları karşılığında satın alıyor. Fakat 
Champion’u alan Nisshin Flour Milling, Goodman Fielder’e 
ürün tedariki yapmaya devam edecek. Aynı zamanda Yeni 
Zelanda’daki endüstriyel ve ticari müşterilere de ürün teda-
rik etmekten sorumlu olacak. Yeni Zelanda’da Mt Maunganui 
ve Christchurch’da iki un değirmeni bulunan Champion Flour 
Mills, ülkedeki geniş müşteri yelpazesine un ve benzeri ürünler 
temin ediyor. Ülke içinden ve Avustralya’dan buğday alan ve 
Yeni Zelanda’nın tamamına un, ön karışımlar ve fırıncılıkla ilgili 
diğer ürünleri tedarik eden Champion’un yıl içerisindeki karı-
nın 30 Haziran 2012’ye kadar 150 milyon Yeni Zelanda Dolarına 
ulaştığı belirtiliyor. 

Japonya’da 1900 yılında kurulan ve ülkenin en önemli un üre-
ticisi haline gelen Nisshin, Kanada, Tayland ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde de faaliyet gösteriyor. Nisshin, mevcut müşteri-
lerle Champion’un odağını derinleştirmek, yeni ürün geliştir-
meleri üzerinde çalışmak ve çok rağbet gören hububatları bu 
pazara yayma fırsatları da aramak istiyor.  Nisshin’in Genel Kurul 
Üyesi Takao Ouchi, Nisshin’in Yeni Zelanda’da kendini göstere-
bilme fırsatının kendisini çok heyecanlandırdığını, Kiwi yara-

Japanese Nisshin Flour Mills, one of the leading flour busi-
ness in the world, purchases Nisshin Flour Milling, the big-
gest flour mill in New Zealand for 150 years, for $ 51M from 
the its owner Goodman Fielder. However, Nisshin Flour Mill-
ing which will going to buy Champion, will continue to sup-
ply products to Goodman Fielder. It will be responsible for 
supplying products to industrial and commercial custom-
ers in New Zealand. Champion Flour Mills which has two 
flour mills in Mt Maunganui and Christchurch in New Zea-
land offers flour and similar products to its great range of 
customers in the country. It is declared that the revenue of 
Champion which buys wheat both domestically and from 
Australia, and supplies flour, premixes and other bakery-
related products across New Zealand reaches to $NZ150 
million in the year to 30 June 2012. 

Nisshin which was established in 1900 in Japan and has 
grown to be the country’s top flour producer also operates 
in Canada, Thailand and the United States. Nisshin wishes 
to deepen the focus of Champion with current customers, 
to work on developing new products and spread the highly 
acclaimed grains to this market.  Incoming Board Member 
Takao Ouchi said he was excited by the opportunity for Nis-
shin to establish itself in New Zealand. He looked forward 
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tıcılığını ve Japon know-how’unu oradakilerle paylaşmak için 
sabırsızlandığını belirtiyor. “Champion’un personeli işletmede 
hayati bir öneme sahiptir ve önceliğim Nisshin’i onlarla tanış-
tırmaktır” diyen Ouchi, Champion’daki 130 personelin tümüne 
yeni sözleşmeler sunacağını da sözlerine ekliyor. Güçlü müşteri 
ilişkileri kurmanın da temel bir odak noktası olduğunu belirten 
Ouchi, yüksek kaliteli ürünler ve sabit bir tedarik sistemi oluş-
turmanın, bunun önemli bir parçası olduğunu ifade ediyor.

to the exchange between Kiwi ingenuity and Japanese 
know-how. “Champion staff plays a vital role within the 
business and my first priority is to meet and introduce Nis-
shin to them.” says Ouchi and adds that they will offer new 
agreements to 130 personnel of Champion. Ouchi, stating 
that building strong customer relations is also basic focus, 
states that highly quality products and a stable supply sys-
tem are important parts of this.

ENDONEZYA’DA %20’LİK GEÇİCİ 
KORUMA VERGİSİ KABUL EDİLDİ

20% P R O V I S I O N A L  S A F E G UA R D  TAX
H A S  B E E N  ACC E P T E D  I N  I N D O N E S I A

Bir süredir ithal unla ilgili tartışmaların yoğun olarak yaşandığı 
Endonezya’da Maliye Bakanlığı yüzde 20 vergi uygulamasını 
hayata geçirdi. Maliye Bakanlığı, Endonezya Ticaret Koruma 
Komitesi’nin (KPII) yerel endüstriyi etkileyen sözde haksız tica-
ret uygulamalarıyla ilgili yaptığı araştırmaların ardından, ithal 
edilen un için yüzde 20 koşullu ithalat vergisini uygulamaya 
koydu. Bu ek vergi, tüm ürünler için mevcut yüzde 5’lik ithalat 
vergisine eklenecek. Maliye Bakanı Agus Martowardojo, çıka-
rılan yargı kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu geçici koruma 
vergisinin, bakanlık kararının yürürlüğe girmesinin ardından 
200 gün süreyle uygulanacağını söyledi.

Geçici ek vergisi talebi, ithal edilen unun pazar fiyatları altında 
satılmasını engellemek ve yerel endüstrinin gelişmesine katkı 
sağlamak için önlem alınması gerektiğini düşünen kişiler tarafın-
dan ortaya kondu. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’nün kurallarına 
göre de, bu vergi uygulaması yasal nitelik taşıyor.  Endonezya Un 
Değirmenleri Birliği (Aptindo) Yetkili Müdürü Ratnasari Loppies, 
“ Yüzde 20’lik koruma vergisi uygulaması, küresel serbest ticaret 
içerisinde Endonezya’daki ticaret açısından oldukça olumlu bir 
adımdır. 18 ay süren uzun araştırma süresinde, yerel endüstrinin 
çökmesini engellemek açısından doğru bir zamana denk gelmiş-
tir.” açıklamasını yaptı. Ayrıca Maliye Bakanı’nın kararını olumlu 
karşıladığını ve bu uygulamanın ülkedeki üreticilere daha fazla 
olanak sağlayan bir ticaret ve yatırım ortamı yaratacağını be-
lirtti.   200 gün için uygulanan bu yüzde 20’lik gümrük vergisi, 
Endonezya’nın en büyük buğday unu tedarikçisi olan Türk un 
ithalatçıları açısından da büyük sorun teşkil ediyor. 

In Indonesia where arguments concerning the exported flour 
have been harsh for a while, the Finance Ministry has put the 
20% duty into operation. The Finance Ministry has put a provi-
sional import duty of 20 percent on imported flour following 
an investigation by the Indonesian Trade Safeguard Commit-
tee (KPPI) into alleged unfair trade practices that have affected 
local industry. The additional duty will add to the existing 5 
percent import duty on all producers. “The imposition of this 
temporary safeguard duty will last 200 days after this ministe-
rial rule takes effect,” Finance Minister Agus Martowardojo said 
in his ruling. 

The request for the provisional additional duty was submitted 
by industry players who expected necessary measures to be 
put in place to curb imported flour sold below market prices 
and contribute to the development of local industry. The duty 
is legal under World Trade Organization (WTO) rules.  “The ap-
plication of a 20 percent safeguard duty is very positive for 
business in Indonesia amid global free trade,” Ratnari Loppies, 
the Executive Director of Indonesian Flour Mills Union (Aptin-
do), said. “It comes at the right time to avert the collapse of 
local industry, during a long period of investigation that could 
last 18 months.” he declared. He also stated that he finds the 
decision of Finance Minister positive and believes that it will 
provide a trade and investment environment with more op-
portunities for the manufacturers in the country.   This 20% 
duty for 200 days is a big problem for Turkish flour importers, 
the biggest flour supplier of Indonesia. 

Endonezya Maliye Bakanlığı, Ticaret Koruma Komitesi’nin yerel endüstriyi etkileyen ticaret uy-
gulamaları üzerinde yaptığı araştırmaların ardından, ithal un için konuşulan geçici vergi uygula-
masını yüzde 20 olarak uygulamaya koydu.
Indonesian Finance Ministry has put a provisional import duty of 20 percent on imported flour 
following an investigation by the Trade Safeguard Committee into alleged unfair trade practices 
that have affected local industry.
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Alapala Makine tarafından Kırgızistan’da kurulan un değirme-
ni tesisinin resmi açılışı, Kırgızistan Cumhuriyet’inin Tokmak 
kentinde 2 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirildi. Alapala tara-
fından “anahtar teslim” olarak kurulan un değirmeni tesisinin 
kapasitesinin, 250 ton/24 saat olduğu belirtiliyor.

Yeni değirmen hattının kurulum çalışmaları, 250 ton/24 saat 
buğday öğütme kapasitesine sahip eski un değirmeni hattı 
üzerine yapıldı. Bu hattın değirmen kısmı 18 valsli değirmen 
ünitesi, 6 arıtma makinesi ünitesi ve 6 elek ünitesinden olu-
şuyordu. Alapala tarafından yeni jenerasyon değirmencilik 

The official opening ceremony of the flour mill built by Alapa-
la Machine in Kyrgyzstan was held in the country’s capital, 
Tokmok on December 2, 2012.  The capacity of this mill that 
was built by Alapala on turnkey basis is declared as 250 tons 
/ 24 hours.

The new milling line was built on the old flour mill that had 
250 tons / 24 hours wheat milling capacity. The milling sec-
tion of this line was composed of 18 roller millers, 6 purifying 
machines and 6 sifters. And the milling section of the new 
flour mill line that has the wheat milling capacity of 250 tons 

THE MILLS THAT ALAPALA BUILT IN MONGOLIA 
AND KYRGYZSTAN COMMENCED OPERATIONS

ALAPALA’NIN MOĞOLİSTAN VE 
KIRGIZİSTAN’DA KURDUĞU 
DEĞİRMENLER AÇILDI

Alapala tarafından “anahtar teslim” olarak kurulan Kırgızistan’ın uluslararası standartlara uy-
gun tek değirmeninin açılışı, 2 Aralık 2012’te Kırgızistan’ın Tokmak kentinde yapıldı. Moğolis-
tan’daki değirmen ise 6 Aralık 2012’de açıldı.
The only Kyrgyz mill at international standards built by Alapala on turnkey basis opened in 
Tokmok on December 2, 2012. And the mill in Mongolia opened on December 6, 2012.
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ekipmanları ile donatılmış, 250 ton/24 saat buğday öğütme 
kapasitesine sahip yeni un değirmeni hattının değirmen bö-
lümü ise 12 valsli değirmen ünitesi, 4 arıtma makinesi ünitesi 
ve 2 elek ünitesinden oluşuyor. Bu sistemle, öğütme ve eleme 
ekipmanının miktarı azaltıldığı ve enerji çıkış oranının mini-
mum düzeye indirildiği ifade ediliyor.    
Kazakistanlı yatırımcıların finansal desteği ile Alapala Makine 
tarafından tamamen yenilenen ve modern hale getirilen un 
değirmeni tesisi, Kırgızistan’ın uluslararası standartlara uygun 
tek buğday işleme tesisi konumunda.

BİR DEĞİRMEN DE MOĞOLİSTAN’A
Alapala Makine tarafından yine “anahtar teslim” temelinde 
Moğolistan’da kurulan 300 ton/24 saat kapasiteli un değir-
meni tesisinin açılışı, 6 Aralık 2012 tarihinde Darhan kentinde 
gerçekleştirildi. 

Proje; çelik konstrüksiyon binaya sahip un değirmeni tesisi için 
bina tasarımı ve yapımı ile değirmen bölümü diyagramının ta-
sarımı, un değirmeni tesisinin mühendislik tasarımı, kurulum 
ve çalıştırma çalışmalarını içeriyor.  İşletmeye alınan un değir-
meni tesisi, Moğolistan’ın en büyük un işleme tesislerinden 
biri oldu. Un değirmeni tesisinin tamamen otomatikleştirilmiş 
olması nedeniyle, personel sayısı minimum düzeye indirildi. 
Moğolistan pazarındaki en güvenilir üç un türü, bu un değir-
meni tesisinde üretiliyor.

/ 24 hours thanks to the new generation milling equipments 
is composed of 12 roller millers, 4 purifying machines and 2 
sifters. This way by reducing the amount of milling and sifting 
equipments, the energy output ratio is minimized.    

The flour mill plant that is fully renewed and updated by 
Alapala Machine with the financial support of Kazakh inves-
tors is, now, the only Kazakh wheat processing plant in line 
with the international standards.

AND ONE MORE TO MONGOLIA
The official opening ceremony of the 300 tons / 24 hours ca-
pacity flour mill built by Alapala Machine in Mongolia again 
on turnkey basis was held in Darkhan on December 6, 2012.  

The project includes the design and construction of the steel 
building of the flour mill, the design of the diagram of the mill-
ing section, and the engineering design, installation and start-
up of the flour mill. 

The commissioned flour mill plant is one of the largest flour 
mills in Mongolia. Due to the full automation of the plant, the 
number of employees is at minimum.

The most reliable three flour varieties in the Mongolian market 
are produced in this flour mill.
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Dünyanın önde gelen pirinç ihracatçılarından olan Tayland, 
dünya pirinç ihracatındaki konumunu Hindistan ve Vietnam’a 
kaptırdı.  Tayland Pirinç İthalatçıları Birliği’ne göre;  geçtiğimiz 
yıl 6.9 milyon ton pirinç ihracatı yapan Tayland, 9.5 milyon ton 
pirinç nakliyesi yapan Hindistan ve deniz aşırı ülkelere 7,8 mil-
yon ton pirinç satan Vietnam’ın gerisinde kaldı. Grubun rakam-
larına göre Tayland ihracatı, 2011 yılındaki yaklaşık 10,6 milyon 
tonluk seviyeye kıyasla yüzde 35 oranında kayba uğradı. 

Thailand, one of the leading rice exporters of the world, has 
lost its status in the world rice export by falling behind In-
dia and Vietnam. Thai Rice Exporters Association; Thailand 
which exported 6.9 million ton rice last year fell behind 
India that shipped 9.5 million ton rice and Vietnam which 
sold 7.8 million ton rice to overseas. Thai exports slumped 
35 percent from the 2011 level of about 10.6 million tons, 
based on the group’s figures.  “We had been the champion 

Pirinç sektöründeki yerini Hindistan ve Vietnam’a kaptıran Tayland, 2012 yılında gerçekleştirdiği 
6,9 milyon ton ihracatla dünyanın birinci pirinç ihracatçısı olma konumunu kaybetti. 
Thailand, which has lost its position in the rice sector by falling behind India and Vietnam, has 
lost its status as the top rice exporter of the world with 6.9 million ton export in 2012. 

TAYLAND PİRİNÇ İHRACATINDAKİ 
GÜCÜNÜ KAYBEDİYOR
THAILAND LOSES POWER AT 
RICE EXPORTING
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JAMAICA FLOUR MILLS UN FİYATLARINDA 
ARTIŞA GİTTİ

JAMAICA FLOUR MILLS INCREASES THE FLOUR PRICES

Jamaika’da ülkenin önde gelen un üreticileri arasında yer alan 
Jamaica Flour Mills’in un fiyatlarında yüzde 7-8 dolaylarında 
artışa gitmesi, fırıncılar arasında tartışmalara neden oldu. Şir-
ket, fiyat artışlarının Jamaika Doları’nın yaşadığı sürekli deva-
lüasyondan ve küresel pazarda artan buğday maliyetinden 
etkilendiğini açıkladı. 

Ülkedeki fırıncılar ise un fiyatla-
rındaki bu artış üzerine, unlu ma-
muller için yeni satış fiyatları belir-
lemeye çalışıyor. Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan Jamaika Fırıncılar 
Birliği Başkanı Audrey Lecky, fırın-
cıların tüketiciler tarafından kabul 
edilmesi gereken artış seviyesini 
belirlemek için ellerinden gelenin 
en iyisini yapacaklarını söyledi. 

Jamaika’da Ocak ayı itibariyle 45 kilogramlık bir paket fırın unu 
3.500 Dolara, aynı miktarda counter un 3.450 Dolara, 45 kilog-
ramlık her amaca yönelik bir paket un ise 3.480 Dolara satılıyor.

%7-8 price increase of Jamaica Flour Mills, one of the leading 
flour manufacturers of Jamaica, has caused arguments among 
the bakers. The company declared that the price increases are 
affected from the consistent devaluations in Jamaican Dollar 
and the increasing wheat costs in the global market. 

The bakers in the country are try-
ing to determine the new selling 
prices for bakery products upon 
this increase in the flour prices. 
President of the Bakers Associa-
tion of Jamaica, Audrey Lecky said 
that the bakeries will do their 
best to determine the necessary 
increase level in order to be ac-
cepted by the consumers, in his 
statement concerning the issue. 

In Jamaica, starting from January, a package of 45 kg flour is 
sold for $3,500, counter flour at the same amount for $3,450 
and a package of purposeful flour for $3,480.

Jamaika’nın önde gelen un fabrikalarından Jamaica Flour Mills, küresel pazarda artan buğday 
maliyetinden dolayı un fiyatlarında artışa gitti.
Jamaica Flour Mills, one of the leading flour mills in Jamaica, has increased flour prices due to 
the increasing wheat cost in the global market.

Grubun Fahri Başkanı Chookiat Ophaswongse, basına; “1980 
yılından bu yana, 31 yıldır şampiyon konumundaydık fakat li-
derliğimizi 2012 yılında kaybettik.” açıklamasında bulundu.

Başbakan Yingluck Shinawatra’nın,  bir yıldan daha fazla bir sü-
redir uyguladığı ve kırsal yoksul kesim arasında popüler olan 
çiftçilerden pazar fiyatının % 50’sinden daha fazla bir rakama 
pirinç alma politikasının, Taylandlı ihracatçıların rekabet gü-
cünü vurduğu iddia ediliyor. Chookiat bu durumu; “Şu anda 
Tayland pirinci, rakiplerimize kıyasla ton başına 130-150 Dolar 
daha pahalı. Müşteriler pirinci artık bizden almıyor. Bu nedenle 
ihracatımız düştü. İhracatçılar da işlerini değiştirmelidir çünkü 
hayatta  kalamazlar. Pirinç artık politik bir mesele haline geldi.” 
sözleriyle açıkladı. 

Chookiat, Tayland’ın stoklarında yaklaşık 12-13 milyon ton ürün 
bulunduğunu ve 2013 yılının üçüncü çeyreğinde bu pirinç da-
ğının yaklaşık 20 milyon tona yükselmesi beklediğini de belirtti.

since 1980, for 31 years, but we lost the top spot in 2012,” 
the group’s honorary president Chookiat Ophaswongse 
told media.

It is claimed that Prime Minister Yingluck Shinawatra’s more 
than one-year-old policy to buy rice from farmers for 50 per-
cent more than the market price, while popular with the rural 
poor has hit the competitiveness of Thai exports. Chookiat 
explained that “Now Thai rice is $130-150 per ton more expen-
sive than our competitors. Customers stopped buying from 
us. That’s why our export has fallen. Exporter should change 
their job; otherwise they can’t survive. Now, rice has become 
a political issue.” 

Chookiat estimated that Thailand now has about 12-13 mil-
lion tons of stock in storage and predicted that by the third 
quarter of 2013 this rice mountain will have grown to about 
20 million tons.



29



30

Bühler Group’un Yönetim Kurulu Üyesi ve Advanced Mate-
rials Bölümü’nün Başkanı olan Achim Klotz’un, 2013 yılının 
ilk yarısında kuruluştan ayrılacağı duyuruldu. Yerine ise 
Öğütme& Dispersiyon ve Nano Teknoloji birimlerinin ba-
şında bulunan Samuel Schaer geçecek.  Lozan’daki İsviçre 
Teknoloji Enstitüsü (EPFL) fizik bölümünden mezun olan 
Samuel Schaer (37), Mart 2002’den bu yana Bühler Group 
bünyesinde çalışıyor. 

Kariyerine, Nano Teknoloji biriminin İş Geliştirme alanında baş-
layan ve 2005 yılında bu birimin yönetimine geçen Schaer, bu 
sürede, geliştirme teknolojileri ve pazara ilişkin teknolojiler hak-
kında yönetim deneyimi ve bilgi birikimi kazanmayı başarmıştır.  
Samuel Schaer’in girişimsel alandaki geçmiş performansı ve 
becerileri, Bühler Group’un, Advanced Materials alanı için ge-
rekli olan koşulları karşılamıştır.  Bühler Group, orada çalıştığı 
14 yıl boyunca gösterdiği üstün çabalarından ve başarılı etkin-
liklerinden dolayı Achim Klotz’a teşekkür etti ve ona gelecek 
için iyi dileklerini sundu.

Achim Klotz, Executive Board Member of Bühler Group and 
Head of Advanced Materials Division has announced his leave 
from the organization in the first half of 2013. He will be sub-
stituted with Samuel Schaer, who is now in charge of Grinding 
& Dispersion and Nanotechnology business units. 

Samuel Schaer (37) who was graduated from the Physics De-
partment of Swiss Institute of Technology in Lausanne (EPFL) 
has been with Bühler Group since March 2002. Schaer, who 
started his career in the Business Development function 
of the Nanotechnology business unit and of which he took 
charge in 2005, has accumulated management experience 
and know-how in the fields of development and market-rele-
vant technologies.  His long entrepreneurial track record and 
his diverse skills enable Samuel Schaer to meet the require-
ments of the Advanced Materials Division of Bühler Group. 
Bühler Group thanked Achim Klotz for his dedicated efforts and 
his successful activities over the past fourteen years and wished 
him all the best for the future and the coming challenges.

2013 yılının ilk yarısında, Bühler Group’un Yönetim Kurulu Üyeliği ve Advanced Materials Bölü-
mü Başkanlığı görevlerini bırakacak olan Achim Klotz’un koltuğuna,  öğütme, dağıtım ve nano 
teknoloji birimlerinin başında bulunan Samuel Schaer oturacak.  
In the first half of 2013, Achim Klotz, Executive Board Member of Bühler and Head of the Ad-
vanced Materials Division shall hand over his reins to Samuel Schaer, who is now in charge of 
Grinding & Dispersion and Nanotechnology business units.  

BÜHLER’İN YÖNETİM KURULUNDA DEĞİŞİKLİK

CHANGE IN THE EXECUTIVE BOARD OF BÜHLER

UN SANAYİCİLERİ ADANA’DA BULUŞTU

F LO U R  I N D U S T R I A L I S T S  M E T  I N  A D A N A
Çukurova Un Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen 
“Buğdayın Bugünü ve Yarını” konulu Genişletilmiş Sektör Top-
lantısı 12 Ocak 2013 tarihinde Adana’da yapıldı. Çukurova Un 
Sanayicileri Derneği’nin ev sahipliği ile Türkiye Un Sanayicileri 
Federasyonu koordinasyonunda gerçekleşen toplantıya sek-
tör temsilcileri, bilim adamları ve kamu kurumlarından yetki-
liler katıldı. 

Toplantıda açılış konuşması yapan Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Uğur 
ERKAYMAZ, hububat piyasaları ve TMO politikaları hakkında 
bilgi verdi. Toplantıda ayrıca toplantıda “Buğday Islahı, Tohum-
culuk, Adaptasyon Çalışmaları ve Kalite”, “TMO Uygulamaları”, 
“Dünya Buğday Durumu ve ABD Tarım Politikalarının Oluşu-
mu”, “Un ve Ekmek Kalitesi”, “Un, Ekmek ve Beslenme” ile “Un Sa-
nayisinin Problemleri ve Çözüm Yolları” başlıklı konular işlendi.

Extended Sector Meeting with “Wheat - Today and Tomorrow” 
theme, organized by Çukurova Flour Industrialists Union, was 
held in Adana on January 12, 2013. Representatives from the 
sector, scientists and officials from public institutes attended 
to the meeting hosted by Çukurova Flour Industrialists Union 
and held under the coordination of Turkish Flour Industrialists 
Federation. 

Uğur ERKAYMAZ, Executive Board Member and Deputy Gen-
eral Manager of Turkish Grain Board (TMO) made the opening 
speech of the event and provided information about the grain 
markets and TMO policies. Also, “Wheat Improvement, Seed 
Growing, Adaptation Studies and Quality”, “TMO Practices”, 
“World Wheat Status and the Generation of USA Agriculture 
Policies”, “Flour and Bread Quality”, “Flour, Bread and Nutrition” 
and “Problems of Flour Industry and Solutions” were discussed.



31



32

TMO TAHILDA DEPO AÇIĞI İÇİN
HAREKETE GEÇTİ
T M O  H A S  TA K E N  AC T I O N  AG A I N S T 
T H E  S TO R E H O U S E  D E F I C I T  F O R  C E R E A L

Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye’deki depolama açığını gidermek için 5 yılda 1,5 milyon ton kapa-
siteli yeni depoları hizmete açacak.
Turkish Grain Board shall put new storehouses with 1,5 million ton capacity into service in 5 
years in order to meet the storage deficit in Turkey.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye’de 6 milyon tona ula-
şan tahıl depolama açığını, 5 yılda kuracağı toplam 1,5 milyon 
ton kapasiteli depolarla çözmeyi hedefliyor.  Yıllık 32 milyon 
ton tahılın üretildiği ve yüzde 70’inin piyasaya arz edildiği 
Türkiye’de, TMO’nun 4 milyon ton, özel sektörün ise 13 milyon 
ton olmak üzere toplam 17 milyon ton tahıl depolama kapasi-
tesi bulunuyor.

Yaklaşık 6 milyon tonluk depo açığı için çözüm arayışında olan 
TMO, hububatın lisanslı depoculuk sistemi kriterlerine uygun 
olarak sağlıklı bir şekilde depolanması, depolanan ürünün ka-
litesinin korunması ve ülkenin depo açığının giderilmesi için 
toplam 1,5 milyon ton kapasiteli depo ve siloları hizmete sun-
mayı hedefliyor.

Turkish Grain Board (TMO) aims to resolve the the cereal 
storage deficit which has reached to 6 million in Turkey with 
storehouses with a total capacity of 1,5 million ton to be es-
tablished in 5 years.  In Turkey where annually 32 million ton 
cereal is produced and 70% of which is supplied to the market, 
total cereal storage capacity is 17 million ton as 4 million ton of 
TMO and 13 million ton of the private sector.

TMO which is looking for a solution for a storage deficit of 
nearly 6 million ton aims to put storehouses and silos with a 
total capacity of 1,5 million ton in order to provide healthy 
storage in accordance with the criteria of licensed storage sys-
tem of grains, preserve the quality of the stored product and 
meet the storage deficit in the country.
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MAKEDON PİRİNCİNE TİKA AYARI
TIKA ADJUSTMENT ON MACEDONIAN RICE

Makedonya’da pirinç kalitesiyle ilgili şikayetler üzerine harekete geçen Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Üsküp Koordinatörlüğü, konuyla ilgilenmek üzere Türk uzmanları Makedonya’ya 
götürdü.
Skopje Coordinatorship of Turkish Cooperation and Coordination Agency, taking action 
against the complaints concerning the rice quality in Macedonia, took Turkish experts to Mac-
edonia to deal with the issue.

Makedonya’da pirincin kalitesinin düştüğü yönünde çiftçiler-
den gelen şikayetler üzerine harekete geçen Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı (TİKA) Üsküp Koordinatörlüğü, Türkiye’den 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarını Makedonya’ya 
götürerek sorunun çözümü için çalışma başlattı.

Başlatılan çalışma kapsamında Aralık ayında Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Poli-
tikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ali Osman Sarı’yı Make-
donya Tarım, Su İşleri ve Hayvancılık Bakanı Lyupçi Dimovski 
ile buluşturan TİKA Üsküp Koordinatörü Dr. Mahmut Çevik, 
görüşmenin ardından bir açıklama yaptı. Çevik açıklamasın-
da, daha önce Bakan Dimovski’yle yaptığı görüşmede ülke-
de üretilen pirinç kalitesinde düşüş yaşandığı ve çiftçilerin 

Skopje Coordinatorship of Turkish Cooperation and Coordina-
tion Agency (TIKA), taking action against the complaints from 
farmers concerning the decrease in the quality of rice in Mac-
edonia, started a study for the solution of the issue by taking 
experts of the Turkish Ministry of Food, Agriculture and Live-
stock to Macedonia.

TIKA Skopje Coordinator Dr. Mahmut Çevik, meeting Dr. Ali 
Osman Sarı, Deputy General Manager of Agricultural Research 
and Policy allied to the Ministry of Food, Agriculture and Live-
stock with Lyupçi Dimovski, the Macedonian Minister of Ag-
riculture, Hydraulic Works and Livestock in December within 
the scope of the ongoing study, made a statement after the 
negotiation. In his statement, Çevik reminded that a decrease 
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Rusya, insani yardım çerçevesinde Kırgızistan’a 20 bin ton 
tahıl gönderecek. Yardımın ilk bölümü olan 5 bin ton ül-
keye gönderildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kırgızis-
tan Tarım Bakanı Çıngısbek Uzakbayev, hükümetlerarası 
anlaşma uyarınca Rusya’nın, bu yıl buğday kıtlığı yaşayan 
Kırgızistan’a 20 bin ton tahıl sağlayacağını söyledi. Bakan, 
Rusya yardımı sayesinde Kırgızistan’da un ve ekmeğin eksik 
olmayacağını kaydetti.

Kırgızistan Tarım Bakanı Uzakbayev, Rusya yardımının şim-
diden ülkedeki tahıl ve un fiyatlarını aşağı yönde etkilemeye 
başladığını vurguladı. Tahılın kalan kısmı, 2013’ün ilk aylarında 
Kırgızistan’a teslim edilecek.

Russia will send 20,000 ton of cereal to Kyrgyzstan within the 
scope of humanitarian aid. 5,000 ton, the first half of the aid, 
has been sent to the country. Çıngısbek Uzakbayev, the Min-
ister of Agriculture made a statement in this subject and said 
that in accordance with the inter-governmental agreement, 
Russia will provide 20,000 ton of cereals to Kyrgyzstan facing a 
wheat shortage this year. The Minister reported that through 
this aid, Kyrgyzstan will not face flour and bread shortage.

Uzakbayev, Kyrgyzstan Minister of Agriculture, emphasized 
that the aid has already started to have a downstream effect 
on the prices of cereals and flour in the country. The rest of the 
cereal shall be sent to Kyrgyzstan in the first months of 2013.

bunu bakanlığa ilettiklerini ifade ederek, bu konuda destek 
istendiğini hatırlattı. Kendilerinin de bunun üzerine harekete 
geçtiklerini belirten Çevik, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığımızla yaptığımız görüşmede pirinç üretimi noktasında 
Türk uzmanları buraya getirdik.  Verdiğimiz sözü 15 gün içeri-
sinde yerine getirmiş olduk. Burada, üretim noktasında araş-
tırmacılar, çiftçiler, akademisyenler ve fabrikalarla görüştük. 
Uzmanlarımız kendilerine istedikleri bilgileri verdi. Pirinçteki 
üretimin düşüklüğü, üretimde randıman düşüklüğünün se-
bepleri ortaya çıktı.” dedi.

Makedonya’da hem pirinç kalitesinin yükselmesi hem de bu 
pirincin pazarlanmasına destek vereceklerini belirten Çevik, 
TİKA olarak buradaki bilimsel araştırmaları, deneme çalışma-
larını ve yeni çeşitlerin geliştirilmesini destekleyerek üretimin 
artmasını sağlayacaklarını, bu konuda hem Türkiye’de hem de 
Makedonya’da çiftçileri eğiteceklerini bildirdi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
Ali Osman Sarı da üretimdeki sorunları öğrendikten sonra uz-
man bir ekiple birlikte Makedonya’ya geldiklerini ifade ederek, 
“Sektörlerle, bakanlığın gerekli bürokratlarıyla görüştük. So-
runları tespit ettik ve çözüm önerilerini ortaya koyduk. Eğitim, 
çeşit ve yetiştirme tekniklerini içeren bir paket halinde bu pro-
jeyi gerçekleştireceğiz.” dedi. Sarı, projeyi önümüzdeki üretim 
sezonuna yetiştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

was faced in the quality of rice in the country according to his 
previous intercourse with the Minister Dimovski and the farm-
ers informed the ministry about the situation and they asked 
for a support in this issue. Çevik, stating that they also took 
action upon this, said “We took Turkish experts to Macedonia 
upon our interview with our Ministry of Food, Agriculture and 
Livestock. We fulfilled our promise in 15 days. Here, we dis-
cussed the issue at production point with researchers, farmers, 
academicians and plants. Our experts provided information to 
them. The reasons of the decrease in the rice production and 
the decrease in the production yield came forward.

Çevik, stating that they will support the increase of rice quality 
in Macedonia and the marketing of rice, emphasized that they 
would ensure the increase of production by supporting the 
scientific researches, experiences and development of new 
types and train the farmers both in Turkey and Macedonia.

Ali Osman Sarı, General Director of Agricultural Research 
and Policy, said that they came to Macedonia with a team of 
experts upon hearing the problems in the production and 
stated: “We have met with the bureaucrats of the ministry. We 
have determined the problems and offered the solutions. We 
will perform this project as a package program including train-
ing, types and cultivation techniques.” Sarı added that they 
wished to complete the project before the next season.

RUSYA’DAN KIRGIZİSTAN’A 20 BİN 
TON TAHIL YARDIMI
20,000 TON CEREAL SUPPORT FROM RUSSIA TO 
KYRGYZSTAN
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Tahıl depolama ve taşıma sistemleri üreticisi Ag Growth Inter-
national Inc. (AGI), UFR Urban Forest Recylers Inc.’den Kanada 
Saskatchewan’daki üretim tesisini almak üzere bir anlaşma 
imzaladı. Satın alınmak istenen tesis, Batco Manufacturing’in 
gelecekteki tesisi olacak.

AGI’nın kurucu şirketi olan Batco, faaliyetine başladığı 
1992’den beri tahıl, tohum ve gübre depolama ve işleme tesis-
lerine yönelik portatif bantlı taşıyıcılar üretiyor. Yaratıcı ürün-
leri ve güçlü müşteri ağıyla satışlarını katlayan ve 33 bin 500 
metrekarelik mevcut tesisindeki üretimi yetersiz kalan Batco, 
yeni tesisle birlikte üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyor. 
Yeni tesis, yaklaşık 114 bin  metrekarelik üretim alanı bulunan 
8.5 dönümlük bir arazide yer alıyor. 

AGI’nın Başkanı ve CEO’su Gary Anderson, “Biz, tohum, 
gübre ve tahıl işleme için çiftçilik ve özel taşıma pazarında 
önemli bir büyüme fırsatı olduğuna inanıyoruz. Daha büyük 
bir tesise yatırım yapmak, AGI’nın mevcut ürünlerle büyü-
me potansiyelini sermayeye çevirecek ve pazara yenilikçi 
bantlı taşıma teknolojisi sunma kapasitemizi arttıracaktır.” 
açıklamasında bulunmuştur. Toplam proje maliyeti yaklaşık 

Ag Growth International Inc.(AGI), a grain and conveyor sys-
tems manufacturer, has entered into an agreement to acquire 
a manufacturing facility in Canada from UFR Urban Forest 
Recyclers Inc. The new plant will be the future manufacturing 
plant of Batco Manufacturing.

Batco, the founder company of AGI, has been manufacturing 
portable belt conveyors for grain, seed and fertilizer storage & 
processing plants since it started operation in 1992. Batco, which 
increases its sales through innovative products and strong cus-
tomer network aims to increase its manufacturing capacity with 
this new plant as its 33,500 sqm current plant is not efficient for 
manufacturing. The new facility is located on 8.5 acres with ap-
proximately 114,000 square feet of manufacturing space. 

“We believe that there is opportunity for significant growth 
in the farm and custom conveying market for seed, fertilizer 
and grain handling. The investment in a larger facility will en-
able AGI to capitalize on the growth potential with current 
products and increase our capability to bring innovative belt 
conveying technology to the market.” stated AGI President & 
CEO, Gary Anderson.Total project costs will be approximately 

Tahıl depolama ve taşıma sistemleri üreticisi Ag Growth International (AGI), UFR Urban Forest 
Recylers Inc.’in Kanada Saskatchewan’daki üretim tesisini satın alıyor. AGI’ın kurucu şirketi Batco 
için düzenlenecek tesisin proje maliyetinin 8,7 milyon dolar olduğu açıklandı.
Ag Growth (AGI), a grain storage and conveyor systems manufacturer, purchases the manufac-
turing plant of UFR Urban Forest Recyclers Inc. in Canada. The cost of the project to be arranged 
for Batco, founder company of AGI, has been announced to be $ 8.7 million.
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Pakistan’da Faisalabad Ticaret ve Sanayi Odası (FCCI) Başkanı 
Mian Zahid Aslam, Aralık ayında gerçekleştirilen Faisalabad De-
ğirmencileri Toplantısı’nda, un değirmenciliği sanayisindeki so-
runları çözmeye yardımcı olacaklarını ve bunun için çaba göste-
receklerini belirtti.  Pakistan’da gıda güvenliğinin gittikçe önem 
kazandığını hatırlatan Aslam, diğer ülkelere kıyasla düşük olan 
mahsul veriminin arttırılması gerektiğini vurguladı. Pakistan’ın 
pirinç alanında dördüncü büyük üretici olmasının yanı sıra dün-
yadaki en iyi kanal sulama sistemiyle buğday konusunda da 
Asya’nın dördüncü en büyük üreticisi haline geldiğini söyledi.

Başkan Aslam, Pakistan’ın ülkedeki 180 milyon insanın yiyecek 
gereksinimlerini karşılamasının yanı sıra diğer ülkelere gerçek-
leştirdiği ihracatla kazandığı dövizle, ülkedeki gıda işleme en-
düstrisinin gelişiminin kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.  Un 
alanında Daimi Kurul Başkanı ve FCCI’nın Yönetim Komisyonu 
Üyesi olan Muhammad Ramzan da, hükümetin, Pakistan’da, un 
endüstrisinin desteklenmesi için un değirmenciliği sektörüne 
teşvikler vermesi gerektiğini ve gıda güvenliği açısından zorun-
lu buğday satın alma stoklarında kendini sınırlaması gerektiğini 
ifade etti. Unun, zengin ve fakir tüm insanlar için elzem bir gıda 
ürünü olduğunu hatırlatan Ramazan, buğdayın destek fiyatı-
nın yükseltilmesiyle, gıda enflasyonunu yönlendiren sokaktaki 
adam için unun fiyatının artacağını ve bundan toplumun ko-
runmasız kesimlerinin olumsuz etkileneceğini vurguladı. 

the Faisalabad Chamber of Commerce and Industry (FCCI) 
Mian Zahid Aslam during a meeting held with Faisalabad Mills 
Owners in December.  Aslam, stating that the food security is 
increasingly gaining importance in Pakistan, emphasized that 
crop yield which is lower when compared to other countries 
should be increased. He maintained that as well as being the 
fourth biggest rice producer, Pakistan is the fourth largest pro-
ducer of wheat in Asia with the best canal irrigation system in 
the world.

The president Aslam emphasized that Pakistan meets the food 
requirement of 180 million people and in addition development 
of food processing industry is also inevitable as it earns precious 
foreign exchange by exporting to the other countries.  Muham-
mad Ramzan, Chairman Standing Committee on Flour and 
member Executive Committee of FCCI said that Govern-
ment should limit itself to the required purchase stocks of 
wheat from the field as a food security and flour mills sec-
tor be given incentives for promotion of flour industry in 
Pakistan. Ramazan, reminding that flour is an essential food 
source for the poor and rich, all people, pointed out that 
by increasing the support price of wheat will lead to an in-
crease in the price of the flour for ordinary people directing 
the food inflation and this will affect the unprotected parts 
of the society negatively. 

Pakistan’da Aralık ayında yapılan ‘Faisalabad Değirmencileri Toplantısı’nda, Faisalabad Ticaret 
Sanayi Odası’nın değirmencilik sektöründeki sorunları çözmeye yardımcı olması konuşuldu.
During the ‘Faisalabad Mills Owners Meeting’ held in December, resolution of problems in the 
milling sector by Faisalabad Chamber of Commerce and Industry was discussed.

PAKİSTAN’DA GÜNDEM MADDESİ 
DEĞİRMENCİLİK SEKTÖRÜ

MILLING SECTOR IS ON THE AGENDA IN PAKISTAN

8,7 milyon Dolar değerinde olacak ve bu maliyet mevcut Baco 
tesisi ile AGI’nin sahip olduğu ve şu anda kullanımda olmayan 
diğer tesislerin satışı ile karşılanacak. Batco, satışlarında herhan-
gi bir aksamanın olmaması ve tesisin 2013 yılının ilk çeyreğinde 
faaliyete geçmesinin planlanması nedeniyle, tesisin taşınmasını 
aşamalar halinde gerçekleştirilecek.

Ag Growth International (AGI), helezonlar, taşıma bantları,  tahıl 
depolama siloları, tahıl işleme aksesuarları, tahıl havalandırma 
cihazları ve tahıl kurutma sistemleri dâhil olmak üzere portatif 
ve sabit tahıl işleme, saklama ve iyileştirme ekipmanları alanın-
da öncü üreticilerden bir tanesi. Kanada, Amerika Birleşik Dev-
letleri, Birleşik Krallık ve Finlandiya’da 11 üretim tesisine sahip 
olan AGI’nın satış, pazarlama ve dağıtım sistemi, uluslararası 
düzeyde 48 eyalet ve dokuz bölgeye ürün dağıtımı yapıyor.

$8.7M and will be funded from the sale of the current Batco 
facility and other properties owned by AGI that are not cur-
rently in use. The facility move will happen in stages in order 
to ensure that there is no interruption in Batco sales and will 
be operational in the fourth quarter of 2013.

Ag Growth International (AGI) is a leading manufacturer of 
portable and stationary grain handling, storage and condi-
tioning equipment including augers, belt conveyors, grain 
storage bins, grain handling accessories, grain aeration 
equipment and grain drying systems. AGI has 11 manu-
facturing facilities in Canada, the United States, the United 
Kingdom and Finland, and its sales, marketing and distribu-
tion system distributes products in 48 states, nine provinces, 
and internationally.
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Nijerya Hükümeti, ekmek üretiminde yüzde 20 oranında man-
yok unu kullanarak buğday ithalatında yıllık 300 milyar Naira 
değerinde tasarruf sağlayacak. Konuyu Abuja’da yapılan basın 
konferansında gazetecilerle paylaşan Haber Alma Bakanı La-
baran Maku, konuşmasında Başbakan Goodluck Jonathan’ın 
2012’deki yönetiminin başarılarından da bahsetti. Maku, şu 
ana kadar buğday ithalatına harcanan paranın, manyok unu-
nun üretimi ve işlenmesindeki ilerlemelerin ardından, 200 mil-
yar Naira değerinde düşürüldüğünü belirtti.

Hükümetin yeni iş alanları yaratmak ve zenginlik oluşturmak 
için temel alan olan tarımda araştırma yaptığını söyleyen Ba-
kan Maku, son bir yılda sektörde gerçekleşen değişimin ama-
cının gıda güvenliğini sağlamak, ithalatı engellemek ve eko-
nomiyi çeşitlendirmek olduğunu da belirtti.

Ülkeyi dünyadaki en büyük üretici ve ürün işletmecisi yapmak 
için kullanılacak ‘Manyok Geçiş Programı’nın en büyük başa-
rıları arasında yer aldığını ifade eden Bakan Maku, “Bakanlık, 
ülkeye yapılan yüzde 40 oranındaki buğday ithalatının yerini 
doldurmak amacıyla, yüksek kaliteli manyok unu geliştirilmek-
le manyok pazarını genişletiyor.” dedi.

Nigeria Federal Government aims to save about N300 billion 
annually on the importation of wheat through the use of 20 per 
cent cassava flour for bread production. Mr. Labaran Maku, the 
Minister of Information, announced this on Monday in Abuja 
at a news conference, while briefing newsmen on the achieve-
ments of President Good luck Jonathan’s administration in 
2012. Maku said the amount spent on wheat importation had 
so far been brought down by N200 billion following the im-
provement in the production and processing of cassava flour.

Minister Baku, stating that the government was exploring ag-
riculture as a major area for job creation and wealth genera-
tion, said that the transformation that had taken place in the 
sector in the last one year was aimed at ensuring food security, 
curbing importation and diversifying the economy.

Minister Baku, stating that ‘Cassava Transformation Pro-
gramme’ which will be used to make the country the largest 
producer and processor of the product in the world, said that 
the ministry is expanding market for cassava through the de-
velopment of high quality cassava flour to substitute 40 per 
cent of wheat importation into the country.

Nijerya Federal Hükümeti, ekmek üretiminde yüzde 20 manyok unu kullanımı ile buğday ithala-
tında yıllık 300 milyar Naira değerinde tasarruf sağlamayı hedefliyor. 
Nigeria Federal Government aims to save about N300 billion annually on the importation of 
wheat through the use of 20 per cent cassava flour for bread production. 

N İ J E RYA  M A N YO K  U N U  İ L E 
B U Ğ D AY  TA S A R R U F U  YA P I YO R

N I G E R I A  S AV E S  W H E AT  W I T H 
C A S S AVA  F LO U R
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Maku ayrıca, pazarın, Çin’den alınan 2,2 milyon ton kuru man-
yok parçası ile güvence altına alındığını ve bir milyon ton man-
yok parçasının hali hazırda ülkeye gelmek üzere yola çıktığını 
da sözlerine ekledi. Pirinçle ilgili çalışmalara da değinen Bakan 
Maku, pirinç alanında özel sektörle işbirliği halinde yürütülen 
programın, ülkeyi 2015 yılına kadar pirinç üretiminde kendi 
kendine yetecek seviyeye ulaşacağını vurguladı. 

Bu girişimle birlikte yüksek kaliteli yerel pirincin, ülkede ticari 
miktarlarda işlenebildiğini söyleyen Maku, pirinç işleyen yerel 
üreticiler arasında Ebony rice, Ashi rice, Mikap rice, Sarauniya 
rice, Umza rice ve Ofada rice gibi firmaların yer aldığını söyledi. 
Bakan, ülkedeki yeni ticari pirinç işleme değirmenlerinin, dün-
yadaki en iyi pirinci ürettiği ve bunların ithal edilen pirinçten 
bile daha iyi olduğu açıklamasında bulundu.

Maku also said that market had been secured for 2.2 mil-
lion metric tons of dried cassava chips in China, adding 
that one million metric tons of cassava chips were already 
on the way to that country. On rice, he said that the pro-
gramme being implemented in collaboration with the pri-
vate sector was to achieve self-sufficiency in rice produc-
tion by 2015. 

“Through the initiative, high quality local rice is now pro-
cessed in the country in commercial quantity. They include 
the Ebony rice, Ashi rice, Mikap rice, Sarauniya rice, Umza 
rice and Ofada rice”, declared the minister. The minister 
stated that the new commercial rice processing mills in the 
country produce the best rice in the world, far better than 
any imported rice.

İtalya merkezli değirmen makineleri üreticisi Ocrim, gıda işle-
me makineleri üreticisi Mazzoni LB grubunun ana şirketi olan 
Axor’la birleştiğini açıkladı. Konuyla ilgili Ocrim’den yapılan 
duyuruda şunlara yer verildi: “Ocrim ve Axor olarak, global 
müşterilerimize değirmenler, makarna fabrikaları, yem değir-
menleri ve depolama silolarının hayata geçirilmesi için eşsiz 
bir ortaklık sunan bir anlaşmanın resmileştirilmesini açıkla-
maktan mutluluk duyarız.  Bu anlaşma, aralarındaki olası tüm 
teknik ve teknolojik sinerjilerden yararlanmak ve müşterilerin 
ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaya yönelik olarak tek bir muha-
tap sunmak için gıda tedarik zinciri sektöründe uzmanlaşmış 
iki önemli mühendislik ve üretim şirketini bir araya getiriyor.

Axor, bu anlaşmanın öneminin altını çizerek ismini Axor-Ocrim 
olarak değiştirdi. İtalyan ruhu tamamen yenilendi ve yeni bir 
ortakla tamamlandı. Ocrim ve Mazzoni LB (Axor’un ana şirketi) 
grupları, faaliyet gösterdikleri 60’dan fazla ülkede bulunan te-
sis ve ekipmanlara ilişkin olarak 200 milyon Euro’yu aşan ortak 
bir ciroya sahip olacak.”

Ocrim, a milling machinery manufacturer based in Italy, an-
nounced the they have merged with Axor, the mother company 
of Mazzoni LB Group. The announcement concerning the issue 
from Ocrim includes: ““As Ocrim and Axor, we are pleased to an-
nounce the formalization of an agreement which offers to the 
global customers a unique partner for the realization of mills, 
pasta factories, feed mills and storage silos.  This alliance joins 
two important engineering and manufacturing companies spe-
cialized in the food supply chain industry in order to exploit all 
possible technical and technological synergies between them 
and to offer a sole interlocutor so to better satisfy client needs.

Axor has changed its name to Axor-Ocrim underlining 
the importance of this alliance. The Italian spirit is fully re-
newed and complemented by a new partner at 360°. The 
Ocrim and Mazzoni LB (Axor Mother Company) groups will 
have a combined turnover exceeding 200 million Euro of 
plants and machineries supplied worldwide in more than 
60 years of operation.”

Dünya değirmen makineleri sektörünün önde gelen İtalyan oyuncusu Ocrim, bir başka gıda 
işleme teknolojileri üreticisi Axor’la ortaklık sözleşmesi yaptığını duyurdu.
Ocrim, one of the leading players in the world milling machines sector, has announced that 
they have made a partnership agreement with Axor, another food processing technologies 
manufacturer.

İTALYAN DEĞİRMEN MAKİNELERİ 
ÜRETİCİSİ OCRİM, AXOR’LA BİRLEŞTİ

O C R I M ,  I TA L I A N  M I L L I N G 
M AC H I N E S  M A N U FAC T U R E R , 
H A S  M E R G E D  W I T H  AXO R
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Mozambik Sanayi ve Ticaret Bakanı Armando Inroga, Mozam-
bik Hükümeti’nin Güney Amerika ülkelerindeki değirmencilik 
şirketlerinden sabit fiyat karşılığında garantili buğday teda-
riki sağlamak için Arjantinli yetkililerle görüştüğünü belirtti. 
Mozambik haber ajansı AIM’den alınan bilgiye göre, Bakan 
Inroga’nın amacı Mozambik’te buğday fiyatını sabitlemek ve 
hükümetin fırıncılara yaptığı sübvansiyonları düşürmek.

Mozambik, buğday üretiminde sahip olduğu potansiyele 
rağmen hala büyük oranda ithalata bağlı bir ülke. Uluslara-
rası pazarlardaki buğday fiyatları da son zamanlarda oldukça 
istikrarsız. Inroga, “Bu anlaşma ile buğdayı sabit fiyatla satın 
alabileceğiz. Bu da örneğin Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında 
yapılan alımların, uluslararası pazarda değişiklik olsa bile ön-
ceden belirlenen fiyatlarla yapılacağı anlamına geliyor” açıkla-
masında bulundu. Bakan, görüşmelerin Haziran’dan önce son-
lanacağını ve bu tarihten önce tarafların Maputo veya Buenos 
Aires’te bir araya geleceğini de bildirdi. 

Şu anda buğday, Mozambik’in değirmencilik şirketlerinden 
alınıyor, ardından fırınlara ve diğer birimlere dağıtılıyor. Mo-
zambik Hükümeti 2010 yılında, buğday fiyatı istikrarsızlığının 
etkilerini en aza indirmek amacıyla değirmenler için sübvansi-
yon sağlamıştı. 2012 yılında, devlet bütçesinden buğday unu 
için 615,3 milyon Meticals (yaklaşık 20,5 milyon dolar) sübvan-
siyon uygulandı. 

The Mozambican government is negotiating with the Argen-
tinean authorities for a guaranteed supply of wheat at fixed 
prices from the South American country’s milling companies, 
said Mozambique’s Industry and Trade Minister, Armando In-
roga. Cited by Mozambican news agency AIM, the minister 
noted that the aim was to ensure wheat price stability in Mo-
zambique and to reduce the costs of the government’s subsi-
dies to bakeries.

Despite its potential for wheat production Mozambique is 
still highly dependent on imports. The price of wheat on in-
ternational markets has recently been very volatile. With this 
agreement we will be able to buy wheat at fixed prices, which 
means that purchases in June, August and September,  for 
example, will be at a previously set fixed price, even if prices 
on the international market change,” Inroga said. The minister 
said that negotiations were expected to be concluded by June 
and that before then the two sides would meet either in Ma-
puto or Buenos Aires. 

Wheat is currently bought by Mozambique’s milling compa-
nies, which then distribute flour to bakeries and other units. 
In 2010 the Mozambican government established a subsidy 
for mills to minimize the impact of wheat price volatility. In 
2012 the State Budget included a provision of 615.3 million 
meticals (nearly $ 20,5M) for wheat flour subsidies. 

Mozambik Sanayi ve Ticaret Bakanı Armando Inroga, hükümetin fırıncılara yaptığı sübvansiyon-
ları düşürmek ve Mozambik’te buğday fiyatını sabitlemek amacıyla Arjantinli yetkililerle görüş-
tüğünü belirtti.  
The Mozambican government is negotiating with the Argentinean authorities for to decrease 
the subsidies of bakeries from the government and fix the wheat price in Mozambique, said Mo-
zambique’s Industry and Trade Minister, Armando Inroga.  
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu 
Başkanı Erhan Özmen, 23 Ocak 2013’te yaptığı basın açıkla-
masında; Türk un sanayicilerinin, Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı’nın yakın zamanda yayınlayacağı yeni bir “Un 
Tebliği”ne uyum sağlamakta sorun yaşamayacaklarını söyledi.

Açıklamasında kısa bir süre önce yürürlüğe giren “Türk Gıda 
Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği”ne değinen Özmen, 
Ekmek Tebliği kapsamında un sanayisinin sorumluluğunda 
olan tam buğday ununun kısa bir süre içerisinde üretildiğini 
ve ekmek üreticilerine sevk edildiğini belirtiyor ve şuna dikkat 
çekiyor: “Ekmek üreticilerinin, tebliğ tarihi ile birlikte üretme-
ye başladıkları kepekli ekmek, tam buğday ekmeği ve tam 
buğday unlu ekmek gibi birçok ekmek çeşidine halkımız ta-
rafından önce ilgi gösterilmesine rağmen, bir müddet sonra o 
ilginin kaybolduğunu ve üretilen bu ekmeklerin talep görme-
mesi ile birlikte ürettiğimiz tam buğday ununa olan talebin de 
azaldığını gözlemledik.” 

“Turkish flour industrialists will not face any problem in com-
plying with the “Flour Communiqué” to be published by the 
Ministry of Food, Agriculture and Livestock”, said Erhan Öz-
men, the Board Chairman of Turkish Flour Industrialists’ Fed-
eration (TUSAF) in his public statement on January 23, 2013.

In his statement, Özmen referred to “Turkish Food Codex 
Bread and Bread Varieties Communiqué” entered into force a 
short while ago and he pointed out that whole wheat flour 
which is under the responsibility of flour industry according 
to Flour Communiqué is produced in a short time and trans-
ferred to bread producers by emphasizing: “Although many 
bread varieties such as bran bread, whole-wheat bread and 
whole-wheat flour bread produced by bread producers was 
much acclaimed by our society, we have observed that this 
interest was lost after a while and as these bread types was 
no more acclaimed, the demand for whole wheat flour also 
decreased.” 

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Erhan Özmen, un sanayicilerinin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın yakında yayımlayacağı yeni “Un Tebliği”ne uyum sağlamada herhangi 
bir sorun yaşamayacağını söyledi.
Erhan Özmen, the Head of Turkish Flour Industrialists’ Federation, said that flour industrialists 
would not face any problem in complying with the “Flour Communiqué” to be published by the 
Ministry of Food, Agriculture and Livestock.



45



46

“TAM BUĞDAY UNLU EKMEK TÜKETİMİNİ 
DESTEKLİYORUZ”
Hem Türkiye’de hem de dünyada un ve ekmeğin arz ve tale-
binin piyasa koşulları çerçevesinde oluştuğunu söyleyen Tusaf 
Başkanı Özmen, “Bazı toplumlar beyaz ekmek tercih ederken 
bazıları da tam buğday 
unu gibi farklı tahıllardan 
harmanlanan ekmekleri 
tercih etmektedirler.” diyor 
ve ekliyor: “12 milyon ton 
olan dünya un ticaretinin 2 
milyon tonluk bölümünün 
ihracatını, 80 ülkeye biz 
gerçekleştirmekteyiz.

Bunun yüzde 90’lık bölümü 
beyaz un olarak talep edil-
mektedir. Ancak, Başbaka-
nımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın halkımızın daha 
sağlıklı olan tam buğday unlu ekmek tüketimine yönelik çağrı-
sını kesinlikle destekliyoruz.”

“TALEP EDİLECEK STANDARTLARA UYUM SAĞMADA 
AKSAMA YAŞAMAYACAĞIZ”
Erhan Özmen açıklama-
sında; Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı’nın, 
Başbakan Erdoğan’ın 
talimatı ile daha sağlıklı 
ekmek tüketimine yöne-
lik aldığı politika kararı 
neticesinde, ekmekte 
yapılan değişikliklere 
un sektörünün uyumu-
nu içeren değişikliklerin 
yapıldığı revize düzen-
lemeyi, yani yeni “Un 
Tebliği”ni yakında yayın-
lanacağını hatırlattı. 

Bu tebliğle beslenme çeşitliliğinin arttırılmasının amaçlandığı-
nı ifade eden Özmen, “Bu süreçte, tüketici tercihlerinin yönü, 
un sektörümüzün üretim çeşitliliğini belirleyecektir. Ekmek ve 
Un Tebliğ’i çalışmalarına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
koordinasyonunda halk sağlığı uzmanları, un ve unlu mamul 
üreticileri, eğitim ve araştırma kurumları ile sivil toplum kuru-
luşları katılım sağlamaktadır.” dedi. 

Un sanayicilerinin, yayımlandığı tarihten itibaren Ekmek 
Tebliği’ne uyumla ilgili herhangi bir problem yaşamadığına 
değinen Özmen, açıklamasını şöyle noktaladı:  “Yeni un tebliği 
ile un sanayisinden talep edilecek olan standartlara da, yüksek 
teknolojik imkanlarımız sayesinde uyum sağlamada herhangi 
bir aksama yaşamayacağımızı belirtir, yeni “Un Tebliği”nin ül-
kemize hayırlı olmasını dileriz.” 

“WE SUPPORT WHOLE WHEAT BREAD 
CONSUMPTION”
Özmen, Board Chairman of TUSAF stating that both in Turkey 
and the world supply and demand for flour and bread are com-
prised within the frame of market conditions said “While some 

societies prefer white 
bread, some prefer bread 
types with different grains 
such as whole wheat flour” 
and added: “2 million ton of 
12 million ton world flour 
trade in total is performed 
by us to 80 countries. 90% 
of this is demanded as 
white bread. However, we 
also support the call of 
the Prime Minister, Recep 
Tayyip Erdoğan, about 
the consume of healthier 
whole-wheat bread.”

“WE WON’T FACE ANY PROBLEM IN COMPLYING WITH 
THE REQUIRED STANDARDS”
In his statements, Erhan Özmen reminded that as a result of 
the political decision for the Ministry of Food, Agriculture 

and Livestock about the 
consumption of healthier 
bread upon the order of 
Prime Minister Erdoğan, 
the “Flour Communiqué”, 
the revised regulation in-
cluding the changes con-
cerning the compliance 
of the flour sector to the 
changes in the bread, will 
be published soon. 

Özmen, stating that nutri-
tion varieties will increase 
with this communiqué, 

said “During this period, the preferences of the consumers 
shall determine the production diversity of the flour sector. In 
the Bread and Flour Communiqué studies, the participation of 
public health experts, flour and bakery products producers, 
education and research institutions and non-governmental 
organizations are ensured under the coordination of the Min-
istry of Food, Agriculture and Livestock.”

Özmen, pointing out that flour industrialists have not faced 
any problem concerning the compliance with the Flour Com-
muniqué since it was release, ended his statement:  “We would 
like to state that together with the new flour communiqué, we 
shall not face any problem with compliance to the standards 
to be required in the flour industry thanks to our technological 
potential and hope that the new Flour Communiqué will be 
beneficial to our country.” 
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Tat Bakliyat Genel Müdür Yardımcısı Tuba Memiş, basına yansıyan bir röportajında dünya bul-
gur üretiminin merkezi olan Türkiye’de insanların pirinci daha çok sevdiğini, bulgura olan ta-
lebin ise düşük olduğunu söyledi.
In an interview published in the press, the Deputy General Manager of Tat Bakliyat Tuba Memiş 
declared that people like rice more and the demand for bulgur is low in Turkey, the center of 
world bulgur production.

Türkiye’nin önde gelen bakliyat markalarından olan ve 80’e 
yakın ülkeye bakliyat ihracatı gerçekleştiren Tat Bakliyat, 
günlük 950 ton bakliyat işleme kapasitesine sahip. Tat Bak-
liyat Genel Müdür Yardımcısı Tuba Memiş, geçtiğimiz gün-
lerde Aksiyon Dergisi’ne verdiği bir röportajda, Türkiye’de 
pilavlık pirinç tüketme alışkanlığının yaygın olduğunu, an-
cak sağlık açısından büyük faydaları bulunan bulgura ise 
talebin az olduğunu belirtiyor.

Şirketin ihracatında bulgurun önemli yer tuttuğunu belirten 
Memiş, bu ürünün kıymetini daha çok Batılı ülkelerin bildiği-
ni söylüyor ve şunları dile getiriyor: “Yüzde 45 oranında pirinç 
tüketimi var. Pirinç sofralarımızın ana ürünü. Bulgurun payı ise 
yüzde 20’lerde. Buna rağmen bulgur tüketimi her geçen gün 
artıyor. Toplum olarak pirinç seviyoruz ama bulgur da bizim 
kültürümüzde var.”

YURTDIŞINDA BULGURUN TRENDİ ARTIYOR
Bulgurun imajıyla ilgili bir soru üzerine Tuba Memiş, şunla-
rı ifade ediyor: “Bulgur doğulu bir ürün ama son dönemde 
modern mutfaklara da girmeye başladı. Yurtdışında bulgur 
tüketimi artıyor. Sektör kendi içinde Bulgur Tanıtım Grubu 
oluşturdu. Bugüne kadar kıymetini bilmesek de ben bulgu-
run önünü açık görüyorum. Sonuçta sağlıklı, besleyici ve 

Tat Bakliyat, one of the leading legumes brands of Turkey and 
exporting legumes to nearly 80 countries, has the capacity of 
processing 950 ton legumes each day. In a interview of Aksi-
yon Magazine, Tuba Memiş, the Deputy General Manager of 
Tat Bakliyat, stated that the consumption of coarse rice is com-
mon in Turkey; however demand for bulgur which is very ben-
eficial in terms of health is low.

Memiş, stating that bulgur has an important place in the ex-
port of the company, emphasizes that this product is much 
appreciated by Western countries and ads: “The rice consump-
tion is 45%. Rice is the main product of our meals. However 
the share of bulgur is nearly 20%. In spite of this, the consump-
tion rice is increasing day by day. As a society, we like rice but 
bulgur is also one of our cultural values.”

TREND OF BULGUR IS INCREASING IN FOREIGN 
COUNTRIES
Upon a question concerning the image of bulgur, Tuba Memiş 
says: “Bulgur is an Eastern product but in recent years it has 
started to enter into modern cuisines. Consumption of bulgur is 
increasing in foreign countries. The sector has established a Bul-
gur Introduction Group. Although we didn’t know its value up 
to this day, I see its future open. All in all, it is healthy, nutrition-

TÜRKİYE 
BULGURA 
DEĞER VERMİYOR
T U R K E Y  D O E S  N OT 
A P P R E C I AT E  B U LG U R
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ucuz bir ürün. Pişirildiği zaman bile içinde besleyici özelliği 
kalıyor. Çabuk pişiyor. Diyet için önemli bir ürün. Birleşmiş 
Milletler’in tedarik ettiği bir ürün. Birleşmiş Milletler bu ürü-
nü hem besleyici hem de ucuz olduğu için Afrika’ya gön-
deriyor. Biz yurtdışında fuarlara katılıp bulguru tanımayan 
ülkelere de tanıtım yapıyoruz. 

Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelere bulgur satıyo-
ruz. Oradaki etnik pazarlarda ilgi görüyor. Son dönemde 
Avrupa’da da çok tüketilmeye başlandı. Amerika gibi ülke-
lerde obeziteyle mücadelede bulgur öne çıkmaya başladı.”

“TÜRKİYE BAKLİYATTA DIŞA BAĞIMLI HALE GELEBİLİR”
Röportajda bakliyat teminine de değinen Memiş, Türkiye 
bakliyat üretiminin yetersizliğine değiniyor: “Eskiden daha 
çok yurtiçinden bakliyat alıyorduk ama bu azalıyor. Bakliyat 
üreten çiftçiye devlet destek veriyor ama Türkiye’de arazi-
ler bölünmüş olduğu için verim düşük. Buna son dönemde 
kuraklık da eklenince mahsulde sıkıntı yaşanmaya başladı. 
Mesela kırmızı mercimekte ciddi sıkıntı yaşanınca, 2009’da 
ithalatçı durumuna düştük. 

Ana ihraç ürünlerimiz kırmızı mercimek ve nohuttu ama on-
larda hasat yeterli olmadı. İklim şartları kadar arazi yapıları, 
yerli tohum gibi meseleler de artık önemli. İçeride üretim 
artırılmazsa bakliyatta dışa bağımlı hâle gelme tehlikesi var. 

Tohum geliştirme çalışmalarına hız vermemiz gerekir. Profes-
yonel üretim yapılması lazım. Çiftçi geleneksel yöntemlerle 
ürettiği için her iklim değişikliği üretimi ciddi anlamda et-
kiliyor. Kanada daha önce hiç mercimek üretmezken, şimdi 
Türkiye’den aldıkları tohumlarla mercimekte dünyanın en bü-
yük üreticisi oldular. Oysa 5 yıl önce biz oraya mercimek ihraç 
ediyorduk. Şimdi onlardan mercimek ithal ediyoruz.”

al and cheap. It doesn’t lose its nutritional feature even when 
cooked. It is cooked quickly. It is an important product for diet. It 
is supplied by United Nations. United Nations sends this product 
to Africa as it is both nutritional and cheap. We attend to interna-
tional fairs and introduce bulgur to countries which don’t know 
it. We sell bulgur to countries such as Australia and New Zealand. 
It is in demand in ethnic markets. In recent years, it has also been 
consumed highly in Europe. In some countries like America, bul-
gur has come to the front in struggling with obesity.

“TURKEY MAY BE FOREIGN-DEPENDENT IN LEGUMES”
In the interview, Memiş, emphasizing the supply of legumes, 
states the insufficiency of legumes production in Turkey: “In 
the past, we used to buy legumes within the country but 
this is decreasing. The farmers producing legumes are sup-
ported but as the fields are divided in Turkey, the efficiency is 
low. When considering the drought in recent years, we have 
started face with a problem in the crop. For example, when big 
problem in red lentil occurred; we became importer in 2009. 
Our main export products were red lentil and chick pea but 
the harvests were not sufficient. 

In addition to the weather conditions, issues such as land 
structures and domestic seeds are also important now. Unless 
the domestic production is increased, we will still have the 
risk of becoming foreign-dependant in legumes. We need to 
speed up seed improvement studies. Professional production 
is a must. As the farmers produce products with conventional 
methods, the climate change affects the production signifi-
cantly. While Canada had never produced red lentil, now they 
have become the biggest producer of red lentil in the world 
with the seeds they bought from Turkey. However 5 years ago, 
we used to export red lentil to Canada. Now we import red 
lentil from them.”

TAHIL FİYATLARINDA 27 PUANLIK ARTIŞ

27 P O I N T S  O F  I N C R E A S E  I N  C E R E A L S  P R I C E S

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, bakanlığının 2012 yılı faaliyetlerine yönelik 
yaptığı değerlendirmede, tahıl fiyatlarında 27 puanlık bir artış görüldüğünü açıkladı.
M. Mehdi Eker, the Minister of Food, Agriculture and Livestock, has declared an increase of 27 
points in cereals prices in his assessment concerning the operations of his ministry in 2012.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2012 yılı faaliyet-
lerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan M. Mehdi 
Eker,  BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) verilerine göre, bir 
önceki yılın Kasım ayına göre tahıl fiyatlarında 27 puanlık 
bir artış görüldüğünü söyledi. 

Bakan Eker, pirinç, buğday gibi ürünlerin fiyatlarındaki ar-
tışların biyoyakıt kullanımından kaynaklandığını vurguladı.

The Minister M. Mehdi Eker, making evaluations concerning 
the operations of the Ministry of Food, Agriculture and Live-
stock in 2012, said that the cereals prices showed an increase 
of 27 points when compared to October of the previous year 
with regards to the data of United Nations Food and Agricul-
ture Organization (FAO). The Minister Eker emphasized that 
the increase in the prices of products such as rice and wheat 
were stemming from the use of bio fuels.
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TÜRKİYE’NİN BUĞDAY AMBARINDA 
REKOLTE DÜŞTÜ, KALİTE ARTTI
THE YIELD OF WHEAT GRANARY IN TURKEY HAS 
DECREASED AND THE QUALIT Y HAS INCREASED

Konya Ticaret Borsası’nın hazırladığı “Hasat Raporu”na göre; 2012 yılında Konya Ovası’nda 2 mil-
yon 90 bin ton buğday hasadı yapıldı. Buna göre bir önceki sezonla kıyaslandığında buğday 
rekoltesinde düşüş, buna karşın kalitede yüzde 30 artış yaşandı.
According to the “Harvest Report” prepared by Konya Commodity Exchange, wheat harvest of 
Konya Plain in 2012 was 2,090,000 ton. Accordingly, when compared to the previous season, the 
wheat yield decreased and on the other hand the quality increased by 30%

Konya Ticaret Borsası (KTB) tarafından hazırlanan “2012 Yılı Ha-
sat Değerlendirme Raporu”na göre Türkiye’nin buğday amba-
rı olarak nitelendirilen Konya’da, 2012 yılı rekoltesi bir önceki 
yıla kıyasla düşüş gösterdi. Rekoltedeki düşüşe karşın, buğday 
kalitesi yükseldi. Türkiye ekmeklik buğday üretiminin yaklaşık 
yüzde 11’inin, makarnalık buğday üretiminin de yaklaşık yüzde 
14’ünün karşılandığı Konya Ovası, dünyada tarımsal faaliyet-
lere uygunluk açısından en önemli ovalardan biri konumun-
da. KTB’nin raporunda, bölgedeki hava şartları nedeniyle 25 
Haziran’da başlayan hasadın 25 Temmuz itibariyle son bulduğu 

With regards to the “Harvest Evaluation of 2012 Report” pre-
pared by Konya Commodity Exchange (KTB), Konya, character-
ized as the wheat silo of Turkey, showed a decrease in the har-
vest of 2012 when compared to the previous year. In spite of the 
decrease in the yield, the quality of the wheat increased. Konya 
Plain from where 11% of the bread wheat production of Turkey 
and 14% of the pasta wheat production are met, is one of the 
most important plains of the world in terms of suitability to the 
agricultural processes. In the report of KTB, it was emphasized 
that the harvest started in June 25 and ended in July 25 because 
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vurgulanarak, şunlar kaydediliyor: “Bereketli geçen bir sezonun 
ardından 2011-2012 ekiliş sezonunda özellikle kıraç alanlarda 
ekimlerin arttığı görülmüştür. Konya’da yaklaşık 780 bin hektar 
alanda buğday, 285 bin hektar alanda arpa ekimi yapılmıştır. 
Ekilen bu alanlardan yaklaşık 610 bin ton makarnalık, 1 milyon 
480 bin ton ekmeklik olmak üzere toplam 2 milyon 90 bin ton 
buğday hasadı yapılmıştır. Arpa rekoltesi de 680 bin ton kadar 
olmuştur. Konya’da rekoltenin geçen sezona göre düşmesine 
karşın, kalitenin yüzde 30 oranında arttığı gözlenmiştir.”

Raporda verilen rakamlarda, 2010 yılında 7 milyon 883 bin 
500 dekar alanda yapılan ekimden 2 milyon 501 bin 255 ton 
buğday hasat edilmesine karşın, 2011 yılında 7 milyon 655 bin 
dekar alanda yapılan ekimden 3 milyon 186 bin 500 ton, 2012 
yılında da 7 milyon 795 bin hektar alanda yapılan ekimden 2 
milyon 90 bin ton buğday hasat edildiği görülüyor. 

of the weather conditions and the following was declared: “Af-
ter a fertile season, it was seen that especially in infertile fields, 
planting operations were increased in 2011-2012 planting sea-
son. In Konya, in an area of nearly 780,000 hectare, wheat was 
planted and in an area of 285,000 hectare, barley was planted. 
From these planted fields, 2,000,090,000 tons of wheat harvest 
in total as 610,000 tons of pasta wheat and 1,000,480,000 tons 
of bread wheat was performed. Barley yield reached to 680,000 
ton. Although the yield has decreased in Konya when com-
pared to the previous season, the quality has increased by 30%.”

From the numbers given in the report, although 2,501,255 
ton of wheat was harvested from a field of 7,883,500 decare 
in 2010, it is seen that in 2011, 3,186,500 tons of harvest was 
made from a field of 7,655,000 decare and in 2012, 2,090,000 
tons of wheat was harvested from a field of 7,795,000 hectares.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’NUN 2012 
İHRACATI 2 MİLYAR DOLAR

THE EXPORT OF SOUTHEAST ANATOLIA IN 2012 WAS 
2 BILLION DOLLARS

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 2012 
yılında yapılan hububat ve bakliyat ihracatı 2 milyar 24 milyon Doları buldu.
According to the data of Southeast Anatolia Exporters Union, the export of grains and legumes 
of Southeast Anatolia in 2012 reached to 2 billion 24 million Dollar.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin (GAİB) 2012 ihracat 
verilerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 2012 yılında hu-
bubat, bakliyat ve yağlı tohumlar grubunda 2 milyar 24 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirdi. GAİB’in verilerine göre; bölge-
den 2011 yılında yapılan 1 milyar 686 milyon 181 bin dolarlık 
hububat ve bakliyat ihracatı, 2012 yılında yüzde 20,1 artarak 
2 milyar 24 milyon 981 bin dolara yükseldi.  İhracatın ağırlıklı 
bölümünü 617 milyon 659 bin 
dolarla bitkisel yağlar oluş-
turdu. Bunu, 325 milyon 168 
bin dolar ile buğday unu, 254 
milyon 572 bin dolarla bisküvi 
ve makarna izledi.  Hububat 
ve bakliyat grubu ihracatının 
en fazla yapıldığı ülke grubu 
ise Ortadoğu ülkeleri oldu. 
Bölgeden 2012’de Ortadoğu 
ülkelerine yapılan 1 milyar 661 
milyon 307 bin dolarlık hubu-
bat, bakliyat ihracatının 1 mil-
yar 506 milyon 263 bin dolarlık 
bölümünü Irak oluşturdu.

According to the exporting data of the Southeast Anatolia 
Exporters Union (GAIB), Southeast Anatolia Region made 
an export of 2,024,000,000 Dollar in grains, legumes and 
oil seed group. According to the data of GAIB, the export 
from the region in 2011 which was 1,686,181,000.00 Dollar 
of grains and legumes, increased by 20.1% and reached to 
2,024,981,000.00 Dollar. 

The biggest share of the ex-
port was of vegetable oils 
with 671,659,000 Dollars. 
This was followed by wheat 
flour with 325,168,000 Dol-
lar, and biscuit and pasta 
with 254,572,000 Dollar.  The 
countries where the export 
of grains and legumes was 
the highest were Middle East 
countries. 1,506,263,000 Dol-
lar of 1,661,307,000 Dollar 
exports of grains and legumes 
to Middle East countries from 
the region in 2012 was to Iraq.
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Bakım ve onarımların düzenli yürütülmesinin yanı sıra bir işletme için en önemli unsur, olası 
parça arızalarında, yedek parçaların stokta bulundurulmasıdır. Bir işletmenin vardiyasının bu 
tür parça beklemek için durdurulması, işletmenin büyük kayıplara maruz kalmasına sebep teş-
kil edecektir.
Besides carrying out maintenance and repair operations regularly, another important factor for an 
organization is to keep the spare parts in stocks for possible part failures. Interrupting the opera-
tion just to wait for such a part may cause the organization to face significant losses.

DERVIŞ TOPRAK
CIHAN DEğIRMENCILIK  - CIHAN MILLING

Kesintisiz Üretim İçin Düzenli Bakım
Periodical maintenance for uninterrupted production

Değirmenlerde verimli bir ürün almanın ve tesisin kesintisiz ve 
istenilen düzeyde çalışabilmesinin en önemli basamağı, maki-
ne ve ekipmanların periyodik bakımlarının düzenli ve aksatıl-
madan yapılmasına dikkat etmektir. Değirmen tesislerindeki 
makine ve ekipmanların bakımları günlük, haftalık ve uzun 
dönem bakımlar olarak sınıflandırılabilir.

Günlük bakımlar, genellikle üretime başlanılmadan evvel, ma-
kinelerin mal giriş ve çıkış bölümlerinin, bir önceki üretimden 
arta kalan birikmelerden temizlenmesiyle başlamalıdır. Bir 
önceki üretim sonlandırıldığında makinelerin haznelerinde bi-
riken mamullerin boşaltılması, yeni başlayacak üretimin daha 
düzenli bir akış ile yürütülmesini sağlayacaktır. Özellikle vals 
makinelerinin giriş haznelerinde birikmiş mamuller ile danelik 
merdanelerinin bu denetlemeye düzenli olarak tabi tutulması 
çok önemlidir. 

Makinelerin toz sızıntısı yapabilecek bölümlerindeki sızdır-
mazlık elemanları, kapakların tam kapanabilirliğinin sağlayan 
aksamlar, akış boru ve bağlantı ekipmanlarının tıkalı olup ol-
madıkları, eleklerdeki akışkanlık durumu günlük vardiya çalış-

The most important factor in ensuring an efficient production 
and uninterrupted operation of a plant is to periodical main-
tenance operations regarding machines and equipments. The 
maintenance operations in milling plants can be classified 
daily, weekly and long term maintenance operations.

Daily maintenance operations generally start by cleaning the 
residues of the previous production process from the product 
input and output sections of the machines, before the next 
production process begins.  Cleaning the products accumu-
lated in the champers of the machines will enable the follow-
ing production process to be carried out more smoothly. Es-
pecially the input champers of rollers and the kernel cylinders 
should be regularly checked for residues. And before daily 
operations, the sealing elements of the machines should be 
regularly checked and maintained for dust leak, the accesso-
ries that ensure full closure of the doors for tightness, the flow 
pipes and connection equipments for possible blockages, and 
the sifters for fluidity. The pressures of the compressors fulfill-
ing the air need of the machines in the facility should also be 
followed and kept under control.
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maları öncesinde denetlenmeli ve gereken bakımları titizlikle 
yapılmalıdır. Tesisteki makinelerin hava ihtiyaçlarını karşılayan 
kompresörün düzenli olarak basınç durumu kontrol altında 
tutulmalı ve takip edilmelidir. Haftalık bakımlarda göz önünde 
tutulması ve denetimlerinin aksatılmaması gereken unsurlar; 
makinelerin hareket kabiliyetlerini sağlayan rulman, kayış ve 
dişli aksamların çalışabilirlik durumlarının kontrol edilmesidir. 
Vals toplarının yüzey ve diş kontrolleri gözlenmelidir. Ayrıca 
vals toplarının temizliklerini sağlayan fırçaların durumları da 
gözden geçirilmelidir. Filtrelerin sağlıklı bir şekilde çalışabilme-
si için toz torbalarının temizliklerine dikkat edilmelidir. Elek-
lerin alt ve üst torbalarının durumları ve temizlikleri kontrol 
edilmelidir. Makinelerin dişli aksamlarının bulunduğu bölüm-
lerinin, yağlama durumları kontrol edilmelidir. Dişli ve rulman-
ların gerekli yağlamadan faydalanıp faydalanmadıkları düzenli 
olarak takip edilmelidir.

Uzun dönem bakımlar genellikle tesislerin üretim molası ver-
dikleri dönemlerde yapılır. Vals toplarının diş ve yüzey aşın-
maları, varsa yeniden dişleme ve taşlama uygulanmalıdır. 
Vals topları, dişlilerde aşınma veya kırılma durumları söz ko-
nusu ise yenilenmelidir. Akış ve havalandırma boru ve ekip-
manlarının uğrayabilecekleri aşınmalar söz konusu ise de-
ğiştirilmelidir. İpek yırtılmaları, sızdırmazlık ekipmanlarının 
aşınıp aşınmadıkları bu dönemde elden geçirilmesi gereken 
önemli konulardır. Eleklerin komple temizlikleri çok önemli-
dir. Bu temizlikler her üç ayda bir mutlaka yapılmalıdır. Bu ba-
kımlar, tesisteki makine ve ekipmanların çalışma ömürlerini 
uzatacağı gibi, üretim aşamasında çıkabilecek aksamaların 
da önüne geçecektir. Bunun önüne geçilmesi, işletmenin gi-
der dengelerini olumlu etkileyecektir. 

Bakımların mutlak surette eğitimli ve bilgili personelce ya-
pılmasının sağlanması da ayrı bir önem taşır. Değirmenlerde 
istihdam edilen personel içerisinde, bakım ve onarım konu-
sunda yeterli deneyime sahip olmayanların bulunması duru-
munda, makine ve ekipmanların üreticilerinden teknik servis 
desteği alınması çok önemlidir. Böylelikle hatalı ve değiştiril-
mesi gereken parçaların üreticileri tarafından uygun kalitede 
değiştirilmesi ve garanti kapsamının süreklilik kazandırılması 
sağlanacaktır.

Bakım ve onarımların düzenli yürütülmesinin yanı sıra bir iş-
letme için en önemli unsur, olası parça arızalarında, yedek par-
çaların stokta bulundurulmasıdır. Bir işletmenin vardiyasının 
bu tür parça beklemek için durdurulması, işletmenin büyük 
kayıplara maruz kalmasına sebep teşkil edecektir. Tesiste ça-
lışacak makine ve ekipmanların üreticilerinden temini aşama-
sında, mutlak surette teknik bakım hizmet sözleşmelerinin de 
yapılması ihmal edilmemelidir. Bu hizmetin sağlanması, ileride 
oluşabilecek uzun vadeli zaman ve üretim kayıplarının da önü-
ne geçilmesini sağlayacaktır. 

Değirmen fabrikalarında, silolar dahil tüm makine ve ekip-
manlar, yılda en az iki defa ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde 
gıda kodeksine uygun zararsız ilaçlarla ilaçlanmalıdır.

And the elements that should be considered and checked reg-
ularly in weekly maintenance operations are rollers, belts and 
gear elements that give the machine its ability to move. The 
surfaces and threads of the rollers should be checked. Moreo-
ver, the brushes ensuring the cleanness of roller balls should 
be examined. The dust bags should be cleaned for the healthy 
operation of the filters. Thus the states and the cleanness of 
the top and bottom bags of the sifters should be checked. The 
lubrication of the gear sections of the machines should be 
controlled. And whether the gear elements and rollers benefit 
from the lubrication operation sufficiently or not should be 
checked regularly. 

Long term maintenance operations are generally performed 
at times that the plants take a long production breaks. And 
if there are any thread and surface abrasions on the roller 
balls, they should be threaded or grinded again. And if there 
is any significant abrasion or crack, they should be replaced. 
If there are abrasions on the flow and ventilation pipes and 
equipments, they should be replaced, too. Silk tearing, seal-
ing element abrasion are other important points that should 
be checked. And the complete cleanness of the sifters is ex-
tremely important.  These should be performed once in every 
three months.

As such maintenance operations will prolong the operat-
ing lives of the machines and equipments in the plant; they 
will also prevent any possible interruptions in production. 
And this affects the expense balances of the organization 
positively. 

And using trained and experienced personnel in mainte-
nance operations is another important point. In case the 
mills lack employees with sufficient knowledge and experi-
ence in maintenance and repair, they should take technical 
service support from the manufacturers of the respective 
machines and equipments. Thus replacement of the defec-
tive or broken parts by their manufacturers with parts at 
matching quality, and continuity of the warranty coverage 
can be ensured.

Besides carrying out maintenance and repair operations regu-
larly, another important factor for an organization is to keep 
the spare parts in stocks for possible part failures. Interrupt-
ing the operation just to wait for such a part may cause the 
organization to face significant losses.

While supplying the machines and equipments from their 
manufacturers, technical service contracts should not be for-
gotten. Such contracts will help preventing time and produc-
tion losses that may arise in the long run. 

In milling plants, all the machines and equipments including 
silos should be disinfected with harmless disinfectants in line 
with the food codex at least two times a year as in the spring 
and autumn.
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“Bir değirmende oluşacak makine arızalarının uzun süre 
giderilmemesi, firmayı çok büyük maddi kayıplara uğra-
tabilmektedir. Örneğin; bu tip konular, firmaları ekono-
mik çöküntüye sürükleyebilmekte, hatta firmaların yok 
olup gitmelerine dahi neden olabilmektedir.”
“Unable to fix a machine failure for a long time may 
cause significant financial losses for the company. 
Such issues may drag the companies to economic 
downturn and even cause them to collapse.”

Genel Müdür - General Manager
Çift Kartal Değirmen Makine

Küçük Bütçelerle Yapılacak 
Bakımlar Büyük Giderleri 

Engelleyebilir
Low budget maintenance operations may 

prevent huge expenses

Yılların verdiği tecrübeye dayanarak, birçok sektörde ve iş 
kolunda olduğu gibi değirmencilikte de bakım ve onarım 
hizmetlerinin son derece önemli bir yere sahip olduğunu ra-
hatlıkla söyleyebiliriz. Tabi bu bakım ve onarım için de iyi bir 
teknik servise ihtiyaç vardır.

Değirmencilik sektöründe gerek imalatçı firmaların, gerekse 
bu sektörde hizmet veren fabrikaların bakım konusuna gerekli 
özeni göstermesi gerekmektedir. Çünkü bakım unsuru, değir-
menlerdeki birçok konuya ve sürece doğrudan etki etmekte-
dir. Bu yüzden firmaların öncelikle bakım için ayrı bir bütçe 
ayırmaları gerekir. Küçük bütçelerle yapılacak ufak tefek ba-
kımlar, değirmenleri, uzun vadede çok daha kötü etkileyebile-
cek olan büyük arızalardan ve maddi giderlerden koruyacaktır. 
Az bir harcamayla bakım yaptırmayan firmaların, daha sonra 
onarım için büyük harcamalar yapmak zorunda kaldıkları sıkça 
görülmektedir.

Biz, imalatçı firma olarak müşterilerimize bu konunun önemini 
özenle anlatmakta ve bu konunun bilincinde olmaları gerek-
tiğini vurgulamaktayız. Ancak tüm bunlara rağmen hala bu 
konunun önemini anlayamayan ve gerekli özeni göstermeyen 
firmaların sayısı da, oldukça fazladır. 

Based on our years of experience, we can easily say that main-
tenance and repair services are extremely important in milling 
as in many other sectors and business branches. Of course, a 
good technical service is required for these.

In the milling sector, both the manufacturing companies 
and the plants should attach the required attention to this 
issue since this issue directly affects many other things in 
the mills and the entire process. Thus the companies should 
first allocate a separate budget for maintenance. Low budget 
maintenance operations will protect the mills against larger 
failures and huge expenses that may affect the mills much 
worse in the long run. The companies that abstain from such 
maintenance services just to avoid these small costs may 
have to spend much higher amounts for repair services in 
the future.

We, as a manufacturing company, state the importance of this 
issue to our customers explicitly and underline the necessity 
of being aware. However, despite of all of these efforts, the 
number of companies that couldn’t comprehend the impor-
tance of this issue and thus doesn’t show the required atten-
tion is still really high. 

MUSTAFA SAATÇİOĞLU
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Önleyici bakım konusunda bilinçli olmayan firma sayısının faz-
lalığı ve uzun vadede meydana gelebilecek sorunların gideril-
mesi için de, biz tedarikçilerin iyi birer teknik servis birimine 
sahip olması gerekir. 

Örneğin; Çift Kartal Değirmen Makineleri olarak biz, oluşan ve 
oluşabilecek arızalara karşı ar-ge çalışmalarımızı hızla devam 
ettirmekteyiz. Sorunları kısa sürede ve olumlu bir şekilde çöz-
mek için teknik servis konusuna büyük özen göstermekteyiz. 
Oluşan arızaların kısa sürede giderilmesi hem firmamızın pres-
tiji hem de müşterilerimizin işlerinin aksamaması bakımından 
bizim için son derece önemlidir.

Bir değirmende oluşacak makine arızalarının uzun süre gideril-
memesi, firmayı çok büyük maddi kayıplara uğratabilmektedir. 
Maddi kayıpların yanı sıra firmaların prestij ve daha bir çok şey 
kaybettiği de görülmektedir. Örneğin; bu tip konular, firmaları 
ekonomik çöküntüye sürükleyebilmekte, hatta firmaların yok 
olup gitmelerine dahi neden olabilmektedir.

Tüm bunların bilincinde olarak müşterilerimizi zor durumda 
bırakmamak için kullandığımız malzemelere de büyük özen 
göstermek durumundayız. Firma olarak biz, ürettiğimiz ma-
kinaların parçalarının bir kısmını kendimiz üretmekle beraber 
bir kısmını da tedarikçi firmalardan karşılamaktayız. Oluşabile-
cek arıza durumlarında malzeme ve parça sıkıntısı yaşamamak 
için iyi bir teknik ekibe ve kalite belgelerine sahip firmalardan 
parça temin etmeyi tercih ediyoruz. 

Sonuç olarak bakım-onarım-teknik servis zincirinin önemli bir 
konu olduğunu ve bu zincirdeki halkaların her birinin birbirle-
riyle sıkı bir ilişki içerisinde olduklarını görmekteyiz. Firmaların 
geleceği için bu zincirin aksamaması gerekmektedir. 

Biz kendi adımıza, firmamızı ve müşterilerimizi zor durumda 
bırakmamak için ar-ge çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettir-
mekte, bununla beraber teknolojiyi de yakından takip ederek 
yeniçağa ayak uydurmak için var gücümüzle çalışmaktayız.

And to decrease this high number of companies that are not 
aware of the importance of preventive maintenance and to 
solve the problems that may arise in long term, we, the suppli-
ers, should each have a good technical service unit. 

For example, we, as Çift Kartal Milling Machines, continue our 
R&D efforts against current and possible failures rapidly. In or-
der to solve the problems in a fast and positive manner, we 
attach great importance to the technical service issue. Repair-
ing the failures in short amount of time is extremely important 
both for the prestige of our company and the uninterrupted 
business of our customers.

Unable to fix a machine failure for a long time may cause sig-
nificant financial losses for the company.  Moreover, the com-
panies may lose prestige and many other things besides these 
financial losses. For example such issues may drag the compa-
nies to economic downturn and even cause them to collapse.
With the awareness of all of these, we also have to be extreme-
ly careful about the materials we use not to leave our custom-
ers in bad situations. 

As a company, we manufacture some of the parts of our 
machines and supply the rest from supplier companies. 
And not to experience a problem regarding materials and 
parts in possible failures, we prefer supplying these parts 
from companies with good technical teams and quality cer-
tificates. 

So, we are aware that maintenance-repair-technical service is 
an important chain and each ring in this chain has strong rela-
tions with each other. And for a successful future, there should 
not be even a single problem in one of these rings.

On our behalf, we continue our R&D efforts with great care just 
not to put our company and our customers in a difficult situa-
tion and work with all of our power to keep pace with the new 
age by following the latest technologies closely. 
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“Firmalar, tesislerinde bulunan makineleri ve ekipmanları 
canlı bir nesne gibi görmeli ve onlara özenle bakmalıdır. Asıl 
önemli olan ise tesise veya makinelere hasar vermeden ve 
üretimi aksatmadan, aynı insanların sağlığı için oluşturulan 
‘KORUYUCU HEKİMLİK’ gibi, makinelere de planlı ve düzenli 
bir bakım-onarım programı uygulanmasıdır.”
“Companies should see their machinery and equipment in 
their plant as a living creature and take care of them. The 
important thing is the implementation of a planned and re-
gular repair-maintenance program, like “PREVENTIVE MEDI-
CINE” for human health, without causing any damage to the 
plant and machinery and interrupting the production.

Bakım-onarımda günümüz
yaklaşımı ve yapılması gerekenler
Today’s approach to repair-maintenance 

and actions to be taken

Diğer sektörlerde olduğu gibi değirmen sektörünün de, ge-
lişen teknolojiler ve yüksek kapasiteli tesislerle beraber ge-
leneksel bakım-onarım anlayışından sıyrıldığını görüyoruz.

Bu gelişmelerle birlikte değirmen sektöründe neler yapıl-
ması gerektiğinden kısaca bahsedelim;
• Firmalar, tesislerinde bulunan makineleri ve ekipmanları canlı 
bir nesne gibi görmeli ve onlara özenle bakmalıdır. Canlı diye 
varsaydığımız bu nesnelerin, mutluluk ve sıkıntılarını anlata-
cak dilleri veya durumlarını yazacak elleri yoktur. Bu nedenle 
bu nesnelerin eli ve dili olma görevini, onu çalıştıran insanların 
yüklenmesi gerekir. Eğer makinede bir sıkıntı var ise, o makine 
bu rahatsızlığını; ses yaparak, aşırı ısı vererek, aşırı akım harca-
yarak, dış kısmına yağ kaçırarak, yağ eksilterek, verilen görevi 
yapmayarak ve bunun gibi bir takım ipuçları vererek kullanıcı-
ya göstermeye çalışır. Sorumlu teknik personel, bu makinenin 
rahatsızlığını çıkardığı sorunlardan anlamalı, takip etmeli ve 
sıkıntısına tercüman olmalıdır.

• Asıl önemli olan ise tesise veya makinelere hasar vermeden 
ve üretimi aksatmadan (aynı insanların sağlığı için oluşturu-
lan ‘KORUYUCU HEKİMLİK’ gibi) makinelere planlı ve düzenli 
bir şekilde bakım-onarım programının uygulanmasıdır.

We see that the milling sector has got though a conventional 
repair-maintenance perception together with developing tech-
nologies and high-capacity plants, just like in other sectors.

Let’s have a look at the actions to be taken in the milling 
sector with these developments;
• Companies should see their machinery and equipment in 
their plant as a living creature and take care of them. These 
items which we regard as living creatures don’t have a tongue 
to explain their happiness and problems or hands to write 
their situation. For this reason, the people who operate these 
items should be their tongue and hands. If there is a problem 
with the machine, the machine tries to show the problem 
with some clues such as making noise, over-heating, consum-
ing excess current, leaking oil to the outer parts, decreasing 
oil level, not operating, etc. Responsible technical personnel 
should understand the problem of the machine from these 
signs, follow and interpret the problem.

• The important thing is the implementation of a planned and 
regular repair-maintenance program, like “PREVENTIVE MEDI-
CINE” for human health, without causing any damage to the 
plant and machinery and interrupting the production.

Değirmen Makine - Milling Machine
Yönetim Kurulu Üyesi ve Ar-Ge Departman Sorumlusu
Executive Board Member and Research & Development 
Division Representative

MALİK ŞEN
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• Yasa gereği, değirmenlerin hem yılda en az bir kere ilaçlan-
ması hem de her türlü zararlı böcek ve kemirgenlerden arın-
dırılması gerekir. Bu genel fumigasyon işlemi her yıl yeni 
hasat öncesi yapılmalıdır. Yapılacak olan bu fumigasyon ön-
cesinde veya sonrasında, genel bakım-onarım programı da 
düzenlenebilir. Böylece hem genel temizlik (boya, badana) 
hem de genel bakım (onarım) yapılarak ‘KORUYUCU TEKNİK 
HİZMET’ sağlanmış olur.

• İşletmelerin teknik sorumluları, tesislerde kullanılan her 
makine için bir form hazırlamalıdır. Bu formlara, makinele-
rin adı, tesiste bulundukları yer, üretim yılları, üretici firma-
ları, kapasiteleri, motor güçleri, seri numaraları, tesis kod 
numaraları vb. gibi makineler hakkındaki tüm detaylı bil-
giler yazılmalıdır. Ayrıca yapılan bakımlar ve yapılacak olan 
bakım-onarım programları da yazılmalı ve kayıt altına alın-
malıdır. Kullanılan makinelerin; katalogları, bakım-onarım 
kılavuzları, yedek parça katalogları gibi tüm dokümanları 
makinelerin üretici firmalarından temin edilmelidir. Bu pro-
sedür, tesiste bulunan tüm makineler için oluşturulmalıdır. 
Ayrıca, makinelerin daha verimli çalışması için bu makine-
leri üreten firmaların önermiş oldukları bakım talimatlarına 
dikkatli bir şekilde uyulmalıdır. Makinelerin daha verimli 
çalışmasına gerek görüldüğünde ise, üretici firmalarından 
teknik destek ve servis istenebilir.

• İşletmelerdeki teknik sorumluların görevi, sadece mey-
dana gelen arızanın giderilmesini sağlamak ve tesisi yeni-
den devreye almak değildir. Bu ekip, aynı zamanda mey-
dana gelen arızanın sebebini araştırmalı ve problemin asıl 

• As required by law, the mills should be disinfected once 
a year and cleared of all kinds of pests and rodents. This 
general fumigation process should be implemented be-
fore harvesting every year. Before and after the fumigation 
process, a general repair-maintenance program can also be 
arranged. In this way, through general cleaning (paint and 
white wash) and general maintenance (repair) “PREVENTIVE 
TEHCNICAL SERVICE” is ensured.

• Technical personnel of plants should arrange a form for 
each machine used in the plant. These forms should be filled 
with all details concerning the machine such as the name, 
location, manufacturing date, Manufacturer Company, ca-
pacity, engine output, serial number, plant code numbers of 
the machine, etc. In addition, maintenance-repair programs 
already performed or to be performed should be written 
and registered. All documents of the machines used such 
as catalogs, repair-maintenance guides and spare part cata-
logs should be provided by the manufacturer company. This 
procedure should be arranged for all machinery. Moreover, 
maintenance instructions recommended by manufacturer 
companies of these machines should be implemented in or-
der to ensure more effective machinery performance. When 
more effective performance is required, technical support 
and service of manufacturing companies may be required.

• The responsibility of the technical personnel in the busi-
nesses is not just to ensure the troubleshooting of the 
faults and commissioning the plant. This team should also 
search for the reason of the faults and find the real source 
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kaynağını bulmalıdır. Bu nedenle sebep-sonuç ilişkisi kur-
malı ve tekrar aynı arıza veya problemin oluşmasına engel 
olmalıdır.

• Değirmenlerde dikkat edilmesi gereken en önemli konu-
lardan birisi de ‘TEMİZLİK’tir. Değirmenler çok temiz olma-
lıdır. Tozlu, kirli ve düzensiz olmamalıdır. Tesislerde kirlilik 
yaratan bölümler izole edilmeli, gereken sızdırmazlıklar 
sağlanmalıdır. Değirmenlerde ‘TOZ+HAVA’ karışımının ora-
nına dikkat edilmelidir. Bu oranın belli limitleri aşması bü-
yük tehlike arz eder ve barut gibi toz patlamasına sebep 
olabilir. Böyle tehlikeli durumları önlemek için, temizliğe 
çok dikkat edilmeli, çalışanlara genel amaçlı eğitim verilme-
li ve onlara, gıda üreten fabrikalarda çalışmanın getirdiği 
sorumluluklar anlatılmalıdır.

• İşletmeler, yapacak oldukları bakım-onarım programını, 
firmanın genel durumunu göz önüne alarak, çalışan yetkili-
lerle beraber planlamalı ve bakım programı öncesi bir takım 
hazırlıkları tamamlamalıdır.

• Fabrikalar, işletmelerin ihtiyaç duyduğu ‘SARF’ malzeme-
leri temin etmeli ve bu konuda stoklama yapmalıdır. Bu, 
tesisin üretim kaybına maruz kalmadan çalışması açısından 
oldukça önemlidir. Firmalar bunu finansal bir yük olarak 
görmemelidir. Ayrıca firmalar, gelişen teknolojiyi iyi takip 
etmeli ve doğru malzemeyi doğru yerde kullanmayı bilme-
lidir. Aşınmalara, burkulmalara, yüksek ısıya, darbelere, zor 
çalışma şartlarına göre tasarlanmış olan malzemeleri seç-
meli ve bunları bilerek kullanmalıdır. 

• Ayrıca işletmeler, eleştiriye ve yeniliğe her zaman açık ol-
malıdır. ‘işletme körlüğünden’ ve alışılmış görev anlayışın-
dan kurtulmalı ve nasıl daha iyi işler yapabiliriz diye düşün-
melidir.

of the problem. For this reason a cause-and-effect relation 
should be considered and reoccurrence of the same fault or 
problem should be prevented.

• One of the most important subjects that should be taken 
into consideration in the mills is “CLEANING”. Mills should be 
very clean. They should not be dusty, dirty and untidy. The 
areas that cause contamination in the plants should be iso-
lated and necessary sealing should be ensured. The rate of the 
“DUST+AIR” mixture should be watched in the mills. If this rate 
exceeds certain limits, it causes a big danger and a dust explo-
sion like a gun power may happen. In order to prevent these 
kinds of dangerous situations, cleaning should be noted, em-
ployees should be provided with general-purpose training 
and the responsibilities concerning working at food produc-
ing plants should be explained.

• The business should plan the repair-maintenance pro-
grams with the responsible personnel by taking the general 
situation of the company and team preparations should be 
completed before the repair process.

• The plants should supply the “CONSUMABLES” required 
by them and stock them in required amounts. This is rather 
important to ensure the operation of the plant without any 
production loss. The companies should not see it as a finan-
cial burden. In addition, the companies should follow the de-
veloping technology closely and know where to the use the 
correct material. Materials should be selected as against wear, 
breakage, excessive heat, impacts and harsh working condi-
tions and used by taking these into consideration. 

• Moreover, the companies should always be open to criti-
cism and development. They should get through “business 
blindness” and think on how to improve the processes.
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“Bir değirmenin düzenli bakımlarının yapılması aslında 
o değirmen için masrafların zaten minimize edilmesi 
anlamına gelmektedir. Bakımı düzenli yapılan makine; 
kullanım ömrü, yedek parça ile servis ihtiyacı ve enerji 
sarfiyatı açısından da en masrafsız olanıdır.”
Performing regular maintenance works of a mill actually 
means minimization of the expenses for that mill. Mac-
hinery, maintenance of which is performed regularly, is 
the one with the least expenses in terms spare parts 
and service requirements and energy consumption.”

Düzenli bakım 
kendi başına bir tasarruftur
Regular maintenance is itself a saving

Üretim yapan işletmelerde, maliyeti düşüren en önemli et-
kenlerden bir tanesi, cihaz ve makinelere yapılan düzenli 
bakımdır. Elbette bakımın kendisi de bir maliyettir ancak 
önemli olan düzenli bakım yaptırmakla-yaptırmamak ara-
sındaki artılar ve eksilerdir. Düzenli bakımın ileride oluşa-
bilecek ciddi arızaları azalttığını, olası üretim kayıplarını 
engellediğini, olmadık zamanlarda istenmedik arızaların 
oluşmasını engellediği düşünülürse, düzenli bakım yaptır-
manın daha avantajlı olduğu görülecektir. Zira olmadık bir 
zamanda oluşabilecek bir sorun, üretimin durulmasını ve 
çok daha ciddi kayıpların oluşmasına neden olabilir. 

Üretim yapan bir işletme için son derece önemli bir konu 
olan bakım-onarım ve teknik servis sürecinin değirmenci-
lik sektöründeki yeriyle ilgili Uğur Makine’nin CEO’su Okçul 
Barlık’la görüştük. Barlık, dergimizin konuyla ilgili sorularını 
yanıtladı.

Bakım (önleyici bakım), onarım ve teknik servis konuları, 
değirmenciler için ne ifade ediyor veya etmelidir?
Değirmencilik sektöründe makinelerin kullanım ömrünü 
direkt olarak etkileyen bakım, onarım ve teknik servis; bir 
fabrikanın verimli ve kapasitesinde çalışması açısından da 
son derece önem teşkil eden bir konudur. Değirmencilerin 
öncelikle bunun bilincinde olması gerekir. 

One of the most important factors that decrease the costs at 
manufacturing businesses is the regular maintenance per-
formed on devices and machinery. Maintenance work, of 
course, is costly; however the important things are the pros 
and cons between performing and not performing the main-
tenance works. Considering that the regular maintenance de-
creases the number of possible serious faults, prevents pos-
sible manufacturing losses and undesirable faults at any time, 
it will be seen that performing maintenance works is more ad-
vantageous. Yet an undesired problem may cause breakdown 
of the manufacturing and result in more serious losses. 

We have interviewed with Okçul Barlık, the CEO of Uğur Mak-
ine on the place of the repair-maintenance and technical ser-
vice, which are very important for a manufacturing company, 
in the milling sector. Barlık answered the questions of our 
magazine on the subject.

What do maintenance (preventive maintenance), repair and 
technical service subjects mean for millers?
Maintenance, repair and technical service subjects that di-
rectly affect the bench life of machineries in milling sector 
are very important in terms of effective performance of a 
plant with full performance. Millers should be aware of this 
fact, first of all.
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Değirmencilikte düzenli makine bakımının önemi ve 
sağladığı avantajlar nelerdir?
Düzenli makine bakımının aksatılmadığı yerlerde kalite ve 
üretim kapasitesinin, fabrikanın çalışma standartlarında ol-
duğunu kolaylıkla gözlemleyebiliriz. Bunun yanında düzenli 
makine bakımının yapılması, yedek parça ve servise ödenecek 
maliyetleri de azaltmaktadır. Ayrıca ağır bakım yapılmaksızın 
makinelerin uzun yıllar çalışmasına imkânı sunar.

Değirmenlerdeki hangi teknolojiler veya üretim süreçleri 
düzenli bakım gerektirmektedir?
Özellikle vibro sistemlerinin ve hareket aktarım organlarının, ge-
nel zamanlı görsel ve işitsel kontrollerinin yapılması gerekmek-
tedir. Bu işlem, aslında bakımın ilk aşamasıdır. Bunların yanında 
verilen diğer sistemlerin de kullanım kılavuzlarına uygun olarak 
periyodik bakımlarının yapılması gerekmektedir. Biz, kendi kur-
duğumuz değirmenlerde, makine bazında bakım, zaman ve ta-
kip programı oluşturarak makinelerin düzenli takibini sağlıyoruz.

Bir değirmenin işletme giderleri içerisinde bakım, onarım 
ve teknik servis giderlerinin payı ve bu giderleri minimum 
düzeyde tutmanın yolu nedir?
Bir değirmenin düzenli bakımlarının yapılması aslında o de-
ğirmen için masrafların zaten minimize edilmesi anlamına 
gelmektedir. Bakımı düzenli yapılan makine; kullanım ömrü, 
yedek parça ile servis ihtiyacı ve enerji sarfiyatı açısından da 
en masrafsız olanıdır. 

Teknik süreçlerdeki aksaklıkların, arızaların, zamanında gi-
derilemeyen sorunların bir değirmene verdiği zararın bo-
yutları hangi noktalara varabilmektedir?
Aksaklık ve arızaların bir değirmene verebileceği en büyük za-
rar, üretimin tamamıyla durmasıdır. Kısa süreli aksaklıklar ba-
zında değerlendirildiğinde zarar, tavlanan malın zayi olması ve 
üretimin durmasından kaynaklı satış kapasite zararıdır. Ancak 
bunu uzun süreli bir arıza bazında düşündüğümüzde, firma-
nın piyasadaki yerini kaybetmesine kadar gidebilecek kayıpla-
ra neden olabilmektedir.

Değirmen makineleri seçiminde, tedarikçilerin verdiği satış 
sonrası teknik servislerin önemi, yeri nedir? 
Değirmenciler için zaman kaybı ve bundan doğabilecek ye-
tersiz üretim kapasitesi, tahammül edilemez bir durumdur. Bu 
nedenle de çözümlerin, mümkün olan en kısa zamanda olma-
sını beklemektedirler. Bazı noktalarda verilemeyen veya eksik 
kalan servis sisteminden dolayı, müşteriler, sonraki işlerinde 
başka şirketlere yönelebilmektedir. Bu da makine imal eden 
bir firma için en büyük zarardır.

Eklemek istedikleriniz…
Kalibrasyon işlemi de, bir fabrikanın değersel olarak verimli ve 
sahip olduğu kapasitede çalışması için ölçüttür. Bu yüzden ka-
librasyon işleminin de belirli aralıklarla bakım işlemi içerisine 
dahil edilip kontrol edilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır 
ki temizlik işlemi de bakımın önemli ayaklarından biridir ve 
düzenli aralıklarla değirmen temizliğine özen gösterilmelidir.

What is the importance of regular machinery maintenance 
in milling sector and what are the advantages?
We can see that when the maintenance of machinery are per-
formed without any interruption, quality and production ca-
pacity meet the operating standards of the plant. In addition 
to this, performing regular machinery maintenance consider-
ably decrease the costs of spare parts and service. Moreover, it 
enables long machine life without heavy maintenance works.

Which technologies and production processes require regu-
lar maintenance in milling?
Especially vibro systems and shafting units require general 
and timely visual and aural controls. In fact, this process is the 
first stage. In addition to these, periodical maintenance works 
should be performed in accordance with the operation manu-
als in other systems. We ensure regular follow-up of machines 
by making a maintenance, time and follow-up program on 
machinery basis in our own plants.

What is the share of maintenance, repair and technical ser-
vice expenses in the operational costs of a mill and how can 
these expenses be kept at minimum level?
Performing regular maintenance works of a mill actually 
means minimization of the expenses for that mill. Machinery, 
maintenance of which is performed regularly, is the one with 
the least expenses in terms spare parts and service require-
ments and energy consumption. 

To what extent can the effects of the damages arising from 
interruptions, faults and problems that are not eliminated 
on time within technical process reach?
The biggest damage for a mill arising from interruptions and 
faults is the complete non-operation of the production. Con-
sidering the short-term interruptions, sales capacity decrease 
depending on the loss of the goods and non-operation of the 
production. However, in the long run, it can also result in the 
loss of the company’s status in the industry.

What is the importance of the technical services provided 
by suppliers in terms of selection of the milling machines? 
How much do miller care about this issue?
Loss of time and relative insufficient production capacity are 
untenable for millers. For this reason, the solutions are ex-
pected as in short time as possible. Because of the non-per-
formance or missing service system, the customers may prefer 
other companies for their further operations. This is the big-
gest loss for company manufacturing machinery.

Is there anything you want to add?
Calibration is also a measure for a plant to operate efficiently 
and with the current capacity. For this reason, calibration pro-
cess should be included in the maintenance works periodi-
cally and controlled.
It should be noted that cleaning process is also an important 
factor of maintenance and care should be taken for the mill 
with regular periods.
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Ana hatlarıyla 
profesyonel bakım
Professional maintenance with a focus 
on the essentials

Azaltmış sabit fiyatlar, daha yüksek üretim güvenilirliği ve daha 
uzun makine ve tesis ömrü, sayıları giderek artan değirmen 
operatörlerinin tesislerinin bakımı konusunda neden kısmen 
veya tamamen Bühler’e güvendiğinin nedenlerinden bazıları-
dır. Bu sayede; Bühler’in temel prosesler üzerine kurulu keskin 
odağını sağlayan yoğun bilgi birikimi ve güvenilir yapısından 
yararlanabilirler. Sunulan tüm hizmetler, daima optimum üre-
tim prosesi sağlama olan temel hedefle değirmen operatör-
leriyle birlikte özel tesis koşullarına göre uyarlanır. Avantajları, 
bazı yeni un değirmenciliği şirketlerinin tüm bakım organizas-
yonlarını ve bakım işlemlerini Bühler’e vermesine neden olacak 
kadar güven vericidir. 

ÖLÇÜM HİZMETİ
Düzenli ölçüm hizmeti, ölçeklerin okuma hassasiyetinin şir-
ketin kazancı üzerinde doğrudan etkili olması nedeniyle, tüm 
tahıl işleme zincirindeki belki de en önemli bakım işlemidir. En 
iyi ölçüm sistemi dahi yalnızca düzenli bakım görmesi halinde 
istikrarlı bir şekilde çalışabilir. Ölçeklerin maruz kaldığı genel 
aşınma tiplerine ek olarak, kir, toz ve nem kaynaklı aşınmalar 
da söz konusudur. Bu nedenle, hassas parçaların düzenli olarak 

Reduced fixed costs, higher production reliability, and longer 
machine and plant lifecycles are some of the reasons why an 
increasing number of flour mill operators are entrusting main-
tenance of their plants either partially or wholly to Bühler. 
They thereby benefit from Bühler’s concentrated know-how 
and lean structures, which allow a sharp focus to be set on the 
core processes. All the services offered are tailored together 
with the mill operators to the specific plant conditions, with 
the ultimate aim always being to ensure an optimal produc-
tion process. The advantages are so convincing that particular 
new flour milling companies are outsourcing their entire main-
tenance organization and all their maintenance jobs to Bühler.

SCALE SERVICE
Regular scale service is arguably the most important mainte-
nance job in the entire grain processing chain, since the read-
ing accuracy of scales has a direct impact on the profitability of a 
company. Even the best scale system can only operate with con-
sistent accuracy if it undergoes regular maintenance. In addition 
to the common types of wear to which scales are exposed, also 
other factors such as dirt, dust, and moisture cause wear. For this 
reason, regular checking, cleaning, and adjustment of sensitive 
elements are at the center of this maintenance process. Compli-
ance with the ISO Standard 9001-9004, which no modern busi-
ness can ignore today, is a welcome side-effect.

SORTEX TOTAL CARE FOR SORTEX RICE MACHINES
Sortex Total Care provides local service especially for highly 
sensitive Bühler Sortex sorters. Different service levels en-
sure individual support. For example, the WearCare pack 
(preventive maintenance) makes provision for a certain 
number of visits to the plant in order to ensure optimal ma-
chine performance. Other packs are available for repairs, 

Düzenli ölçüm hizmeti, ölçeklerin okuma hassasiyetinin şirketin kazancı üzerinde doğrudan et-
kili olması nedeniyle, tüm tahıl işleme zincirindeki belki de en önemli bakım işlemidir. 
Regular scale service is arguably the most important maintenance job in the entire grain pro-
cessing chain, since the reading accuracy of scales has a direct impact on the profitability of a 
company.

Servis Mühendisi - Service Engineer
Bühler AG

Fernando TOBLER
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kontrol edilmesi, temizlenmesi ve ayarlarının yapılması, bu ba-
kım işleminin merkezinde yer almaktadır. Hiçbir modern şirke-
tin göz ardı edemeyeceği ISO 9001-9004 Standardına uygunluk 
da diğer pozitif yan etkilerinden biridir.

SORTEX PİRİNÇ MAKİNELERİ İÇİN SORTEX TOTAL CARE
Sortex Total Care başta son derece hassas Bühler Sortex ayı-
rıcıları olmak üzere yerel hizmet sağlamaktadır. Farklı hiz-
met seviyeleri sayesinde kişisel destek sunulabilmektedir. 
Örneğin, WearCare paketi (önleyici bakım) optimum ma-
kine performansı sağlamak için tesise yapılan ziyaretlerin 
belirli bir sayıda kalmasını sağlar. Onarım işlemleri, ejektör 
değişimi ve makinelerin uzaktan kumandası için de diğer 
paketler mevcuttur. Sortex Total Care hizmeti, ayırma ekip-
manından maksimum verimlilik ve performans almak için 
gereken her şeyi sunar. 

TESİS HİZMETİ
Bühler, ayrı tesis bölümlerinin bakımının yanı sıra, genel te-
sis hizmeti de sunar - %100 çalışma güvenilirliği sağlamak 
için resepsiyondan (giriş) paketlemeye kadar. Kapsamlı 
Bühler uzmanlığı ile programlama ve yoğunluk bakımın-
dan ayrı tasarım seçenekleri, bu hizmetin temel özelliklerini 
oluşturmaktadır.

WİNCOS CARE
WinCos Care Hizmet Yönetim Sistemi, Bühler’in sunduğu 
birçok hizmetten birinden yararlanan veya bakım işlemle-
rini kendi personeli ile yürüten işletmelerin bakım organi-
zasyonuna tamamen yeni olasılıklar sunmaktadır. Kullanı-
lan yazılım programı sürümü, belirli tesislerin ihtiyaçlarını 
karşılamak için yapılandırılmış olup istendiği takdirde ku-
rulu tüm ekipmanı kapsayabilir. Mevcut makinelere yönelik 
tüm bakım işlemleri kontrol listesi şeklinde alınabilir. Yedek 
parça mağazası ile parçaları çevrimiçi olarak sipariş etme 
olasılığını eş zamanlı olarak birleştirme, bakım verimliliğini 
maksimum düzeye çıkarır. Bu sayede, kullanım kılavuzları 
da dahil olmak üzere tüm belgeler tek bir sistemde buluna-
bilir. Bu nedenle, yalnızca işlemler için değil, gıda güvenliği 
standartlarına uygunluğu kontrol 
etme gibi denetleme işlemleri 
için de kullanılabilirler.

QR Kodu, Bühler Müşteri Hizmet-
leri’nin WinCos Care Hizmet Yöne-
tim Sistemine erişmenizi sağlar. 

ejector replacement, and remote monitoring of the ma-
chines. Sortex Total Care delivers everything that is needed 
for getting maximum efficiency and productivity out of the 
sorting equipment.
 
PLANT SERVICE
Beside maintenance of individual plant sections, Bühler also 
offers total plant service – ranging from reception (intake) to 
packaging in order to guarantee 100% operating reliability. The 
full range of Bühler expertise plus individual design options in 
terms of scheduling and intensity are the main characteristics 
of this service.
 

WINCOS CARE
The WinCos Care Service Management System opens 
up entirely new possibilities in the maintenance organ-
ization of businesses which either benefit from one of 
the many Bühler service offerings or have maintenance 
carried out by their own personnel. The software pro-
gram version used is configured to meet the needs of 
the specific plant and may if required cover the entire 
equipment installed. All the maintenance jobs for the 

machinery included can be retrieved in the form of checklists. 

Simultaneous linking with the spare parts store with the pos-
sibility of ordering parts online maximizes maintenance ef-
ficiency. All the documents including the operation manuals 
are thus available in a single system. They can therefore be 
used not only for operations, but also for auditing, for instance 
for proving compliance with food safety standards.

The QR Code enables you to access the WinCos Care Service 
Management System video of Bühler Customer Service. 
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İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Bülent Özkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açık-
lamada bulgur üreticilerine destek vermek amacıyla 104 bulgur işletmesinin ürünlerini test ede-
rek daha kaliteli üretim yapmalarına destek olduklarını söyledi.
A couple of days ago in a declaration, Bülent Özkan, General Secretary of Silkroad Development 
Agency, stated that they support more quality production by testing the products of 104 bulgur 
plants in order to support bulgur producers.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Bülent Öz-
kan, yaptığı yazılı açıklamada 104 bulgur işletmesinin ürünle-
rini test ederek daha kaliteli ve sağlıklı üretim yapabilmelerine 
katkıda bulunduklarını söyledi.

Genel Sekreter Özkan, İKA tarafından yüzde 75 Mali destek 
sağlanan ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından yürü-
tülen “Bulgur Üretiminde Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi 
ve Bulgur Tanıtımının Yapılarak, Tüketiminin Artırılması Proje-
si” kapsamında, bulgur analiz testleri yapabilen, protein tayin 
cihazı, rutubet analizleri için numune öğütücüsü ve boya ana-
lizleri için HPLC cihazı satın alındığını belirtti.

Bu cihazlar sayesinde Gaziantep, Adıyaman ve Kilis il merkez-
leri ve ilçelerinde bulunan toplam 104 bulgur işletmesinin 
ürünlerinin test edilerek daha kaliteli ve sağlıklı üretim yapa-
bilmelerine katkıda bulunulduğunu aktaran Özkan, bölgenin 
önemli bir ihraç ürünü olan bulgura dair verilerin derlenmesi 
ve raporlanması, tanıtımı, kalite ve üretim kapasitesinin artırıl-
ması gibi çeşitli alanlarda çalışma yaptıklarını belirtti.

In his written declaration Bülent Özkan, General Secretary of 
Silkroad Development Agency, said that they contribute to 
more quality and healthy production by testing the products 
of 104 bulgur plants.

General Secretary Özkan stated that a protein determination 
device to analyze bulgur; a sample grinder for moisture analy-
sis and a HPLC device for paint analysis were purchased within 
the scope of the “Improving Quality Infrastructure in Bulgur 
Production and Increasing Consumption by Introducing Bul-
gur Project” 75% of which is subsidized by IKA, and conducted 
by Gaziantep Commodity Exchange (GTB).

Özkan stating that thanks to these devices, they contribute to 
104 wheat plants in Gaziantep, Adiyaman, Kilis and their prov-
inces to enable them to make more quality and healthy pro-
duction by testing their products, said that they have various 
studies such as collecting and reporting data, introduction 
and increasing the quality and production capacity of bulgur 
which is one the most important export product of the region.
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“Tahıl Pazarı – Dün, Bugün, Yarın” konulu XIV. Uluslararası Ta-
hıl Konferansı, 04-07 Haziran 2013 tarihleri arasında Rus Tahıl 
Birliği tarafından Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı, Rusya 
Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, tarifleri yöneten 
Federal Memuriyet, Krasnodar İlçe İdaresi ve Kuban Tarım-Sa-
nayi Birliği’nin desteği ile Rusya’nın Gelendjik şehrinde düzen-
lenecek. 
‘Tahıl Pazarı – Dün, Bugün, Yarın’ konulu XIV. Uluslararası Tahıl 
Konferansı’nda; tahıl piyasasının işleyişinin regülasyonu ko-
nuları ve mevzuat sorunları, üretim tahminleri, fiyat ve tahıl 
pazarındaki durumun dinamiği, üretimde yeni teknolojilerin 
kullanımı, tahıl işleme ve depolama teknolojileri, tahıl pazarın-
da ulaşım ve finansal altyapının geliştirilmesi ve diğer sorunlar 
tartışılacak.
Uluslararası Tahıl Konferansı’nda, özellikle Avrasya sınırların-
da gerçekleştirilen bütünleşme süreçlerine ilişkin sorunlar ve 
Gümrük Birliği’ne giren ülkelerde tarım sektörünün gelişimi 
gibi konulara da odaklanılacaktır. Konferansta her zaman ki 
gibi, 20’den fazla ülkeden gelen 800’den fazla katılımcı bekle-
niyor. Konferans, katılımcılarına yüklü konferans programları-
nın yanı sıra iş görüşmeleri, ortaklar ile buluşmalar, kendi şir-
ketlerinin tanıtımları için en iyi şartları sunmayı da hedefliyor.

The Russian Grain Union supported by the Ministry of agri-
culture of the Russian Federation, the Ministry of economic 
development of the Russian Federation, the Federal service 
for tariffs, the Administration of Krasnodar region, the Agro-
industrial Union of Kuban will hold the  XIV International grain 
round “Grain market - yesterday, today, tomorrow”, June 4-7, 
2013 (Gelendzhik).
At the XIV International grain round “Grain market - yesterday, 
today, tomorrow” there will be discussed the problems of state 
legislative and regulation issues of the functioning of the grain 
market, production forecasts, dynamics of the price and grain 
market situation, use of new grain production, processing and 
storage technologies, grain market transport and financial in-
frastructure development, and other issues.
The special attention will be paid to the problems in the inte-
gration processes on the Eurasian space, development of the 
agrarian sector in the countries of the Customs Union. Usually 
there are expected more than 800 participants from about 20 
countries. Along with a highly topical program, the partici-
pants will be offered the best conditions for business nego-
tiations and meetings with the partners, and presentations of 
their companies.

ULUSLARARASI 
TAHIL KONFERANSI, 
HAZİRAN’DA RUSYA’DA

INTERNATIONAL GRAIN 
ROUND IS IN RUSSIA IN JUNE
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Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında Güneydoğu Anadolu İhra-
catçı Birlikleri’nde (GAİB) toplanan Makarna, Bulgur Bakliyat, 
Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu (MBTG), 2012 yılının genel değer-
lendirmesinin ardından 2013 hedeflerini açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından kurulan tanıtım grupları 
arasında önemli bir yere sahip olan MBTG’nin Başkanı Ahmet 
Tiryakioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; MBTG’nin 2012 
yılı içerisinde yurt içinde ve yurt dışında önemli çalışmalara 
imza attığını ve bu çalışmalarla üreticilerin ve ihracatçıların yo-
lunu açtığına inandığını ifade etti.

2013 yılında tanıtımını yapacakları ürünler için farklı hedef 
ülkeler belirlediklerini söyleyen Tiryakioğlu, bunları şöyle 
açıkladı: “Makarna sektörüyle ilgili belirlenen hedef ülkeler 
Dubai merkezli olmak üzere Afrika ve Ortadoğu, SIAL ve 
Anuga fuarları çerçevesinde AB pazarı, Uzakdoğu ve Gü-
neydoğu Asya, ABD; bulgur sektörü için Rusya Federasyonu, 
Suudi Arabistan; bakliyat sektörü için Bangladeş, Irak, Gü-
ney Afrika ve Tanzanya; bitkisel yağ sektörü için ise Yemen, 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Bahreyn, 
Kuveyt, Katar, Doğu ve Batı Afrika ülkeleri ürün tanıtımları-
mız için hedef ülke olarak belirlenmiştir. Yani ürünlerle ilgili 
tanıtım çalışmalarımız bu hedef ülkelere yönelik gerçekleş-
tirilecektir.” dedi.  

Pasta, Bulghur, Pulses and Vegetable Oils Promotion Group 
(MBTG), which held a meeting at the headquarters of South-
eastern Anatolian Exporters Association under the chairman-
ship of Ahmet Tiryakioğlu, declared its 2013 targets after the 
general review of the year 2012. 

Ahmet Tiryakioğlu, President of MBTG that has an important 
position among the promotion groups established by the 
Turkish Exporters Assembly, reminded that MBTG took impor-
tant steps both in Turkey and at overseas within the year 2012, 
and shared his belief that these steps paved the way both for 
producers and exporters.  

Tiryakioğlu stated that they determined different target coun-
tries for the products that they will promote in 2013: “The target 
countries for our product promotions are determined as Euro-
pean and Middle Eastern countries provided that Dubai is the 
center, EU countries within the framework of SIAL and Anuga 
fairs, Far Eastern and Southeast Asian countries, and USA for 
the pasta sector; as Russian Federation and Saudi Arabia for the 
bulghur sector; as Bangladesh, Iraq, South Africa and Tanzania 
for the pulses sector; and as Yemen, Saudi Arabia, United Arab 
Emirates, Syria, Bahrain, Kuwaiti, East and West African countries 
for vegetable oils sector. In short, we will continue our promo-
tion efforts for our products in these target countries.”  

Makarna, Bulgur Bakliyat, Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu Güneydoğu Anadolu İhracatçı 
Birlikleri’nde düzenlenen toplantıda 2013 hedeflerini açıkladı. Tanıtım Grubu, her ürün gurubu 
için Asya’dan Uzakdoğu’ya, AB ülkelerinden Afrika ve Ortadoğu’ya kadar dünyanın birçok ülke-
sini kapsayan geniş bir pazara odaklandı.
Pasta, Bulghur, Pulses and Vegetable Oils Promotion Group declared its 2013 targets in the 
meeting held at the headquarters of Southeastern Anatolian Exporters Association. MBTG fo-
cuses on an extensive market covering many different countries of the world from Asia to Far 
East, EU countries to Africa and Middle East.
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Makarna üretim sanayinin ana hammaddesi olan ve aynı zamanda bulgur üretiminde de kullanı-
lan durum buğdayı, özellikle makarnaya olan talebin artmasıyla birlikte dünya pazarında gittik-
çe daha önemli bir tahıl ürünü haline gelmektedir. 2010/11 sezonunda 34,5 milyon ton olduğu 
tahmin edilen dünya durum buğdayı üretiminde; AB ülkeleri, özellikle de makarna denilince ilk 
akla gelen ülke olan İtalya, ilk sırada yer almaktadır.
Durum wheat which is the main raw material of the pasta production industry and used in the 
bulgur production at the same time has become a more significant cereal product in the world 
market together with the increase in the demand for pasta. European countries, especially Italy 
that comes to mind when the subject is pasta, are placed on the top in the production of durum 
wheat which is estimated to be 34.5 million in 2010/11 season.

Triticum durum olarak bilinen ve ağırlıkla makarna ve bulgur 
üretiminde kullanılan bir buğday türü olan durum buğdayı, 
ekmeklik buğdaydan farklı bir tür olup genellikle sert tane ya-
pısı, amber tane rengi ve öğütüldüğünde sarı irmik vermesi ile 
karakterize edilmektedir. Durum buğdayının ekmek üretimin-
de tercih edilmeyip de makarna endüstrisinde kullanılmasının 
esas sebebi olarak da, protein ve gluten içeriklerinin ekmeklik 
buğday ile aynı olmasına rağmen bu glutenin yeterli elastik 
kuvvete sahip olmayışı gösterilmektedir. Bugün buğdaydan 
yapılan sanayi ürünleri içerisinde tüketim miktarı ve beslen-
medeki önemi bakımından ekmekten sonra gelen makarna, 
yapısında bulunan kompleks karbonhidratların hızlı bir şekilde 
parçalanıp enerjiye dönüşebilmesi, mineral ve vitamin açısın-
dan oldukça zengin olması yüzünden önemli bir besin kaynağı 
olarak tanımlanmaktadır.

Makarna üretim teknolojisinin ekmek üretim teknolojisine ben-
zer bir yapıya sahip olması, makarnanın uygun ambalajlama ve 
uygun saklama koşulları altında uzun süre dayanabilen bir ürün 
olması nedeniyle, buğdayın makarna şeklinde tüketimi, ekmek 
şeklinde tüketimine oranla son yıllarda tüm dünyada artış gös-
termektedir. Buna bağlı olarak durum buğdayına olan talep ve 
durum buğdayının dünya pazarındaki önemi artmaktadır. Bu-
nun yanı sıra anavatanı Türkiye olan bulgurun da dünya paza-
rında tanınmaya başlanması durum buğdayıyla ilgili talebi daha 
da arttıracağa benziyor.

DÜNYA DURUM BUĞDAYI ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Dünya durum buğdayı ekim alanın yaklaşık 17,5 milyon hek-
tar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyanın en bü-
yük durum buğdayı üreticisi AB (27)’dir ve ekim alanı yaklaşık 
3 milyon hektardır. AB (27) ülkeleri içinde de İtalya, üretimin 
yaklaşık yarısını gerçekleştirmektedir. 2010 yılında AB (27) ma-
karnalık buğday üretiminin 8,7 milyon ton ve dünya toplam 
üretiminin 34,5 olduğu tahmin edilmektedir. Durum buğdayı 
üretiminde, 2010 yılı verilerine göre; AB ülkelerini sırasıyla Ka-
nada, Türkiye, ABD ve Meksika takip etmektedir.  Dünya durum 
buğdayı tüketimi ise makarna tüketimiyle doğru orantılıdır. 
Dolayısıyla dünyada kişi başı makarna tüketiminde 28 kg ile ilk 
sırada yer alan İtalya, aynı zamanda en önemli durum buğdayı 
kullanıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. İtalya’yı 13 kg ile Vene-
zuela ve 11.7 kg ile Tunus izlemektedir. Türkiye’nin kişi başına 
makarna tüketimi ise 6 kg’dır.

Durum wheat which is also called as tritium and heavily used 
in the production of pasta and bulgur is a different type than 
the bread wheat and generally characterized with solid grain 
structure, amber grain color and yellow semolina when grind-
ed. The main reason that the durum wheat is not preferred 
in bread production but used in the pasta industry is that al-
though it has the same contents with bread wheat in terms of 
protein and gluten, this gluten type does not have sufficient 
elastic strength. 

Today, pasta which is ranked after bread in terms of consump-
tion rate and the importance in nutrition among the industrial 
products made of wheat is defined as an important source of 
food as the complex carbohydrates in its structure can quickly 
convert into energy by degrading and it is very rich in mineral 
and vitamins. As the pasta production technology has a simi-
lar structure with the bread production technology and pasta 
has a long physical life under suitable packaging and storage 
conditions, consumption of wheat in form of pasta has been 
increasing recently all around the world when compared to 
consumption in the form of bread. Therefore, demand for 
the durum wheat and the importance of durum wheat in the 
world market are also increasing. In addition to this, it seems 
that the demand for durum wheat will further increase with 
the start of recognition of the durum wheat, homeland of 
which is Turkey, in the world market.

PRODUCTION AND CONSUMPTION OF DURUM 
WHEAT IN THE WORLD
It is estimated that the cultivation area of durum wheat in the 
world is nearly 17.5 hectares. The biggest durum wheat pro-
ducer in the world is EU (27) and the cultivation area is approxi-
mately 3 million hectares. Among the EU (27) countries, Italy 
makes half of the production. It is estimated that the produc-
tion of pasta wheat in EU (27) in 2010 was 8.7 million ton and 
the total production in the world was 34.5 ton. According to the 
data of 2010, EU is followed by Canada, Turkey, USA and Mexico 
in durum wheat production.  World durum wheat consumption 
is in direct proportion to pasta consumption. For this reason, 
Italy which is on the top in pasta consumption per person with 
28 kg in the world is also the most import durum wheat user in 
the world. Italy is followed by Venezuela with 13 kg and Tunisia 
with 11.7 kg. Pasta consumption per person in Turkey is 6 kg.
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DÜNYA DURUM BUĞDAYI İTHALATI
En önemli durum buğdayı ithalatçısı ülkeler Cezayir ve AB 
(27)’dir. Durum buğdayı ithalatının yaklaşık yüzde 50’si bu iki 
ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Cezayir’in 2010/11 dö-
neminde yaptığı ithalatın, yüksek rekolte nedeniyle önceki yıla 
göre 550 bin ton düşerek 1 milyon ton olduğu ve AB (27)’nin 
2010/11 döneminde yaptığı ithalatın artarak 2,2 milyon ton 
olduğu tahmin edilmektedir.

DÜNYA DURUM BUĞDAYI İHRACATI
Dünyadaki en büyük durum buğdayı ihracatçısı ülkeler Kana-
da, AB (27) ve ABD’dir. Kanada dünya ihracatında yüzde 50’den 

DURUM WHEAT IMPORT IN THE WORLD
The most important durum wheat importers are Algeria and 
EU (27). Nearly 50% of durum wheat import is performed by 
these two countries. It is estimated that the import of Algeria 
in 2010/11 season decreased by 550,000 ton because of high 
yield when compared to the previous year and reached to 1 
million ton and the import of EU (27) reached to 2.2 million ton 
by increasing in 2010/11 season.

DURUM WHEAT EXPORT IN THE WORLD
Major durum wheat exporter countries in the world are Canada, 
EU (27) and USA. Canada has a share of more than 50% in the 
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fazla paya sahiptir. Durum buğdayı ihracatında bu üç ülkeyi 
Meksika ve Avustralya takip etmektedir.   2010/11 döneminde 
dünya durum buğday ihracatının, Kuzey Afrika ülkelerindeki 
rekolte artışına bağlı olarak, bir önceki döneme göre 0,4 mil-
yon ton azalışla 7,2 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir.  

TÜRKİYE’DE DURUM BUĞDAYI ÜRETİMİ
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye durum 
buğdayı ekim alanı 13 milyon dekar civarında. Dekar başına 
verimin 2006-2011 yılları arasında ortalama 252 kilogram ol-
duğu Türkiye’de, 2011 yılında üretilen durum buğdayı mikta-
rı ise 3 milyon 850 bin ton. Bu miktar, bir önceki yıl 3 milyon 
450 bin ton olan üretimin, 2011 yılında 400 bin ton arttığını 
göstermektedir.  2011’deki üretim miktarı aynı zamanda son 6 
yılın en yüksek durum buğdayı üretim miktarını temsil ediyor. 
Türkiye’de, durum buğdayı üretimi yeterli olmakla birlikte, kali-
te konusunda yaşanan sıkıntılar zaman zaman ithalatı zorunlu 
hale getirmektedir.

TÜRKİYE’DE MAKARNA SANAYİ
Türkiye’de ilk makarna tesisi 1922 yılında İzmir’de kurulmuş-
tur. 1950’li yıllara kadar makarna üretimi küçük imalathane-
lerde gerçekleştirilmiş, büyük fabrikaların kurulmasına ancak 

world export. These three countries are followed by Mexico 
and Australia.  It is estimated that world durum wheat export in 
2010/11 season reached to 7.2 million ton with a decrease of 0.4 
million ton when compared to the previous season in accord-
ance with the increase in the yield of North African countries. 

DURUM WHEAT PRODUCTION IN TURKEY
According to the data of Turkish Statistical Institute, cultiva-
tion area of durum wheat in Turkey is nearly 13 million de-
cares. In Turkey where the average yield per decare was 252 
kg in 2006-2011 seasons, durum wheat amount produced in 
2011 was 3,850,000 ton. This amount shows that the produc-
tion in the previous year, which was 3,450,000 ton, reached by 
400,000 ton in 2011.  Production rate in 2011 also represents 
the highest durum wheat production rate in the last 6 years. 
Durum wheat production is sufficient in Turkey; on the other 
hand problems faced in the quality sometimes make it com-
pulsory to import from other countries. 

PASTA INDUSTRY IN TURKEY
The first pasta plant in Turkey was established in Izmir in 
1922. Until 1950s, pasta production was performed in small 
factories and the establishment of big factories hardly 
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bu yıllarda başlanmıştır. 1970’li yıllarda küçük tesisler yerini 
modern teknoloji kullanan büyük kapasiteli fabrikalara bırak-
mıştır.  Özellikle durum buğdayı üretimi oldukça yüksek olan 
Türkiye’de, makarna üretimi ve kalitesi de artarak uluslararası 
pazarlarda rekabet edebilir hale gelmiş ve fabrika sayısı 26’ya 
ulaşmıştır.  Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin raporuna göre; 
bu fabrikalardan Nuh günlük kapasitesi 680 ton civarında. Du-
rum (Arbel), Beşler ve Barilla’nın her birinin günlük kapasiteleri 
300 tonun üzeriyken Golda ve Piyale’nin her birinin günlük ka-
pasitesi ise 200 tonun üzerinde.

1990’lı yılların başlarından itibaren ülke çapında ihracata yö-
nelik sanayileşme stratejisinin ağırlıklı olarak uygulanmasıyla 
Türkiye’nin makarna ihracatında görülen canlanma, iç talepteki 
eş zamanlı büyüme ile paralel gelişince, makarna sektöründe 
faaliyette bulunan büyük fabrikalar kapasitelerini artırma yolu-
na gitmişlerdir. 

Türkiye makarna ihracatının en yüksek seviyelerinden birinin 
yakalandığı 1997 yılında, toplam kurulu kapasite 700 bin ton 
seviyesine çıkmıştır. Bugün, Türk makarna sanayi içerisinde, 
bölgesel talebi karşılamaya yönelik çalışan tesislerin yanı sıra 
teknolojik açıdan gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek düzeye 
gelmiş, üretiminin önemli bir bölümünü ihracata yönlendirmiş, 
büyük entegre tesisler de dâhil olmak üzere çok sayıda fabrika 
faaliyet göstermektedir.  

Türkiye, 2009 sonu itibariyle 1 milyon 200 bin tonu aşan kurulu 
kapasite ile dünyanın en büyük makarna üreticisi ülkelerinden 
biridir. Durum buğdayı ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu, 
Orta Anadolu ve Batı Anadolu’da üretilmektedir. Bu yüzdende 
Türkiye’de makarna üreten fabrikalar da daha çok bu bölgeler-
de yoğunlaşmışlardır. Güneydoğu Anadolu bölgesi başta Ga-
ziantep ili olmak üzere yüzde 40’la ilk sırayı alırken, bu bölgeyi 
başta Ankara ili olmak üzere Orta Anadolu (%35) ve başta İzmir 

started in these years. In 1970s, small factories have their 
places big-scale factories using modern technology.  In Tur-
key where especially durum wheat production is relatively 
high, pasta production rate and quality have increased and 
the country has become capable to compete in interna-
tional markets and the number of factories has reached to 
26. According to the report of Central Anatolia Exporters 
Union, the capacity of Nuh factory is around 680 ton. While 
the daily capacities of Durum (Arbel), Beşler and Barilla are 
over 300 ton, daily capacities of Golda and Piyale are more 
than 200 ton.

When the recovery seen in the pasta export rate of Turkey to-
gether with the implementation of industrialization strategy 
aimed at export within the country starting from the begin-
ning of 1990s developed in parallel with the simultaneous 
growth in the domestic demand, big factories operating in the 
pasta sector decided to increase their capacities. In 1997 when 
one of the highest rates in pasta export in Turkey was seen, 
total established capacity reached to 700,000 ton.

Today, in Turkish pasta industry, there many factories operat-
ing including big integrated plants which have become capa-
ble to compete with countries developed in terms of technol-
ogy, and directed a considerable amount of their production 
to export, as well as the plants operating in order to meet the 
regional needs. 

Turkey has become one of the biggest pasta producer coun-
tries in the world with an established capacity of more than 
1,200,000 starting from the end of 2009. Durum wheat is 
mainly produced in Southeastern Anatolia, Central Anatolia 
and West Anatolia. For this reason, pasta producing factories 
are intense in these regions of Turkey. While Southeastern 
Anatolia, especially Gaziantep, is placed on the top with a 
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ili olmak üzere de Batı Anadolu (%25) bölgeleri izlemektedir. 
Sektörde faaliyet gösteren ve her birinin kurulu kapasitesi 170 
ton/gün’ün üzerinde olan 7 büyük firma sektörün kapasitesinin 
yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

TÜRKİYE’NİN DURUM BUĞDAYI DIŞ TİCARETİ
Türkiye’nin 2000 yılından 2010 yılına kadar yaptığı makarna-
lık buğday ithalat ve ihracat verileri aşağıdaki tabloda belirtil-
miştir. Buna göre; en yüksek makarnalık buğday ithalatı 2008 
yılında 151 bin 554 ton olarak gerçekleşmiş ve 2010 yılında ise 
yüzde 46 azalarak 80 bin 632 tona düşmüştür. 

Makarnalık buğday ihracatı ise en yüksek 2000 yılında 817 
bin 160 ton olarak gerçekleşmiş, 2010 yılında ise yüzde 57 aza-
lışla 348 bin 372 tona düşmüştür.Üretim maliyetlerinin yük-
sek olması nedeniyle Türkiye’nin buğday ihracatında, dünya 
fiyatlarıyla rekabet etme şansı son derece azdır. Bu nedenle 
hammadde olarak buğday ihracatı yerine işlenerek; yani un, 
makarna, bulgur, bisküvi ve diğer mamul maddeler halinde 
ihraç edilmektedir. Bu bağlamda durum buğdayı ihracatından 
ziyade Türkiye’nin makarna ihracatına bakmakta yarar vardır. 

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

share of 40%, this region is followed by Central Anatolia (35%) 
with Ankara and West Anatolia (25%) with Izmir. 7 big compa-
nies operating in the industry and each with an established 
capacity of more than 170 ton/day comprise more than half of 
the total capacity of the industry.

DURUM WHEAT FOREIGN TRADE IN TURKEY
Pasta wheat import and export data of Turkey from 2000 
to 2010 are given in the following table. Accordingly, the 
highest pasta wheat import was in 2008 with 151,554 ton 
and in 2010 it became to 80,628 with a decrease by 46%. 
Pasta wheat export was highest in 2000 with 817,610 ton 
and it became 348,372 ton in 2010 with a decrease of near-
ly 57%.

As the production costs are high, the possibility of Turkey to 
compete with world prices in wheat export is very low. For this 
reason, instead of in the form of raw material, the wheat is pro-
cessed and exported as flour, pasta, bulgur, biscuit and other 
products. In this context, it is better to look at the pasta export 
of Turkey rather than wheat export rates. 

According to the data of Turkish Statistical Institute, Turkey 
exported 160,000 ton pasta (67,230,000 Dollar) in 2006; 
177,000 ton (204,242,000 Dollar) in 2007; 172,000 ton 
(170,656,000 Dollar) in 2008 and 213,000 ton (149,429,000 
Dollar) in 2009. 

Pasta export rate in 2010 is 297,000 ton. The return of this 
amount is 185,964,000 Dollar. Turkey is ranked among the first 
5 countries in the world pasta export with these rates. 

Kaynaklar - Sources:
1. Toprak Mahsulleri Ofisi, 2010 Yılı Hububat Raporu, Ağustos 2011
2. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Makarna Sektör Raporu, Temmuz 2010
3. İstanbul Ticaret Odası, Makarna Sektör Profil Araştırması, 2002
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GİRİŞ 
İrmiğin üretim kalitesi, “kirlilik” olduğu düşünülen nihai ürün-
de bulunan siyah/kahverengi parçacıkların miktarı gibi birçok 
parametre ile değerlendirilir. Siyah/kahverengi parçacıkların 
miktarı doğrudan hasat koşullarının kalitesi ile ilişkilidir. Siyah 
parçacıklar buğdaydaki “buruşmanın” koyuluğu ile orantısal-
dır; kahverengi parçacıklar ise durum buğdayının kepek ren-
ginin sonucudur. Kirlilik izlemenin temel amacı siyah parça-
cıkların nihai makarna ürününde görünür olması, kahverengi 
parçacıkların ise normalde mümkün olduğunca açık yani “açık 
bal rengi” olması, beklenen makarna rengine katkıda bulun-
maktadır. Değirmenciler artık irmikteki parçacık durumunu 
kontrol etmeye yönelik sistemleri kullanarak irmik eleme bö-
lümünü optimize edebilir ve bu da yatırım üzerinde hızlı bir 
getiri sağlayabilirler. Bu, büyük miktarlarda buğday tasarrufu 
sağlayacak ve durum irmiği elemenin verimliliğini arttıracak 
şekilde renk ayırıcının hassasiyetini ayarlayabilir.

INTRODUCTION
Production quality of semolina is assessed through several pa-
rameters, one of which is the amount of black/brown specks 
in the final product, considered to be “impurities”. The amount 
of black/brown specks is directly proportional to the quality of 
the harvest conditions. The black specks are proportional to 
the darkness of the “crease” in the wheat, whereas the brown 
specks are the result of the bran colouring of the durum wheat. 
The main reason for impurity monitoring is that the black 
specks will appear in the final pasta product, whilst the brown 
specks will contribute to the colour of the pasta which is nor-
mally expected to be as lightly coloured as “clear honey”. Us-
ing systems to check the speckiness of the semolina the miller 
can now optimise his semolina screening section providing a 
quick return on investment. It can and adjust the sensitivity 
of the colour sorter, saving enormous amounts of wheat and 
increasing the efficiency of the durum wheat screening.

DURUM BUĞDAYI 
ELEME SEVİYESİNİ VE MALİYETİNİ 
AYARLAMAK İÇİN İRMİK KONTROLÜ

N I G E R I A  S AV E S  W H E AT  W I T H 
C A S S AVA  F LO U R

SEMOLINA MONITORING FOR ADJUSTING THE 
LEVEL AND COST OF DURUM WHEAT SCREENING

Direktör - Director
Branscan Ltd

Aytun Erdentug
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BUĞDAY KALİTESİ
Kirliliklerin izlenmesi, kullanıcılara (özellikle profesyonel ma-
karna üreticilerine) irmik üretimlerini değerlendirme imkânı 
sunar. Genellikle New Mexico, Arizona, North Dakota, Canadi-
an Prairies gibi yerlerden alınan pahalı durum buğdayının, iyi 
kalitede olduğu ve bu buğdaydan oldukça az kirlilik oranına 
sahip irmik üretildiği bilinmektedir.

Dünyanın diğer yerlerindeki durum buğdayında, kaliteyi etki-
leyen yağmur ve saklama koşulları, ürün içerisinde koyu renkli 
parçaların oluşmasına ve buğday kepeğinin daha koyu renkli 
olmasına neden olur. Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Japonya gibi 
ülkelerde buğdayın kalitesi, nereden ithal edildiğine bağlıdır. 
Bu durumda, değirmenden geçirilen buğday mümkün oldu-
ğunca temiz olması için buğdayın kirlilikten arındırılması ge-
rekmektedir.

Durum buğdayı kalitesinin oldukça önemli olduğu ve bu ne-
denle de irmik kalite gereksinimlerinin oldukça yükseklerde 
seyrettiği Fas, ABD ve Türkiye gibi ülkelerde, irmik kalite kont-
rolü için çevrimiçi sistemlerin kullanılmasıyla sağlanan “çevri-
miçi kalite izleme”ye doğru bir yönelim vardır.

İZLEME
Pazarda bulunabilen bu çözüm, değirmencilerin elemeyi ma-
nuel olarak optimize etmelerine veya durum buğdayı için tam 
otomatik bir sistem kullanarak süreci tamamen otomatik şekil-
de yürütmelerine olanak tanır. 

Buğdayın elenmesi işlemi, yıllar yerine birkaç ay içerisinde ya-
tırımda kazanç sağlayacak şekilde parçacık izleme sistemi kul-
lanılarak ayarlanabilir ve optimize edilebilir. 

Şu anda durum değirmenlerinin birçoğu, kirlilikleri kontrol 
etmek için durum buğdayını elemek amacıyla farklı şirketlere 
ait “renk ayırma makineleri” kullanmaktadırlar. Bu, irmik eleme 
tesislerinin başlangıcıdır.

Buğday gibi ürünleri elemek için “renk ayırma sistemleri”nin 
kullanımı, yeni bir uygulama olup bu iş için oldukça pahalıdır. 
Artık değirmenciler, irmik kalitesini kontrol etmeye yönelik eks-
tra çözümler kullanarak, irmik eleme bölümünü optimize ede-
bilirler. Bu da yatırım üzerinde hızlı bir getiri sağlayacaktır. Bu, 
büyük miktarlarda buğday tasarrufu sağlayacak ve durum irmi-
ği elemenin verimliliğini arttıracak şekilde irmikteki parçacık-
ları kontrol edebilir ve ren ayırıcının hassasiyetini ayarlayabilir.

ÖNERİLEN ÇÖZÜM
Ana yenilik, irmik tarama seviyesini kontrol etmek için Branscan’ın 
Fluoroscan irmik kontrol sisteminin (çevrimdışı (laboratuar) veya 
çevrimiçi versiyonu mevcuttur) kullanımıdır, böylece sistem op-
timize edilebilir.  Çevrimiçi sistem, tutarlı sonuçlarla her 15 sani-
yede ürünün kalitesini objektif olarak kontrol edebilir; bu da du-
rum buğdayı eleme işleminin hassasiyetinin müşteri taleplerine 
göre optimize edilebilmesine olanak tanır.

WHEAT QUALITY
The monitoring of impurities enables the users (especially 
the commercial pasta manufacturers) to assess their semo-
lina production. It is known that good quality, usually ex-
pensive durum wheat from locations such as New Mexico, 
Arizona, North Dakota, Canadian Prairies, produce clear 
semolina with very little amount of impurity.

The durum wheat from other locations in the world where 
quality is affected by rain and storage conditions result in 
the dark creases in the wheat and the bran of the wheat 
being darker. In countries such as North Africa, Middle East 
and Japan the quality of wheat is dependent on where it is 
imported from. In this case the wheat needs to be screened 
for impurities, so the wheat milled is as clean as possible.

In Morocco, USA, Turkey where durum wheat quality is very 
important and hence the semolina quality requirement 
is extremely high , there is a move towards on-line qual-
ity monitoring using online systems for semolina quality 
checking.

MONITORING
The solution available in the market allows the miller to 
manually optimise the screening or to fully automate the 
process providing fully automated system for durum wheat. 

The screening of the wheat can be adjusted and optimised 
using a speck monitoring system to provide a return on in-
vestment within months rather than years. 

Many durum mills currently use “colour sorting machines” 
from different companies to screen the durum wheat intake 
to check for impurities. This is now the start of the semolina 
screening facilities.

The use of “colour sorting systems” to screen products such 
as wheat is new and seen to be very expensive for this task. 
Using the extra solution of checking the quality of semo-
lina the miller can now optimise his semolina screening, 
which in turn provides a quick return on investment. It can 
check the speckiness of the semolina and adjust the sen-
sitivity of the colour sorter, saving enormous amounts of 
wheat and increasing the efficiency of the durum wheat 
screening.

SUGGESTED SOLUTION
The main innovation has been the utilisation of Branscan’s 
semolina checking system, Fluoroscan (available offline 
(laboratory) or online version) to control the level of screen-
ing of the semolina so that it can be optimised. The on-line 
system can objectively check the quality of the product 
every 15 seconds with consistent results meaning the sen-
sitivity of durum wheat screening can be optimised accord-
ing to customer demands.
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Parantez Uluslararası Fuarcılık tarafından 2 yılda bir İstanbul’da 
organize edilen Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem 
Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri 
Fuarı (İDMA)’nın beşincisi, 04-07 Nisan 2013 tarihleri arasında 
İstanbul Fuar Merkezi’nde, dünyanın 120 ülkesinden gelecek 
binlerce profesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Parantez Fuarcılık’ın Genel Müdürü Zübeyde KAVRAZ, İDMA 
2013 Fuarı’yla ilgili sorularımızı yanıtladı.

The fifth occasion of the International Flour, Semolina, Rice, 
Corn, Bulghur, Feed Milling Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit 
Technologies Exhibition (IDMA), which is organized biannually 
by Parantez Fair Organization Company in Istanbul, is preparing 
to host thousands of professionals from 120 countries on 04-07 
April 2013 in Istanbul Expo Center.

Mrs. Zübeyde Kavraz, the General Manager of Parantez Fair Or-
ganization Company, answered our questions regarding IDMA 
2013 Exhibition.

Dünya değirmencilik sektörünün en 
önemli buluşma platformu İDMA Fuarı, 

4-7 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde beşinci kez dünya 

değirmencilerini bir araya getirmeye 
hazırlanıyor. 2013’teki fuarı, 120 farklı 

ülkeden 10 binin üzerinde profesyonelin 
ziyaret etmesi bekleniyor.

IDMA Exhibition, the most important meet-
ing platform of the world milling industry, 

is preparing to bring world millers together 
for the fifth time in Istanbul Expo Center / 

TURKEY on 4-7 April 2013. It is expected 
that the exhibition in 2013 will be visited by 

more than 10 thousand professionals from 
120 different countries.
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04-07 Nisan’da gerçekleştirilecek IDMA 2013 fuarının çalış-
maları nasıl gidiyor?
Bildiğiniz gibi İDMA Fuarı, dünya değirmencilik sektörünün en 
önemli buluşma platformu olarak artık kendini kanıtlamış du-
rumda. Bu yüzden de dünya değirmencilik sektörünün önde 
gelen 240’ı aşkın markası, 4-7 Nisan 2013 tarihleri arasında 
İstanbul Fuar Merkezi’nde 5. kez düzenlenecek İDMA’da ziya-
retçilerini ağırlamak için gün sayıyor. 

2 yılda bir organize ettiğimiz bu fuarda, hem katılımcılarımızın 
hem de ziyaretçilerimizin tüm beklentilerini karşılamak ve fu-
ardan memnun ayrılmalarını sağlamak Parantez Fuarcılık ola-
rak en temel hedefimiz. Ve bu doğrultuda çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam ediyor.

İDMA 2013’TE DAHA ÇOK ALTERNATİF
Katılımcıları ve ziyaretçileri 2013’teki fuarda ne gibi farklı-
lıklar bekliyor?
2013 fuarında daha çok markanın temsil edilmesini ve ürün 
çeşitliliğinin arttırılmasını sağlamak amacıyla sergi alanlarımı-
zı genişlettik. İDMA 2013 Fuarı, toplamda 21 bin metrekarelik 
alandan oluşan 3 salonda kurulacak. Dolayısıyla ziyaretçiler, 
2013 Fuarı’nda öncelikle daha çok alternatifle ve ürün çeşitli-
liğiyle karşılaşacak ve bu markaların geliştirdiği en son yenilik 
ve teknolojilerle bu fuarda tanışma imkânı bulacak.

Ziyaretçiler için bir diğer önemi ise farklılığın, yurtdışı katılımcı 
sayısındaki artış olacağını söyleyebiliriz. Yani dünya değirmen-
cilik sektörünün önde gelen aktörlerinin hemen hemen hepsi 
bu fuarda yer alacak. Bu da İDMA’nın kazanmış olduğu ulusla-
rarası niteliği bir kez daha pekiştirecek.

Ayrıca bu yıl yurtdışı ve yurtiçi ziyaretçi çalışmalarımızı da ge-
nişlettik. Özellikle yurtdışı ziyaretçilerine yönelik yaptığımız 
tanıtım çalışmalarımızın bu yılki fuarda karşılık bulacağını ve 
katılımcıları memnun edeceğini düşünüyoruz. Katılımcılar, 
dünyanın 120 ülkesinden gelecek binlerce profesyonel ziya-
retçiyle bir araya gelerek kuracağı yeni işbirlikleriyle küresel 
pazardaki payını arttırma imkânı bulacak.

120 ÜLKEDEN BİNLERCE PROFESYONEL ZİYARETÇİ
Bize biraz da yurtiçi ve yurtdışı tanıtımları ve ziyaretçi orga-
nizasyonu için yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? 
Kaç ülkede, ne gibi tanıtım çalışmaları yapıyorsunuz?
Az önce de bahsettiğim gibi 2013 Fuarı için tanıtım ve ziyaretçi 
çalışmalarımızı genişlettik. Öncelikle ziyaretçi çalışması yaptı-
ğımız ülke sayısını 120’ye çıkardık. Dünyanın 120 ülkesinde, 
daha etkili tanıtım ve ziyaretçi katılımı sağlamak için de ülke-
lerdeki sektörün önde gelen dernekleri, birlikleri, basın yayın 
kuruluşları ve turizm acenteleriyle işbirliği yapıyoruz.

Bu kapsamda Asya, Afrika, Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey ve Gü-
ney Amerika ile Avrupa ülkelerinde, 100’ü aşkın dernek, birlik 
ve turizm acentesi, İDMA 2013 Fuarı için Parantez Fuarcılık’a 
destek vererek ziyaretçi katılımı için aktif çalışmalar yürütüyor. 
Bu doğrultuda 23 ülkede acentelerimiz mevcuttur. 

How are the preparations going for IDMA 2013 Fair that will 
be held on 04-07 April 2013?
As you know, International, Flour, Semolina, Rice, Corn, Bul-
ghur, Feed Milling Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit Technolo-
gies Exhibition (IDMA) has proved itself as the most prominent 
meeting platform of the world milling industry. Therefore, 
leading over 240 trademarks of the world milling industry 
have been counting the days to welcome their visitors in IDMA 
that will be held in Istanbul Expo Center for the fifth time be-
tween the dates of 04-07 April 2013. As Parantez Fair Organiza-
tion Company, our main aim is to meet all expectations of the 
visitors and the exhibitors in this exhibition that we organize 
biannually and to make them leave the exhibition satisfied.  In 
this context, our works have been continuing in full swing.

MORE ALTERNATIVES IN IDMA 2013
What kinds of differences are waiting for the exhibitors and 
visitors in the exhibition in 2013?
We expanded the exhibition area for IDMA 2013 so that more 
brands will be represented in the exhibition and product di-
versity will be increased. IDMA 2013 Exhibition will be in three 
halls encompassing a total area of 21 thousand square meters. 
This will allow visitors to see more alternatives and products 
varieties in 2013 Exhibition, and they will have the opportu-
nity to learn about the latest innovations and technologies de-
veloped by these brands. We can say that another significant 
difference for visitors will be the increase in the number of for-
eign exhibitors. This means almost all of the leading actors of 
the world milling industry will take part in this exhibition. This 
will strengthen the international characteristic of IDMA again.

In addition, this year we also expanded domestic and foreign 
visitor attendance activities. We believe that especially the 
promotional activities aimed for foreign visitors will produce 
results in the fair in this year and this will satisfy the exhibi-
tors. The exhibitors will have the opportunity to increase their 
market shares thanks to the work relations they will form by 
coming together with thousands of professional visitors from 
120 countries of the world.

THOUSANDS OF PROFESSIONAL VISITORS FROM 120 
COUNTRIES 
Could you also mention about the domestic and foreign 
promotional activities and the actions performed for visitor 
organization? What kinds of promotional activities are you 
carrying out and in how many countries?
As I just said, we expanded our promotional and visitor at-
tendance activities for 2013. First of all, number of countries 
where we carry out activities to draw visitors was increased to 
120. In order to ensure more efficient promotion and visitor 
attendance, we work together with the leading associations, 
unions, media institutions and tourism agencies in these 120 
countries. In this context, more than 100 associations, unions 
and tourism agencies in Asian, Africa, Middle East, Balkan, 
South and North America and European countries are pro-
viding assistance to Parantez Fair Organization Company for 
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Ayrıca ziyaretçi katılımını arttırmak için tanıtımlarımızı ve da-
vetlerimizi 5 farklı dilde, hedef kitleye, yani firma yöneticilerine 
ulaşarak, birebir iletişimlerle yapmaya devam ediyoruz. Bunun 
yanı sıra tanıtım için web sitemizi de 7 farklı dilde düzenledik. 
Böylece birçok ziyaretçi, fuarla ilgili tüm bilgilere ve gelişmele-
re kendi dillerinde ulaşma imkânı buluyor. 

Peki, fuara katılımcı ve ziyaretçi olarak kimler katılacak? Fu-
arın hedef kitlesini kimler oluşturuyor?
İDMA 2013 Fuarı’na un, irmik, mısır, pirinç ve yem değirmen-
leri ile bakliyat temizleme, ambalajlama, makarna ve bisküvi 
teknolojileri, tahıl depolama siloları, dolum, taşıma ve tahliye 
sistemleri, laboratuvar cihazları, katkı maddeleri, ambalaj ma-
kineleri ve malzemeleri ile yedek parça ve yan sanayi ürünleri 
üreticileri ve temsilcileri ile uluslararası hububat ve bakliyat 
satıcıları katılacak. 

Bu katılımcılar, İDMA 2013’te geliştirdikleri veya temsilciliğini 
yaptıkları sistemlerdeki en son yenilikleri ziyaretçilerin beğe-
nisine sunacak. 

İDMA 2013’ün ziyaretçi bazındaki hedef kitlesini ise; dünya 
ölçeğindeki un, irmik, pirinç, mısır ve yem değirmencilerinin 
profesyonel yöneticileri, yatırımcıları ve çalışanları ile bakli-
yat, makarna ve bisküvi üretimi ve ticareti yapan fabrikaların 
profesyonel yöneticileri, yatırımcıları ve çalışanları; uluslararası 
hububat ve bakliyat alıcıları; hububat ve bakliyat sektörleriyle 
bağlantılı üretim yapan gıda firmalarının profesyonel yöneti-
cileri, yatırımcıları ve çalışanları; hububat ve bakliyat sektörle-
riyle bağlantılı sivil toplum kuruluşları ve mesleki kuruluşların 
başkanları ve üyeleri; eğitim ve araştırma kurumlarında görev 
yapan akademisyenler ve öğrenciler; gıda, tarım ve dış ticaret 
gibi konularla ilgilenen resmi kurumlarda görev yapan üst dü-
zey yetkililer, çalışanlar ve tohum üreticileri oluşturuyor.

IDMA 2013 Fair and carrying out active operations for visitor 
attendance. In this context, we have agencies in 23 countries.
Moreover, we continue to perform promotion works and in-
vitations in five different languages by means of one-to-one 
interactions and by directly reaching out to the target group, 
namely company executives in order to increase the number 
of visitors. In addition, we reorganized our website in seven 
languages for promotion. This way, many visitors have the op-
portunity to reach all information and developments about 
the exhibition in their own languages. 

Who will be the exhibitors and visitors of the exhibition? 
Who is the target group of the exhibition?
Flour, semolina, corn, rice and feed millers, producers and rep-
resentatives of pulses cleaning and packing, pasta and biscuit 
technologies, grain storing silos, filing, carrying and discharg

ing systems, laboratory equipment, additives, packing machines 
and materials, spare parts and sub-industry products as well as 
international sellers of grains and pulses will attend the fair. 

These exhibitors introduce the latest innovations in the sys-
tems they have developed or represent to the visitors in IDMA 
2013. 

The target visitor group of IDMA 2013 consists of; the profes-
sional executives, investors and employees of global flour, 
semolina, rice, corn and feed millers, professional executives, 
investors and employees of commercial factories producing 
and trading pulses, pasta and biscuits, international buyers of 
grains and pulses, professional executives, investors and em-
ployees of food companies making production in connection 
with the grains and pulses sectors, presidents and members 
of non-governmental organizations and professional associa-
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İDMA’DA BİR İLK: 
“SERTİFİKALI DEĞİRMENCİLİK EĞİTİMİ”
Eğitim programınız hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz?
Parantez Uluslararası Fuarcılık olarak İDMA Fuarı kapsamın-
da, fuarı ziyaret edecek olan değirmencilik sektörü temsil-
cilerine yönelik 05-06 Nisan 2013’te 14 saatlik bir “Sertifikalı 
Değirmencilik Eğitimi Programı” düzenliyoruz.

 Programda yer alan eğitmenlerin hepsi alanlarında başarı 
kazanmış sektör profesyonellerinden oluşuyor. 

Programa katılmak isteyenler, İDMA web sitesindeki “DEğİR-
MENCİLİK EğİTİMİ PROGRAMI” başlıklı bölümde yer alan “On-
line Kayıt” bölümünden kayıtlarını yaptırabilirler.

Fuarda gerçekleştirilecek diğer etkinlikler hakkında da bil-
gi verebilir misiniz?
İDMA 2013 Fuarı’nda; bakliyat, pirinç, bulgur ve makarna 
olmak üzere 4 farklı temel konuda seminer etkinliklerimiz 
olacak. 

IDMA 2013 Fuarı kapsamında düzenleyeceğimiz eğitim ve 
seminerlerde Türkçe ve İngilizce simültane çeviri yapılacak. 
Böylece yurtdışından gelen ziyaretçilerimiz de bu seminer-
lerden rahatlıkla faydalanabilecekler.

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Daha önce de bahsettiğimiz gibi en temel amacımız, fuarı-
mıza katılımcı ve ziyaretçi olarak katılan tüm tarafların bek-
lentilerini en üst düzeyde karşılayabilmektir. Bunun için de 
çalışmalarımıza ara vermeden hızla devam ediyoruz. 

2013’te, İDMA’nın dünya hububat ve bakliyat endüstrisinin 
tüm taraflarını bir araya getiren en önemli buluşma platfor-
mu olduğunu bir kez daha kanıtlayacağımıza inanıyoruz.

tions related to the grains and pulses sectors, academics and 
students from education and research institutions, senior ex-
ecutives and employees in official institutions dealing with 
matters such as food, agriculture and foreign trade, and seed 
producers.

IDMA IS BREAKING NEW GROUNDS WITH:
“MILLING CERTIFICATION TRAINING”
Could you please inform us about general details of your 
training program?
As Parantez International Fair Organization, we organize a 14-
hour “Certificate Milling Training Program” on 05-06 April 2013 
for the representatives of the milling sector who will visit the 
exhibition within the scope of IDMA Exhibition. The program 
trainers are the professionals who are successful in their fields. 

He who wants to participate in the program can register via 
”online registration” link under the section “MILLING TRAINING 
PROGRAM” in IDMA website.
Could you give information about other activities that will 
be performed in the exhibition?
There will be seminar activities on basic subjects such as puls-
es, rice, cracked wheat (bulgur) and pasta in IDMA 2013 Fair. 
Turkish and English simultaneous translations are available 
in the training program and seminars that will be organized 
within the scope of IDMA 2013 Fair. In this way, visitors from 
abroad will easily benefit from these seminars too. 

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



84

ÖZET
Bu çalışmada, 80 tonluk sanal bir tahıl değirmeni esas alınarak; 
bir değirmende enerjinin ve CO2-maliyetinin azaltılması bakı-
mından ne gibi tasarruf potansiyelleri mevcut olup olmadığı 
gösterilmektedir. Bu potansiyel yaklaşık % 20 dolaylarındadır. 
Kayıp performansının 1 kW kadar azaltılması, yıllık yaklaşık 4t 
CO2 salınımının ve yaklaşık 6500 kWh elektrik enerjisinin tasar-
ruf edilmesine yardımcı olur. Münferit elektrik sürücülerindeki 
kayıplarda, yaklaşık % 50 oranında bir düşüş sağlanabilir. Tur-
bo makinelerde, mekanik daraltma yerine frekans dönüştürü-
cüler yardımıyla hız ayarının yapılması, % 30 kadar bir tasarruf 
sağlar. Tedariklerde, değişimlerde ve tamiratlarda, tedarik ve 
tamir masraflarının yanı sıra enerji fiyatlarındaki gelişmeyi 
beklemek için ömür devri maliyetlerine de dikkat edilmesi 
gerekir. Etkin çalışan bir yük yönetimi, en uç yük maliyetlerini 
azaltabilir.  

GİRİŞ
Almanya’nın Braunschweig kentinde bulunan değirmen oku-
lunda (DMSB) yürütülen proje çalışmalarının2 3 sonuçlarına 
dayanan mevcut yazı, sanal bir değirmen yardımıyla hangi 
kapsamda enerji tasarruf potansiyelinin olduğunu bölümler 
halinde göstermeyi amaçlamaktadır. Enerji potansiyeli çok 
dikkatli tahmin edilmektedir. Maliyetler göz önüne alındığın-
da, tedarik ve kurulum maliyetleri hesaba katılmamıştır. 

SUMMARY
This work demonstrates what saving potentials are present 
in terms of decreasing the cost of energy and CO2 of a mill 
based on a 80 ton virtual grain mill. This potential is about 
20%. Decreasing the lost performance by 1kW helps to save 
approximately 4t CO2 emission and 6500kWh electricity con-
sumption annually. 

Approximately a decrease of 50% can be achieved in the loss-
es at the individual electricity drivers. Adjusting the speed of 
turbo machinery via frequency converters instead of mechan-
ical contraction results in a 30% saving. During provision, re-
placement and repairs, we should take heed to life cycle costs 
to estimate the rise of the energy costs in addition to supply 
and repair costs. An efficient load management may decrease 
the most extreme energy costs.  

INTRODUCTION
This sheet based on the results of the Project Works2 3 con-
ducted in the milling school (DMSB) at Braunschweig, Germa-
ny aims to demonstrate the energy saving potential of each 
section with the help of a virtual mill. The energy potential is 
carefully calculated. Provisions and installation costs were not 
included in the costs. In the mills, electricity is mostly used in 
production, transportation and finishing activities.
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Değirmenlerde, elektrik enerjisi ağırlıklı olarak üretim, taşıma 
ve bitirme işlemlerinde kullanılır. Bu yüzden değişen yük ve 
şebeke reaksiyonları sebebiyle aşırı dalgalanabilen kalitenin 
ve elektrik enerjisinin, çoğu zaman ciddi biçimde kontrol edil-
memesi de şaşırtıcıdır. Çoğu durumda aylık elektrik faturaları, 
kaçınılmaz olarak mevcut bir durum ve şebeke arızası olarak 
kabul edilmektedir. Kyoto protokolünün etkisiyle elektrikle 
çalışan makine ve tesislerin verimliliğini ve etki derecesini be-
lirgin olarak artırmak için dünya çapında harekete geçilmiştir.

Alman Federal Parlamentosu, elektrik enerjisinin nükleer 
santraller tarafından üretilmesinden vazgeçilmesine karar 
vermiştir. Rüzgâr gücü veya foto-voltaik sistemler gibi alter-
natif enerji üretim tesislerinin yapılandırılmasının, depolama 
olanaklarının iyileştirilmesinin ve şebekelerin en iyi duruma 
getirilmesinin yanında, enerji tasarrufu da daha fazla önem 
kazanmıştır. Enerjinin verimli olarak kullanılması, ciddi tasarruf 
potansiyellerine kapı açıyor. 

2002 ila 2013 yılları arasında, sanayi şirketlerinin kullandığı 
elektrik akımı, yaklaşık yüzde 49 kadar pahalılaşmıştır4. Son 
dört yılda, Almanya’daki sanayinin maliyetleri nerdeyse sabit 
bir şekilde kalmış olmasına rağmen, fiyat istikrarsızlıkları, mali-
yetlerin vergiden muaf tutulması çerçevesindeki yasal gereksi-
nimler ve CO2 salınımının azaltılmasına yönelik şirketlerin sos-
yal sorumlulukları, değirmenleri de tasarruf potansiyellerini 
izlemeye yöneltmiştir. 

DEĞİRMENİN ENERJİ İHTİYACI  
Almanya’da ekmek üretimi için gerekli olan enerjide değir-
menciliğin payı, % 8’lik bir oranla nakliye ve tarımla karşılaştı-
rıldığında (yaklaşık % 75) çok daha düşüktür. 

Geçmişte yapılan araştırmalar5, Almanya’daki değirmenlerin 
elektrifikasyon ve otomasyon seviyesinin sürekli arttığını, buna 
karşılık elektrik enerjisi ihtiyacının yıllar içerisinde önemli dere-
cede artmadığını göstermiş-
tir.

Kaynağına bağlı olarak, 
buğday değirmenlerinin 
günü-müzdeki spesifik ener-
ji ihtiyacı 50 ila 80 kWh/t6 

7     olarak, istisnai durumlar-
da ise azami 105 kWh/t’ye8 
olarak belirtilmiştir. Yukarıda 
bahsedilen DMSB’de yürütü-
len uygulamalı araştırmalar-
da, kombine bir buğday veya 
çavdar değirmeni için yakla-
şık 85 kWh/t’lik bir değer be-
lirlenmiştir. 

Alman Değirmenler Birliği’nin 
verdiği bilgilere göre; Alman-
ya’da ekmek için yılda yakla-

Therefore, it is surprizing that quality which may drastically 
fluctuate as a result of the changing load and grid reactions 
and the electricity energy are mostly not controlled seriously. 
In most cases, the monthly electricity bills are considered an 
inevitable and a grid malfunction.

With the Kyoto protocol, a global movement has commenced 
to increase the efficiency and the degree of influence of the 
machinery and the facility running on electricity.

The German Federal Parliament has decided not to generate 
electricity via nuclear plants. In addition to configuring alter-
native energy plants such as the wind force or photo-volcanic 
systems, improving storage facilities and developing the grid 
to the best it can be, energy saving has gained an even more 
dire importance. Efficient use of energy opens the doors to se-
rious saving potentials.

Between the years 2002 and 2013, the electricity current 
used by the industrial corporations has become approxi-
mately 49% more expensive4. 

Over the last four years, even though the industry costs in 
Germany have remained stable, price inconsistencies, tax 
exclusion of the costs, related legal obligations and the com-
panies’ social obligations as to decreasing the CO2 emission 
have directed the mills towards savings potentials.

THE ENERGY NEED OF THE MILLS
The mills’ share of the energy required in Germany for produc-
tion, is far less with 8% when compared with transportation 
and agriculture (approximately 75%).

The researches so far5 demonstrate that the level of electrifica-
tion and automation of the mills in Germany has constantly 
risen; however, their energy requirement has not significantly 

increased over the years.

Depending on its source, 
the specific energy need of 
today’s wheat mills is speci-
fied as 50 to 80 kWh/t6 7 and 
105 kWh/t8 at maximum in 
exceptional situations. Ap-
plied researches conducted 
in DMSB above specify an ap-
proximate value of 85 kWH/t 
for a combined wheat or rye 
mill.

According to the data of the 
Union of German Mills; ap-
proximately 8 million tons of 
grains are grinded annually 
for bread in Germany. This 
means consuming 400 to 
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şık 8 milyon ton tahıllar öğütülmektedir. Bu da, yaklaşık 400 ila 
600 GWh’lik bir elektrik enerjisi tüketimine ya da beher yıl için 
270.000 ila 410.000 ton CO2 salınımına denk gelmektedir. 

ELEKTRİK ÇALIŞMALARI
Değirmendeki elektrik enerji beslemesi, çoğu zaman orta ge-
rilim yerel şebekeden gelen bir veya daha fazla transformatör 
üzerinden gerçekleşir. Değirmendeki elektrik şebekesi nomi-
nal gerilimi U=400 V ±%10 olan üç fazlı bir – AC güç kaynağı 
sistemidir (faz şebeke olarak adlandırılır).

Elektrik çalışmalarının ölçümleri, mülkiyet yapısına bağlı ola-
rak düşük gerilim veya orta gerilim tarafında gerçekleştirilir. 
Orta gerilim seviyesinde yapılan ölçümlerde, transformatörler 
ve ilgili giriş ve çıkış hatları çoğu zaman değirmenlerin kendi 
mülkiyetidir. Bu yüzden bu işletim araçlarının kaybı, işletme 
tarafından karşılanmaktadır ve tasarruf potansiyellerinin tes-
pitinde göz önünde tutulması gerekir. Böylelikle çalışmaya ara 
verilerek, boşa çalışan 1000 kVA ölçüm kapasitesine sahip bir 
transformatör kapatıldığında yaklaşık 50 kWh’lik bir tasarruf 
sağlanır. 
W elektrik çalışması, P gücünden ve t saatinden elde edilen 
bir değerdir.
W = P.t
Ve çoğu zaman kWh veya MWh cinsinden gösterilir ve hesap-
lanır.  

İŞLETME ALANLARINDA 
ELEKTRİK ENERJİSİNİN TÜKETİMİ VE DAĞILIMI 
Elektrik enerjisinin tüketicileri arasında motorlar, elektrikli ısıt-
malar, aydınlatma düzenekleri, güç kaynakları bulunur. 
Şayet bir değirmenin ortalama enerji (güç) kullanımı işletim 
alanlarına dağıtılacak olursa; temel öğütme işlemine yaklaşık 
yüzde 70, ön temizlemeli alıma yaklaşık yüzde 18, un silosuna 
ve yüklemeye yaklaşık yüzde 10 pay düşer. Bu oranlar, makine-
lerin ve tesisin teknik modelleri ile bina yapısına bağlı olarak 
aşırı dalgalanabilir. 

Tasarruf performansı sağlayabilmek ve etkin bir enerji yöne-
timi için işletme bölümlerinde elektrik enerjisinin nerede ve 
hangi oranlarda tüketildiğini belirlemek gerekir. Otomasyo-
nu, programlanabilir 
denetleyiciler (SPS) 
kullanılarak sağlan-
mış değirmenlerde, 
veriler yerinde ölçüm 
sistemleri sayesinde 
lokal olarak tespit 
edilebilir. Elde edilen 
veriler, endüstriyel ağ 
sistemi üzerinden (ör-
neğin Profibus veya 
Profinet) SPS’ye akta-
rıldıktan sonra orada 
hazırlanır ve proses 
sevk ve idaresi için 

600 GWh of energy or emission of 270,000 to 410,000 tons of 
CO2 emission each year.

ELECTRICITY WORKS
The electric energy feed of the mill is mostly conducted via 
one or more transformers from the medium voltage local 
grid. The electricity system in a mill is a 3-phase AC power 
supply system (also known as the phase system) with a nom-
inal voltage of U=400 V ±%10.

The measurement of the electricity works is carried out on 
the low voltage or medium voltage section depending on 
the status of the property. For measurements on the medium 
voltage level, transformers and the related input and output 
lines are mostly owned by the mills. 

Therefore, businesses cover for the cost of such lost equip-
ment and this must be taken into consideration when iden-
tifying saving potentials. Therefore, when a transformer with 
1000kVA measurement capacity which is idle during a pause 
is turned off, a 50kWH saving is achieved.
W electricity work is a value coming from P power and t hour.
W = P.t
And it is mostly shown and calculated as kWh or MWh.  

ELECTRICITY CONSUMPTION AND 
DISTRIBUTION AMONG OPERATION AREAS
There are engines, electric heaters, lighting fixtures and elec-
tricity feeds between the consumers of the electricity.

If the mean energy (power) consumption of a mill were to 
be distributed among its operation areas; the basic grinding 
works would get a 70%, pre-cleaned acquisition would get 
a 18%, flour silo and loading would get a 10% share. These 
rates may over fluctuate based on the technical models of 
the machinery and the facility and the building structure.

In order to ensure saving performance and efficiently man-
age energy, it is necessary to identify where and at which 
rates the electricity is consumed in operation areas. In mills 
which achieve automation through programmable moni-

tors (SPS), data can 
be locally identified 
via measurement sys-
tems. 

The data is trans-
mitted to SPS via 
industrial network 
systems (e.g. Profibus 
or Profinet), it is then 
prepared and pre-
sented for use in pro-
cess shipment and 
management. For 
example, thanks to 
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kullanıma sunulur. 
Örneğin oradaki öl-
çülen çeşitli değer-
lerden hareketle bir 
birime ait önemli 
bir değerlendirme 
büyüklüğü (örne-
ğin toplam enerji 
tüketimi gibi) he-
saplanabiliyor

Elektrik ve gerilim 
tüketim çıkışında, 
ölçüm terminalleri 
olarak adlandırılan 
ve gerekli ölçüm 
değerlerini kayde-
den ve hesaplayan seçenekler kullanılabilir. Veriler, dünya ça-
pında bilinen bütün endüstriyel ağ sistemleri üzerinden iletim 
sistemine aktırılır9. 

Sonuçları başka makinelere aktarabilmek ve enerji tüketimini 
matematiksel olarak tespit edebilmek için elbette belirli ma-
kine grupları için (örneğin asansörler gibi) referans ölçümleri 
gerçekleştirmek de mümkündür. 

ELEKTRİKLİ MOTORLAR
Değirmendeki elektrik tüketiminin % 75’i motorlara aittir. 
Günümüzde ise bu tüketim, ağırlıklı olarak kısa devreli ro-
torlu üç fazlı asenkron motorlar tarafından yapılır. İşin ger-
çekleştirilmesi için gerekli olan Pel aktif gücünü, şebekeden 
çekerler. Elektrik ısı kayıpları ve mekanik sürtünme, Pv kayıp 
gücünü belirler ve akıma aktarılan Pmech = Pel - Pv, mekanik gü-
cün elde edilmesine neden olur. Buna göre bir motorun etki 
derecesi η = Pmech / Pel ’dir.

Rotorda bir döner hareket elde edebilmek için manyetik alanı-
nın güç etkisine ihtiyacı vardır. Bu yüzden P aktif gücünün ya-
nında, aynı zamanda manyetik (tümevarımsal) Q reaktif gücü-
nün şebekede hazır edilmesi gerekir. Aktif güç ve reaktif güç, 
birbirine bağlı olarak ortaya çıkar ve birbirinden ayrılamaz. 
Motorun gerekli olan tümevarımsal reaktif gücü, QM fiziksel 
bağlar sebebiyle kondansatörler ve onların QC kapasitif reaktif 
güçleri sayesinde dengelenebilir. Kondansatörlerin motorlara 
paralel bağlanması yardımıyla güç 
faktörü iyileştirilir (bkz. aşağıda). 

S sanal güç, P aktif gücün ve Q 
reaktif gücün geometrik olarak 
toplamıdır. Bir tüketicinin aldığı 
elektrik, sanal güce orantısaldır. 
Aktif güç “Vat” cinsinden (W, kW, 
MW…), reaktif güç “Volt Amper 
Reaktif” (Var, kVar, MVar...) cinsin-
den ve sanal güç “Voltamper” (VA, 
kVA, MAV) cinsinden gösterilir. 

the many values 
measured there, 
size of an impor-
tant value of a unit 
(for example, the 
total energy con-
sumption) may be 
calculated.

Measurement ter-
minals and other 
options which 
record and calcu-
late the necessary 
measurement val-
ues may be used 
in energy and 

voltage consumption outlets. The data is transferred to the 
transmission system via all the globally known industrial net-
work systems9.

Additionally, it is possible to carry out reference measure-
ments for specific groups of machinery (e.g. elevators) in or-
der to mathematically identify the energy consumption and 
transmit the results to other machinery.

ELECTRIC ENGINES
75% of the electricity consumption in the mill belong to the 
engines. Nowadays, however, this consumption is mostly 
made by short-circuit tri-phase asynchronous engines. They 
get the Pel active power necessary for the work from the grid. 
Electricity heat losses and mechanical fracture defines the Pv 
lost power and causes the generation of Pmech = Pel - Pv, me-
chanical power that is transmitted onto the feed. According to 
this, an engine’s degree of influence is η = Pmech / Pel.

The force effect of the magnetic field is required to get a turn-
ing movement in the rotor. Therefore, in addition to the P ac-
tive power, magnetic (inductive) Q reactive power needs to be 
ready at the grid. Active power and reactive power are gener-
ated in tandem with one another and cannot be separated. The 
engine’s required inductive power can be balanced thanks to 
the condensers and their QC capacitive reactive powers based 
on the QM physical circumstances. The power factor is improved 

by parallel coupling condensers and the 
engines (see below).

S virtual power is the geometrical total 
of P active power and Q reactive power. 
Energy fed to a consumer is in parallel 
with the virtual power.Active Power is 
shown in “Vats” (W, kW, MW…), reactive 
power is shown in “Volt Ampere Reac-
tive” (Var, kVar, MVar…) and the virtual 
power is shown in “Volt-ampere” (VA, 
kVA, MAV).  
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GÜÇ FAKTÖRÜ
P aktif gücün, S sanal güce olan oranı, güç faktörü olan cos φ 
olarak adlandırılır. 

  

Güç faktörü, aktif dereceyle karıştırılmamalıdır.  Tüketicilerin 
değişik güç faktörleri vardır. Örneğin elektrikli ısıtıcılarda ve 
ampullerde yaklaşık 1 iken, mekanik yüklenmeye bağlı ola-
rak motorlarda yaklaşık 0,5 ile 0,9 arasında değişir. İncelenen 
değirmenlerdeki2 öğütme işlemi için ortalama 0,65’lik bir 
güç faktörü belirlenmiştir. 

Tüketiciler, Avrupa çapında normal şartlarda 400V-faz şebe-
kesine bağlıdır. Tüketiciye akan 400V elektrik ve şebeke geri-
limi ile faz gücü, aşağıda belirtilen denklemle hesaplanabilir.   
√3 faktörü, bağlantılı faktör olarak adlandırılır.

MOTORLAR
Faz motorları, performansı düşük olan titreşimli motorların 
yanı sıra değirmenlerde bu-
lunan makinelerin standart 
motorlarıdır. 

Bir elektrikli motorun yaşam 
döngüsü maliyetlerinin yak-
laşık % 95’i, sadece yıllık 3000 
saatlik bir çalışma süresinde 
sağlanan enerji sarfiyatından 
dahi karşılanabilir. Bu yüzden 
standart motorlara kıyasla 
yüksek verim sınıfından ge-
len enerji tasarruf motorları-
nın kullanımı, birkaç ay sonra 
bile kendisini amorte eder. 

NORMLAR VE AB-YÖNETMELİKLERİ  
Faz asenkron motorları için belirlenen normlar, “dünya stan-
dartları” olarak adlandırılan tanımı belirlemiştir. Buna uygun 
motorların kullanımına nerdeyse dünyadaki her ülkede izin 
verilir. Motorlar dünya çapında, IE – verimlilik sınıfları (IE = 
International Efficiency) olarak ayrılır. 

Güncel olarak IEC 60034-20’ye uygun aşağıdaki uluslararası 
verimlilik sınıfları geçerlidir. 
•  IE1 Standart verimlilik sınıfı (eski EU-standardı “EFF2” ile kı-
yaslanabilir)
•  IE2 Yüksek verimlilik sınıfı (EFF1 ile kıyaslanabilir)

POWER FACTOR
P active power’s ratio to S virtual power is named cos φ which 
is a power factor.

  

The power factor should not be mistaken for active degree.
The consumers have different power factors. For example, 
while it is approximately 1 in electric heaters and light bulbs, 
it varies from 0.5 to 0.9 in engines depending on the mechani-
cal load. A mean power factor of 0.65 is identified for grinding 
processes in the mills that are examined2.

The consumers are hooked to 400V-phase system in normal cir-
cumstances across Europe. 400V electricity and system voltage 
and phase power fed to the consumer may be calculated via 
the equation below.  √3 factor is named the connected factor.

ENGINES
Phase engines are the standard engines of the machinery at 

the mills in addition to the 
vibrating engines which 
have lower performance.

Almost 95% of the life cycle 
costs of an electric engine 
may be redeemed by the 
energy consumed over an 
annually 30000 hours opera-
tion period. Therefore, using 
energy saving engines from 
high efficiency class instead 
of standard engines redeem 
themselves even after a cou-
ple of months.

NORMS AND EU-REGULATIONS
Norms defined for phase asynchronous engines define the 
norm known as “world standards.” Engines in compliance with 
this are permitted in almost every country around the globe. 
Engines are classified as IE (International Efficiency) – efficien-
cy classes around the globe.

Currently, international efficiency classes below which comply 
with IEC 60034-20 are valid.
•  IE1 Standard Efficiency Class (may be compared with the old 
EU standard “EFF2”)
• IE2 High Efficiency Class (may be compared with EFF1)
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•  IE3 Premium verimlilik sınıfı 
•  IE4 Süper-Premium.
 
IE4 verimlilik sınıfı belirlenmiş olmakla beraber henüz kap-
samlı olarak kullanılamamaktadır. Bazı üreticiler, Nisan 2012 
tarihinden beri IE4 – motorları sunuyorlar. Ancak norm sıra-
ları henüz karşılanmamaktadır. Örneğin SEV Eurodrive tahrik 
motorları ve daha yüksek güç alanlarında bulunan ABB mo-
torları, IE4 verimlilik sınıflarında temin edilebilir. 

Enerji verimlilik sınıfının, motorun güç işareti üzerinde belir-
tilmiş olması gerekir (Şekil 6). Eskiden, Avrupa çapında, isteğe 
bağlı motor üreticilerinin yaptığı anlaşma (CEMEP) gereğince 
geçerli olan verimlilik sınıfları EFF1 ile EFF3, artık değişmiştir. 
Bu sınıftaki motorlar için güç işareti üzerinde verimlilik sınıfı-
nın belirtilmesi koşul olarak sunulmamıştı. IE ve EEF – sınıflan-
dırma ve tasnif için Şekil 7’de bir karşılaştırma gösterilmiştir. 

İlgili ulusal hukuka devralınan 640/2009 sayılı AB – yönetme-
liği, temelde IEC 60034-30 normunun yanında elektrikli mo-
torların verimliliklerini de düzenler. Yasal olarak motorların 
Avrupa Birliği’nde asgari olarak hangi verimlilik derecesine sa-
hip olmaları gerektiğini belirler. Verimlilik derece değerleri IEC 
60034-30’ye uygundur (Şekil 8). Tespitler, IEC 60034-2-1:2007 
uyarınca ölçümlerle gerçekleştirilir. Bu şekilde tespit edilen 
verimlilik derece değerleri, kısmen daha önceden IEC 60034-
2:1996 ile tespit edilen norma göre ciddi bir şekilde farklılık 
gösterir. Bu norm, ek kayıpların hesaplamasına izin veriyordu. 

640/2009 sayılı AB – yönetmeliği, 16.06.2011 tarihinden iti-
baren, yeni kurulumlarda S1-işletimlerindeki (daimi işletim) 
asenkron motorları için asgari verimlilik derecesi olan IE2’ye 
sadık kalınmasını öngörür. 01.01.2015 tarihinden itibaren, 
7,5 ila 375 kW arasındaki güçler için IE3 gerekecektir. Alter-
natif olarak IE2 motorlar frekans dönüştürücülerle beraber 
kullanılabilecek. 01.01.2017 tarihinden itibaren bu talepler, 
0,75 kW’den başlayan motorları da kapsayacaktır. 

Örneğin; sıvılar veya kompresörler içerisine kurulmuş olan 
özel motorlar istisnadır. Bu türde olanlardaki enerji verimlilik 
kriterleri, motorla işletilen üründe aranacaktır. Diğer istisna-
lar ise 1000 m üzerindeki yükseklikte ya da 40°C üzerindeki 
veya -15°C altındaki motorlar ile fren motorlarının kullanıl-

• IE3 Premium Efficiency Class
• IE4 Super-Premium
 
While IE4 efficiency class has been defined, it is yet to be com-
monly applied. Some manufacturers have been providing IE4 
– engines since April 2012. However, the norm lines are not 
being fulfilled. For example, SEV Eurodrive drive engines and 
ABB engines which are found in higher power areas, may be 
provided in IE4 efficiency classes.

The energy efficiency class must be specified on the engine’s 
power sign (Figure 6). EFF1 and EFF3 efficiency classes which 
used to be valid due the agreement made willingly by engine 
manufacturers (CEMEP) across Europe, has now changed. 
Specifying the efficiency class on the power signs of such en-
gines was not mandatory. A comparison is provided in Figure 
7 for IE and EEF - classification and rating.

EU – regulation No.640/2009 acquired by the related national 
law regulates the efficiencies of electric engines in addition to 
the IEC 60034-30 norm. It legally specifies which level of effi-
ciency the engines must have in the EU at minimum. 

Efficiency rate values comply with IEC 60034-30 (Figure 8). 
Identifications can be carried out via measurements due IEC 
60034-2-1:2007. Efficiency level values identified accordingly, 
demonstrate significant differences from the norm partially 
identified with IEC 60034-2:1996. This norm allowed the calcu-
lation of additional losses.

The EU – regulation No.640/2009, as of 16.06.2011, foresees 
that the minimum efficiency level, IE2, will be maintained for 
asynchronous engines in new installations of S1-operations 
(permanent operation). As of 01.01.2015, IE3 will be required 
for powers from 7.5 to 375kW. Alternatively, IE2 engines will 
be used with frequency converters. As of 01.01.2017, these de-
mands shall cover engines starting from 0.75kW.

For example; special engines which have liquids or compres-
sors installed inside are exceptions. Energy efficiency criteria 
of this type will be required of the products running on the 
engine. The other exceptions apply to the use of engines at 
heights over 1000m or heats above 40°C or below -15°C and 
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ması durumunda geçerlidir. Patlamaya dayanıklı motorlar, 
ancak patlamaya karşı koruma gerekliliği olduğu takdirde, 
normlara göre farklılık gösterebilir.

Motorlar için geçerli normlara 
göre artık gerilim ve frekans 
alanları belirtilmemiş fakat 
onun yerine ölçüm gerilimleri 
ve ölçüm frekansları belirtilmiş 
olması dikkat çekicidir. Bu, be-
lirtilen verimlilik derecesinin, 
ancak ölçüm ebatlarının mev-
cut olması halinde elde edilebi-
leceği anlamına gelmektedir. Bu 
yüzden besleme geriliminin ka-
litesi, sadece arızasız bir işletim 
için önemli olmakla kalmayıp, 
aynı zamanda enerji tüketimi 
için de çok önemlidir (10’ye de  bkz.)

Genel olarak büyük güce sahip motorlardaki verimlilik derecesi-
nin oldukça yüksek, daha küçük güce sahip motorların verimlilik 
derecesinin ise oldukça düşük olduğundan yola çıkılabilir. Kuru-
lum maliyetlerinin motor gücünden bağımsız olarak neredeyse 
sabit kalması koşuluyla, bir değişim halinde, toplam maliyetler, 
münferit motorların maliyetlerine göre belirlenir. 

SANAL TAHIL DEĞİRMENİ 
ÖRNEĞİNDEKİ ENERJİ TASARRUF POTANSİYELİ 
Aşağıdaki gözlemler için esas teşkil eden sanal bir tahıl değir-
meninde, Tablo 1’deki veriler kabul edilir. 

the use of brake engines. Blast-proofed engines may differen-
tiate from the norms provided blast-proofing is required.

It is remarkable that residual 
voltage and frequency areas 
are not specified in the norms 
applying to engines but meas-
urement voltages and meas-
urement frequencies are speci-
fied instead. 

This means that the mentioned 
efficiency rate can only be 
achieved if the measurement 
sizes are available. Therefore, 
the quality of the voltage feed 
is not only important for a 
hitch-free operation, but also 

for energy consumption (please see 10).

It can be concluded from the fact that, generally, engines with 
greater power have high efficiency rate and engines with less-
er power have a low efficiency rate. Provided that installation 
costs are almost fixed independently from the engine power, 
total costs shall be identified based on the cost of each engine 
in case of a change.

ENERGY SAVING POTENTIAL 
IN THE VIRTUAL GRAIN MILL SAMPLE
The data in Chart 1 is accepted for a virtual grains mill which 
serves as a basis to the observations below.
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HANGİ TASARRUF POTANSİYELLERİ MEVCUT?  
Aşağıda olarak gösterilen tasarruf potansiyelleri, kW cinsin-
den güç azaltıcı olarak tespit edilir ve ardından yıllık çalış-
malar, yıllık çalışma maliyetleri ve CO2 salınımları cinsinden 
hesaplanır. Buna göre 1 kW’lik bir güç azatlımı, sanal bir de-
ğirmen için yıllık 6500 kWh’lık bir tasarrufa ya da 3,9 t daha az 
bir CO2 salınımına denk gelir. 

Eski verimlilik sınıfı EFF3 olarak kabul edilen motorların ku-
rulduğu sanal değirmende, motorların performansları Tablo 
3’te gösterilen (serbest seçili) güç alanlarına dağılır. Bunlar 
IE2 veya IE3 sınıfına tabi motorlarla değiştirildikleri takdirde, 
10 ila 15 kW arasında bir enerji tasarruf potansiyeli oluşmak-
tadır (bkz. Tablo 4). 

DEĞİŞEBİLEN DEVİR SAYILI MOTORLAR 
VE MAKİNELER  
Enerji tasarrufunda yüksek performans sağlamak ve enerji 
maliyetlerini düşürmek, motorlarda transmisyon çözümleri 
yerine doğrudan motorların kullanımına bağlıdır. 

Fan örneğinde, hangi tasarruf potansiyellerinin mevcut ol-
duğu gösterilebilir. Fan akımının motorla bağlantısı, doğ-
rudan sabit veya esnek bir bağlantıyla veyahut da dolaylı 
olarak V-kayışı veya dişli tahrik kayışıyla sağlanmış olabilir. 
V-kayış tahrik düzeneğinde, vantilatöre ait toplam kaybın % 
20’si, kayışın tahrik düzeneğine dağılır. Düz kayış tahrik dü-
zeneklerindeki kayıplar, belirgin olarak altında kalır. Örneğin; 
kayışların tekrar gerilmesi ve zamanında değiştirilmesi gibi 
usulüne uygun bakımlar bile, arıza olasılığının yanı sıra enerji 
maliyetlerini de düşürür. 

Doğrudan bağlantılarda, güç aktarımı sırasındaki verimlilik 
derecesi en uygun olanıdır. Ancak bu durumun, mekanik 
daraltma yardımıyla işletim noktasının kaydırılma zorunlulu-
ğu gibi bir dezavantajı vardır. Daraltma ayarı sırasında, akım 
basıncı suni olarak artar. Fanın güç alımı bu suretle çok az 
bir miktarda düşer. Çünkü akım enerjisi üretimi için kullanıl-

WHICH SAVING POTENTIALS ARE AVAIBLE?  
The savings potentials shown below are specified power-
reducers in kW type and later calculated in terms of annual 
workouts, annual operating costs and CO2 emissions. Ac-
cording to this, power reduction of 1 kW accounts for 6500 
kWh yearly savings or 3.9t less CO2 emission annually for a 
virtual mill.

In a vertical mill where motors with old efficiency class of EFF3 
are installed, the performance of motors are distributed over 
to power fields (free selection) shown in Table 3. If these are 
swapped with motors of IE2 or IE3 class, energy saving poten-
tial of 10-15 kW may be possible (see Table 4).

MOTORS AND MACHINES 
WITH VARIABLE NUMBERED OF REVOLUTIONS  
Ensuring high performance in energy saving and reducing en-
ergy costs depends on usage of direct motors instead of trans-
mission solutions in motors.

The fan example shows which saving potentials are available. 
Connection of the fan current with motor may be facilitated 
directly with a fixed or flexible connection, or indirectly with 
a V-belt or toothed drive belt. On the V-belt drive assembly, 
20% of the fan’s total loss is distributed on to the belt’s drive 
assembly. Loss on flat belt assemblies is significantly below 
that percentage. For example; even proper maintenance like 
re-tensioning and timely replacement of belts reduces energy 
costs as well as the risk of malfunction.

In direct connections, the efficiency rate during power transfer 
is the most suitable. However, this is disadvantageous since it 
requires scrolling the operating point with mechanical throt-
tling. Current pressure rises artificially during throttling adjust-
ment. Power consumption of the fan thus slightly declines. 
The power that is not used for current power generation pro-
duces thermal energy. Other than that, since the system has 
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mayan güç, ısı enerjisi üretir. Bunun dışın-
da, bir de sistemin geniş çapta döşenmiş 
olmasından dolayı, olması gerektiğinden 
fazla bir hava gücü oluşursa, gereksiz yük-
sek bir enerji tüketimi ortaya çıkar. 

Bu durumda frekans dönüştürücüsünün 
(FU) takılması uygun olur, çünkü vantila-
törün motor devir sayısının değişmesiyle 
beraber işletim noktası fan tanıma çizgi-
sine göre kaydırılır ve şebekeden sadece 
gerekli güç alınır. 

Modern FU’lar, nerdeyse 1’lik verimlilik 
derecesine sahiptir.  DMSB’nin laboratuva-
rında bir vantilatör üzerinde yapılan odaklı 
ölçümlerde, gerekli elektrik gücünün, kıs-
ma supaplarıyla yapılan ayarla kıyaslandı-
ğında % 80 kadar düşürülebileceğini gös-
termiştir (Şekil 10). Bu, pompalara ve diğer 
kısılan mekanik taşıyıcı sistemlere aktarılabilir.

Sanal değirmende, 37 kW’lık motor gücüne sahip yüksek ba-
sınçlı bir fan ve 15 kW’lik bir alçak basınç fanı kurulmuştur. 
Vantilatörler daimi çalışır durumdadır, motorlara % 75 oran-
da yüklenilmiştir ve taşıma miktarının % 70 oranında kısılma-
sı gerekir. FU ile devir sayısının azaltılması sayesinde, alınan 
gücün yaklaşık yüzde 30 kadar düşürülmesi ihtimali var ki, 
bu da 10 kW’ya karşılık gelir. Böylelikle yıllık olarak 65000 
kWh veya 39 t-CO2 oranında bir enerji tasarrufu mümkün 
olabilmektedir. 

AYDINLATMA
Aydınlatma sistemine ait toplam maliyetlerden yaklaşık % 
10’u yatırım maliyetlerine ama yaklaşık % 90’ı da işletme ma-
liyetlerine yansır. Federal Alman Çevre Bakanlığı11, sanayide 
yüzde 80 oranında bir tasarrufun mümkün olabileceğini tah-
min ediyor. Sanal değirmende; gün ışığına bağlı kumanda ile 
ihtiyaca uygun işletim, normal ampul yerine enerji tasarruflu 
ampullerin kullanılması ve modern aynalı ızgara ampulleri 
içerisinde bulunan flüoresan elektronik ayar rezistansları ile, 
asgari yüzde 20’lik bir tasarruf olacağı düşünülebilir.  Kurulu 
10 kW’lik bir güç yaklaşık 2 kW’lik bir tasarruf getirir. Böylece 
yıllık 13000 kWh veya 8 t-CO2 gibi bir tasarruf potansiyeline 
ulaşılabilir. 

BASINÇLI HAVA 
Alman enerji ajansı (DENA)12, kaçakların önlenmesiyle ve ih-
tiyaca uygun işletim sayesinde basınçlı hava üretiminde yüz-
de 50 oranında bir enerji tasarrufu sağlanabileceğini tahmin 
ediyor. Sanal değirmende, kapakların çalıştırılması veya filt-
relerin temizlenmesi için gerekli olan basınçlı hava siteminin 
enerji maliyetleri oldukça düşüktür. 3 kW olarak kabul edilen 
bir kompresör gücündeki potansiyel, azami 1 kW olarak ka-
bul edilebilir. Bu durumda yıllık 6500 kWh veya 4 t-CO2 gibi 
bir tasarruf potansiyeline ulaşılabilir. 

been set on a wide scale, if there is more air force than required, 
an unnecessary amount of high energy consumption arises.

This requires the installment of frequency converter (FU) be-
cause the change in fan rps makes the operating point slide 
into the fan’s characteristic and receive only necessary amount 
of power from the mains. Modern FUs have an efficiency rat-
ing of almost 1.
 
In focused measurements conducted on a fan at DMSB labs, 
it has been demonstrated that the necessary electric power 
can be reduced to 80% when compared to adjustments with 
throttle valves (Figure 10). This can be transferred to pumps or 
other throttled mechanical conveyor systems.

A high-pressure fan with 37 kW motor power and a 
low-pressure fan with 15 kW are assembled on the vir-
tual mill. Fans are on permanent running, motors are 
loaded at 75% and 70% throttle is needed on handling 
amount. There is a possibility of lowering power con-
sumption by 30 percent by reducing rps with FU, which 
corresponds to 10 kW. Therefore, it is possible to facili-
tate energy savings annually at 65000 kWh or 39 t-CO2. 

LIGHTING
Approximately 10% of total costs for lighting system account 
for investment costs while the rest constitute operating costs. 
German Federal Ministry of the Environment11 anticipates an 
80-percent saving possible in industry. In the virtual mill; a 
20% saving can be achieved with all-purpose operation with 
daytime running control, usage of energy saving light bulbs 
instead of normal ones, and fluorescent electronic adjustment 
resistances in modern mirror grid bulbs. 

An assembled power of 10 kW brings about 2 kW in savings. 
Therefore it can result in an annual saving potential of 1300 
kWh or 8 t-CO2.



93

TAŞIMA TEKNİĞİ
Uygun taşıma tekniklerinin seçimi, ciddi bir tasarruf potan-
siyelinin kapısını açar. Pnömatik taşıma, mekanik taşımaya 
göre enerjiye karşı daha fazla duyarlıdır. Hijyenik, sürece 
uygun teknik ve mekânsal nedenler taşıma tekniğinin seçi-
minde belirleyici olsa bile, en azından ihtiyaca uygun işletim 
hayata geçirilmelidir. Nispeten düşük maliyetlerle, sistem 
kumandalarının programı, taşıyıcı elemanların avara çalışma 
kayıpları önlenecek şekilde optimize edilebilmektedir. Şekil 
10’da Gurtbecher fabrikasına ait motordaki yük akışı gösteril-
miştir. Yük evrelerinde motorun aldığı güç yaklaşık 6 kW iken, 
avara çalışma evresinde yaklaşık 1,2 kW’dir. Gösterilen zaman 
diliminde, toplam işletim süresinde yaklaşık yüzde 25’lik bir 
kapatma süresi düşünülebilir.  

Sanal değirmen için yıllık yaklaşık 5000 kWh enerji ve buna 
uygun 3 t oranında bir CO2 tasarruf potansiyeli beklenmekte-
dir. Özellikle Gurtbecher tesislerinde, sık çalıştırma ve kapat-
ma sebebiyle kayışlardaki zorlanmalar göz önünde bulundu-
rulmalıdır.  

MOTORLARDAKİ YILDIZ ÜÇGEN TAHRİKİ  
Çoğunlukla kabul edilen fikre karşılık, motorlardaki yıldız 
üçgen tahrik düzeneği, bir enerji tasarruf tedbiri değildir. 
Makineyi çalıştırmak için her zaman belirli bir enerji miktarı 
gerekir. Yıldız şeklindeki işletimlerde, tahrik düzeneği ile ça-
lıştırma akımı azaltılır. Ancak üçgen işletim moduna geçildik-
ten sonra motor ölçüm momentini oluşturur. Hassas tahrik 
düzenekli cihazlar, sabit bir enerji sınırındaki çalıştırmaya 
olanak tanıyarak şebekede akım uçlarını ve motorlarda me-
kanik darbe zorlanmalarını engeller. Daha düşük akım sıcak-
lığı kayıpları sebebiyle oluşan enerji tasarruf etkisi, önemli 
olmayan tasarruflara neden olur.  

MAKSİMUM YÜK
Büyük işletmelerde bilinen ve EVU ile değirmen arasında ya-
pılan elektrik enerji tedariki özel sözleşmelerinde, azami bir 
güç (Maksimum yük) veya asgari onaylı güç faktörü cos φ  
kararlaştırılır. Sapma olması halinde, değirmen için artan bir 
maliyet söz konusu olur.  

Sanal değirmen için en üst yükleme süreci, yıl bazında Şekil 
11’de gösterildiği gibi kabul edilmektedir. En üst yükleme 

COMPRESSED AIR
German Energy Agency12 anticipates a 50 percent energy sav-
ing in production of compressed air by preventing leaks and 
operating in line with the needs. In the virtual mill; the cost 
of compressed air system required for cleaning filters or run-
ning lids is considerably low. The potential which is accepted 
as 3 kW in a compressor power can be accepted as 1 kW at 
maximum. This can lead to an annual saving potential of 6500 
kWh or 4 t-CO2.

CONVEYOR TECHNIQUE
Selection of proper conveyor methods leads to a substantial 
saving potential. Pneumatic conveying is more energy-con-
scious than mechanical handling. Even if hygienic, process-

convenient technical and spatial causes are de-
finitive in selection of the conveying technique, at 
least the operating that fits the purpose should be 
facilitated. 

At relatively low costs, program of system controls 
can be optimized to prevent idler losses of carry-
ing elements. Figure 10 shows a load flow running 
on a motor at Gurtbecher factory. While the mo-
tor’s power consumption is 6 kW at load stages, it is 
around 1.2 kW while on idle. In the projected time 
period, a 25% shutting down time can be added to 
the total operation time. 

5000 kWh energy and 3t of CO2 saving potential are projected 
annually for the virtual mill. Especially at the Gurtbecher mills, 
the strain at belts should be taken into consideration due to 
frequent starting and shutdowns.

STAR DELTA DRIVE ON ENGINES
Contrary to common opinion, the star delta drive assembly 
on motors is not an energy-saving measure. A certain amount 
of energy is always required to run the machine. With star-
shaped operating, the drive assembly reduces the starting 
current. 

However, it develops torque of the motor after swapping to 
delta operation style. Devices with sensitive drive assembly 
allow starting at a fixed energy limit and prevent current ter-
minals and mechanical shocks. Energy saving effect caused 
by lower current temperature losses leads to unnecessary 
savings.

THE TOP-LOAD
In contracts specifically designed for electrical energy procure-
ment known among large businesses and signed between the 
EVU and the mill, a maximum power (top load) or minimum 
approved power factor cos φ is agreed upon. Deviation means 
increase in cost for the mill.

Top loading process for the virtual mill is accepted as in Figure 
11 on an annual basis. For top-loading cost, an agreement has 
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maliyeti için, EVU ile 65 € / kVA olarak anlaşmaya varılmıştır. 
Yıllık en üst yükleme 250 kVA olduğunda, yıl için 16.250 € tu-
tarında bir maliyet elde edilir. 
İşletmede enerjinin israf edilmemesi koşuluyla maksimum 
yükün azaltılması, bir enerji tasarruf tedbiri değildir. Ancak 
aynı zamanda yüksek yük alımı gerçekleşir. Buna rağmen 
temel yükteki genel bir düşüş, yıllık üst yüklemede yine de 
azalamaya yol açabilir. 
Uygun bir yük yönetimi maliyetlerin düşürülmesine olanak 
tanır. Bu yüzden buna kısa da olsa değinmek gerekir. 
Şekil 12’de öğütme işlemindeki yük profili (temizleme dâhil) 
gösterilmiştir.  Belirgin pik yükler mevcut değildir. 

Şekil 13, değirmenin tamamındaki yükleme sürecini göster-
mektedir. Burada 260 kW’lik üst yükün paralel işletim sayesinde 
öğütme için yaklaşık 120 kW’lik bir yük ortaya çıktığı görülür. 

Şayet bu yükleme süreçleri 
mevcutsa işletmede üst yük-
leme maliyetlerini azaltıcı şe-
kilde yükleme dağılımlarını 
yönetme tedbirleri hakkında 
tartışılabilir ve bunlar uygula-
maya geçilebilir

DENKLEŞTİRME ETKİSİ
İşletmenin bütünü, çoğu zaman 
alçak gerilim ana dağıtıcısına 
yerleştirilmiş olan merkezi ayarlı 
bir denkleştirme sistemi üzerin-
den, yaklaşık 1’lik bir güç faktö-
rüne denkleştirilir. Alınan aktif 
güç ve rölatif güç ölçülür ve bu-
radan da güç faktörü hesaplanır. 
Olması gereken değerden sapmalarda, kondansatörler devreye 
alınır veyahut kapatılır. Merkezi denkleştirme sayesinde münferit 
tüketicilerin güç faktörleri daha iyi hale gelmez. 

been reached with EVU on 65 € / kVA. Annual top-loading of 
250 kVA means a cost of €16.250 annually.

Reducing top-loading to prevent waste prevention in oper-
ating is not a measure for energy saving. It causes high load 
intake at the same time. However, the general decline in basic 
load may still cause a reduction in annual top-loading.

A proper load management enables reduction in costs. Thus, it 
should be mentioned though it may be brief. The milling pro-
cess in Figure 12 shows the load profile (including cleaning). 
There are no prominent load peaks. 

Figure 13 shows the loading operation around the mill. It dem-
onstrates that the 260 kW top-load enables 120 kW of load for 
grinding by means of parallel communication. 

If these loading processes are 
viable, measures for manage-
ment of loading distributions 
to reduce top-load costs in op-
eration may be brought under 
discussion and implemented.

BALANCING EFFECT
The operation as a whole is 
balanced on a 1-power fac-
tor over a center set balanc-
ing system established on a 
low-voltage main distributor. 
The active power and relative 
power is measured and the 
power factor is calculated. In 
the event of possible devia-

tions, the condensers are activated or shut down. Central 
balancing does not make power factors better for individ-
ual customers.
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Lokal dengelemede,  
doğrudan tüketicilerde 
(örneğin motor) kon-
dansatörler paralel ola-
rak devreye girer. Bu-
nun avantajı, buradaki 
motor hattına giden 
akım yüklemelerinin 
azaltılması ve böylelik-
le hat üzerindeki güç 
kaybının indirgenme-
sidir. Bu ise bağlantı 
hatlarında ısı kaybın-
dan kaynaklanan enerji 
tüketiminde, dolaylı bir 
etkiye neden olur. Hat 
üzerindeki ısı kayıpları, akımla beraber kare şeklinde yükselir.

Denkleştirilmeyen bir motor yüzünden, hat üzerinden alınan 
gücün yaklaşık % 2’sine karşılık gelen bir ısı kaybı oluşur. Ta-
mamlanmış denkleştirmelerde, kayıplar yaklaşık % 1’e kadar 
düşer. Bunun dışında denkleştirme sistemi, daha küçük çapta 
da döşenebilir. Gerçek bir uygulamada, giriş kısmında şalter 
tesisinden mekânsal olarak uzakta bulunan birer aspiratör 
sistemine sahip her biri 25 kW olan 2 adet motor, lokal ola-
rak dengelenmiştir. Kurulu performansın tasarruf potansiyeli 
sadece % 1 oranında olmasına rağmen, hiç olmazsa 0,5 kW 
dedir. Ancak merkezi denkleştirmenin, maliyetli olan genişle-
mesine gerek görülmemiştir. 

İŞLEM TEKNİĞİ 
İşleme tekniğinde, yani asıl öğütme sürecinde, tasarruf potan-
siyelleri hangi kapsamdadır? Elbette ürün ve müşteri talepleri 
ön planda tutulmaktadır. Taşıma ve aspiratördeki hava üreti-
minin yanında değirmende en büyük enerji maliyeti öğütme 
işleminin kendisidir. Öğütme basıncının, öğütme aralığının, 
kullanılan makinenin yanı sıra ayarların, kullanılan silindirlerin, 
tarak türlerinin ve tarak ayarlarının da enerji maliyetleri üze-
rinde bir etkisi vardır. Dönüşüm etkisi hakkında literatürde ne 
yazık ki oldukça az bilgi bulunmaktadır. Fakat düz silindirler-
le öğütme işlemlerinde, daha yoğun bir parçalama işleminin 
enerji ihtiyacını zorunlu olarak arttırmadığını gösteren bilgiler 
mevcuttur13. Elbette silindirlerin yüzey özellikleri, enerji ihtiya-
cını etkilemektedir. Geçmişte yapılan incelemeler, değiştirilen 
silindir yüzeyleri sayesinde % 6,5’lik büyüklük sıralamalı enerji 
tasarrufu olabileceğini göstermiştir14. 

ÇALIŞANLARIN DÂHİL EDİLMESİ  
Enerji tasarruf potansiyellerin kullanılmasında, personelin 
olaya dâhil edilmesi önemli bir faktördür. Çalışanlar bugüne 
kadar özel sektördeki enerji maliyetindeki aşırı artışından 
dolayı mutlaka hassas hale gelmişlerdir. Yılsonunda belirli 
bir enerji potansiyeline ulaşılması halinde, özel primler öde-
mek veya işletime özgü iyileştirme önerileri sürecine enerji 
verimliliğini katmak, çoğu zaman enerji maliyetlerinin azal-
tılmasına yol açar.  Elbetteki tasarrufları öngörmek oldukça 

In local balancing, 
the condensers are 
activated in parallel 
to direct consumers 
(e.g. the motor). The 
advantage here is 
that the current loads 
through to motor line 
are reduced and pow-
er loss is minimized on 
the line. This causes 
an indirect effect on 
energy consumption 
due to heat loss on 
connection lines. Heat 
losses on the line rise 

as square with the current.

An unbalanced motor causes heat loss that account for 2% 
of power received from the line. In completed balancing, 
the losses reduce down to 1%. The balancing system can 
also be set on a smaller scale. In a real application, 2 mo-
tors each of which are 25 kW are locally balanced with an 
aspirator system spatially distant from the switching facility 
on the front section. Saving potential of the installed per-
formance is 1% but at least at 0.5 kW. However, the costly 
expansion of central balancing is not seen as necessary.

OPERATION TECHNIQUE
Which scope is saving potentials in when it comes to op-
eration technique or the main milling process? The product 
and customer demands are of course the priorities. In ad-
dition to conveying and air production in the aspirator, the 
largest energy cost is the milling itself. The milling pressure, 
milling range, machinery and configuration, cylinders, scal-
lops and their configurations have an effect on energy costs 
as well. There is unfortunately little information about the 
effect of conversion. There is proof that, in milling opera-
tions with flat cylinders, a more intensive cracking process 
does not necessarily increase the energy need13. Of course, 
surface features of cylinders affect the energy need. Past 
researches have demonstrated that replaced cylinder sur-
faces can facilitate energy saving with size ranking up to 
6.5%14. 

INCLUSION OF THE STAFF
Including the personnel is an important factor in utilizing 
energy saving potentials. The employees must have been 
conscious about extreme increases in energy costs in the 
private sector. Paying special premiums or including en-
ergy efficiency in the operation-based improvement sug-
gestion process can often help reduce energy costs in the 
event of reaching a certain energy potential at year’s end.
Making savings is surely not easy to anticipate because they 
all depend on forecast measures. Therefore, 2% of average 
power, which corresponds to 2 kW, is accepted as a value. 
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zordur, çünkü zaten öngörülen tedbirlere bağlıdır.  Bu yüzden 
ortalama gücün %2’si kadar yani 2 kW’lık bir değer kabul edilir. 

TOPLAMDA NE KADAR BİR 
TASARRUF POTANSİYELİ MEVCUTTUR? 
Sanal değirmenimizde, ana işlem tekniklerine bakılarak, her-
hangi bir tedbire dayanmayan büyüklük sıralamasına göre yıl-
lık tüketiminin % 15 ila % 20 arasında bir tasarruf olabileceği 
gösterilmiştir. Tasarruf olanakları çok dikkatli bir şekilde kulla-
nılmıştır.  Yani beher yıl CO2 çıkışında yaklaşık 130 t azaltma ve 
enerji tüketiminde 215000 kWh oranında bir düşüş düşünüle-
bilir. Böylece toplamda 21.500 € tutarındaki bir enerji masrafı, 
tasarruf edilmiş olur. En üst yükün makul biçimde azalacağı 
koşuluyla maliyetler 1.800 € ila 2.400 € arasında düşebilir.

ŞİRKET HEDEFİ OLARAK ENERJİ TASARRUF 
TEDBİRLERİ VE ÇEVRE DOST ÜRETİM 
Enerji verimliliği ve ekolojik bilanço, müşterinin ürün kalitesi 
ve ürün güvenliği gibi kalite kriterleri arasına girecektir. Bunun 
dışında her şirketin, iklimin değişmesine karşı koymak ve uy-
gun tedbirleri almak gibi bir sosyal sorumluluğu bulunmakta-
dır. Siyasilerin talimatlar ve yasalarla ne kadar müdahale ede-
ceği ise günümüzde sadece tahmin edilebilmektedir. Yüksek 
enerji verimliliği, yani minimum enerji sarfiyatı ile en yüksek 
kaliteye sahip üretim, gelecekte iş ve ürün güvenliği ile aynı 
öneme sahip olacaktır. 

HOW MUCH SAVING POTENTIAL 
IS AVAILABLE IN TOTAL? 
It has been shown that a saving of 15-20% in annual con-
sumption can be achieved at our virtual mill according to 
size ranking based on no specific measure by checking 
available operating techniques. Saving opportunities have 
been wisely facilitated.

This means that a reduction of 130t in CO2 output and 
215000 kWh decline in energy consumption can be ex-
pected annually, which adds up to saving an energy cost of 
€21.500 in total. The cost may drop down by €1800-2400 in 
case of reasonable reduction of the top-load.

ENERGY SAVING MEASURES AND ECO-FRIENDLY 
PRODUCTION AS COMPANY OBJECTIVES 
Energy efficiency and ecological balance will be among the 
customer’s quality criteria like product quality and safety. 
Also, every company bears the social responsibility to make 
an impact against climate change and take proper action. 
It can only be guessed to what extent politicians can inter-
vene in regulations and laws today. High energy efficiency, 
that is the production at maximum quality with minimum 
energy costs, will have the same importance as work and 
product safety in the future.
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Dünyanın önde gelen mısır ve sorgum üreticilerinden biri ol-
masına rağmen kendi üretimiyle iç tüketimini karşılayamayan 
Meksika, gerek buğdayda gerekse dünyanın sayılı üreticile-
rinden olduğu mısır ve sorgumda, ithalat miktarı yüksek ül-
kelerden biri. Ülkenin 2011/12 sezonunda ithal ettiği buğday 
miktarı 5 milyon tonu, mısır miktarı 11,2 milyonu ton, sorgum 
miktarı 1,3 milyon tonu bulmaktadır. Ülke özellikle unlu ma-
muller, bisküvi ve makarna açısından da potansiyel pazarlar 
arasında değerlendirilmektedir. Özellikle de son yıllarda ülke-
de artan ekmek, makarna ve noodle (erişte) tüketimi, ülkeyi 
daha da cazip bir pazar haline getirmektedir.

Değirmencilik açısından bakıldığında ise Meksika Değirmen-
ciler Derneği CANIMOLT’ün verilerine göre, ülkede her yıl 4,3 
milyon ton un ve irmik üreten ve 5,7 milyon ton buğday işle-
yen 93 farklı değirmen bulunuyor.

MEKSİKA’DA EKONOMİK YAPI
Ticaretinin yüzde 90’ından fazlasını serbest ticaret anlaşmaları 
ile yürüten Meksika’nın 44 ülkeyi kapsayan 12 Serbest Ticaret 
Anlaşması yürürlüktedir. Ülkede, 2007 yılında sosyal güvenlik 
ve vergi alanlarında reformlar başarıyla gerçekleştirilmiştir. 
Enerji maliyetlerinin azaltılması, ekonominin petrole bağımlı-
lığının azaltılması, altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi, rekabet 
ortamının iyileştirilmesi, yoksullukla ve işsizlikle mücadele 
gibi konulara öncelik verilmektedir. Ancak 2008 yılı sonunda 
ABD’de başlayan kriz, uyuşturucu kartellerinin yol açtığı şid-
det olayları ve H1N1 salgını nedeniyle Meksika ekonomisi 
2009 yılında resesyona girmiştir. Meksika’dan dünyaya yayılan 
H1N1 virüsünün ülke ekonomisine zararı, 2009 yılında 2 Milyar 
Dolar’ı bulmuştur. 

Ülkede cari dengenin korunmasında en önemli destekleyici 
unsurlar, ekonominin yüzde 30’unu oluşturan turizm gelir-
leri ve ABD’de çalışan Meksikalı göçmenlerin gönderdiği dö-
vizlerdir. Nitekim ABD’de yaşayan ve sayıları 10 milyonu aşan 
Meksikalı işçiler ABD standartlarına göre çok düşük, ancak 
Meksika’da kazanacaklarından altı kat daha fazla kazanmakta, 
bu kazançlarının yaklaşık dörtte birini ise ülkelerine gönder-
mektedir. Bu birikimler, 2009 yılı ortasında, önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 20 azalmış olmasına rağmen, Meksika 
ekonomisi için önemli bir kaynaktır.

Ekonomistler, işgücü piyasasına yeni katılanlara da iş imkanı 
yaratılabilmesi için Meksika ekonomisinin her yıl yüzde 6 ora-

In spite of being one of the leading corn and sorghum pro-
ducers of the world, Mexico, which can’t meet its domestic 
consumption, has a high import rate both in wheat and corn 
and sorghum for which it is one of the few producers of the 
world. Wheat import of the country reached to 5 million tons, 
corn to 11.2 million tons and sorghum to 1.3 million tons in 
2011/12 season. The country is especially evaluation among 
the potential markets in terms of biscuit and pasta. Partially 
the increase of bread, pasta and noodle consumption in re-
cent years makes the country a more attractive market.

When assessed in terms of milling, there are 93 different mills 
in the country, which process 4.3 million tons of flour and sem-
olina and 5.7 million tons of wheat according to the data of 
Mexico Milers’ Association (CANIMOLT).

ECONOMICAL STRUCTURE OF MEXICO
Mexico which executes 90% of the trade with free trade agree-
ments has 12 Free Trade Agreements involving 44 countries 
in effect. In 2007, reforms concerning social security and tax 
were successfully performed. Reducing the energy costs, 
decreasing the dependence of the economy on petroleum, 
developing infrastructure services, improving the competi-
tive environment and fighting against poverty and unem-
ployment are prioritized. However, the economy of Mexico 
entered into a recession in 2009 due to various reasons such 
as the crisis in USA in 2008, violence arising from drug cartels 
and H1N1 outbreak. The damage of H1N1 which spread from 
Mexico to the world reached to $ 2 billion in 2009. 

The most significant supportive elements to protect the 
current account balance of the country are tourism rev-
enues comprising 30% of the economy and the foreign 
currencies from the Mexican immigrants working in USA. 
Thus, Mexican workers living in USA and exceeding 10 mil-
lion in number make money which is very low according to 
USA standards but far six times more than the earning they 
can make in Mexico and they send nearly one fourth of this 
money to their country. Although these savings decreased 
by 20% in the middle of 2009 when compared to the same 
period of the previous year, they are still an important re-
source for the Mexican economy.

Economists state that Mexican economy should grow by 6% 
each year in order to create business opportunities for the 

İyi bir tarım ürünleri üreticisi olsa da, özellikle hububat üretiminde kendi iç tüketimini kar-
şılayamayan Meksika, bu yüzden tahıl grubunda, özellikle de buğday ve mısırda önemli bir 
ithalatçı durumundadır. Yıllık 6-7 milyon ton civarında buğdayın tüketildiği Meksika’da, bu 
buğdayı işleyen 90 civarında değirmen bulunuyor. 
Mexico which can’t meet its domestic consumption in terms of grain production in spite of be-
ing a good agricultural products producers, is a significant importer especially in wheat and 
corn, for this reason. In Mexico where nearly 6-7 million tons of wheat is consumed, there are 
nearly 90 mills processing wheat. 
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nında büyümesi gerektiğini belirtmektedir. Ancak 2008 yılın-
da ülke ekonomisi yalnızca yüzde 1,5 oranında büyüme kay-
detmiş olup, 2009 yılında ise yüzde 6,5 oranında küçülmüştür. 
Bu küçülme, aynı zamanda ülkenin 1932 yılından bu yana ya-
şadığı en büyük yıllık küçülme olmuştur. 

Küresel ekonomik kriz ile birlikte tüm dünyada ve dolayısıyla 
Meksika’da yaşanan likidite darlığı, tüketim harcamalarında 
ve yabancı sermaye girişinde de düşüşe yol açmıştır. Pazar 
çeşitlendirme çabalarına rağmen Meksika’nın en önemli ihraç 
pazarı olan ABD’ye ihracat olanaklarının daralması, Meksika 
ekonomisini çok olumsuz etkilemiştir. 2009 yılı sonunda dış 
talepteki artışla birlikte ekonomi toparlanma sürecine girmiş 
olmasına rağmen iç piyasada aynı gelişim halihazırda sağlana-
mamıştır. 2010 yılında ekonominin yüzde 5 oranında büyüdü-
ğü tahmin edilmektedir.

MEKSİKA’DA TARIM SEKTÖRÜ
Meksika’da devrim sonrası gerçekleştirilen toprak reformu ile 
az sayıdaki büyük çiftliklere tepki olarak bazı tarım alanları 
topraksız köylülere dağıtılmıştır. Köylüler, alınıp-satılamayan 
bu küçük tarım arazilerinde, sermaye ve de makineleşme ek-
sikliğinden dolayı genellikle kendi tüketimleri için mısır ve fa-
sulye üretmişlerdir. Ancak 1991 yılında, tarım reformu sonucu 
dağıtılan bu küçük tarım arazilerinin satışına izin verilmiştir. 
Günümüzde Meksika köylüleri, işlettikleri küçük arazilerin ge-
nellikle sahibi konumundadırlar ve tarımla iştigal eden söz ko-
nusu küçük toprak sahiplerine, belirli limitleri aşmamak üzere, 
doğrudan gelir desteği ödenmektedir. Ancak ülkede, makine-
leşme konusunda gelişmiş ve sermaye sorunu olmayan büyük 
tarım işletmeleri de bulunmaktadır. Bu işletmelerde üretilen 
ürünler, hem iç piyasada tüketilmekte hem de Kuzey Amerika 
Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) çerçevesinde ABD 
ve Kanada’ya ihraç edilmektedir.

ABD’de yaşayan ve sayıları 50 milyona yaklaşan Hispanik nüfus 
için de Meksika önemli bir gıda ürünleri tedarikçisidir. Ame-
rika kıtasının yanı sıra Avrupalı ve Asyalı tüketicilerden de 
Meksika’nın tarım ürünlerine talep yüksektir.

new comers of the labor market. However in 2008, the econo-
my of the country only achieved growth by 1.5% and it down-
sized by 6.5% in 2009. It was also the biggest downsizing the 
country faced since 1932. 

Together with the global economic crisis, the liquidity short-
age in the world and Mexico caused decrease in the con-
sumption expenditures and foreign currency entry. In spite 
of the market diversification efforts, reduction in the export 
facilities to USA, the most important export market of Mexi-
co, affected the Mexican economy negatively. At the end of 
2009, together with the increase in the foreign demand, the 
economy entered into recovery process; however the same 
improvement could not be achieved in the domestic mar-
ket. It was estimated that the economy achieved a growth 
by 5% in 2010.

AGRICULTURE SECTOR IN MEXICO
Together with the land reform in Mexico made after the 
revolution, some of the cultivated area was distributed to 
the villages in reaction to the few big farms. In these non-
negotiable fields, the villagers generally cultivated corn and 
bean for their own because of the shortage of capital and 
mechanization. However in 1991, these small lands distrib-
uted as a result of the land reform were allowed to be sold. 
Today, Mexican villagers are the owner of their small fields 
and these small-land owners dealing with agriculture are 
provided with direct income support by not exceeding cer-
tain limits. But there are big agriculture business developed 
in terms of mechanization and without any capital problem 
in the country. The products produced in these business are 
consumed both in the domestic market and exported to USA 
and Canada within the frame of North American Free Trade 
Agreement (NAFTA).

For the Hispanic population living in USA and nearly 50 mil-
lion in total, Mexico is a significant food supplier. The demand 
from European and Asian consumers, as well as Americans, for 
Mexican agricultural products is high.
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Meksika’da tarımın milli gelir içindeki payı 1970’te yüzde 25 
iken, 2011 yılında yüzde 3,9’a gerilemiştir. Bu durum, gelişmiş 
ülkelerde görüldüğü gibi ekonomi içinde tarımın gittikçe daha 
az bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Ancak tarımla uğ-
raşan nüfusun toplam istihdam içinde yüzde 13,7 olan payı, 
ülkenin bu anlamda kalkınmakta olan ülkeler kategorisinde 
değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Meksika, tropikal iklimden çöl iklimine kadar sahip olduğu 
iklimsel farklılıklar ile birçok tarımsal ürün için uygun şartla-
ra sahiptir. Ülke topraklarının yarısından fazlası tarım arazile-
rinden oluşmaktadır ancak hâlihazırda toplam 2 milyon km2 
olan ülke toplam yüzölçümünün sadece yüzde 13’ü tarımsal 
faaliyetler için kullanılmaktadır. Tarım üretimi Jalisco, Nayarit, 
Guanajuato, Michoacan, Colina ve Sinaloa eyaletlerinde yo-
ğunlaşmaktadır. 

İklim çeşitliliği sayesinde yılın her dönemi mahsul elde edile-
bilen ülkede, mısır, buğday, fasulye, sorgum ve nohut üretilen 
başlıca tarım ürünleri arasında yer almaktadır.  Gıda işleme ve 
paketleme alanında da hızlı bir gelişim sergileyen Meksika, 
özellikle organik tarım ürünleri açısından önemli bir tedarik-
çi konumundadır. Halihazırda organik tarım üretiminin yüzde 
90’ı ihraç edilmektedir.

While the share of agriculture in the national income of Mex-
ico was 25% in 1970, it decreased to 3.9% in 2011. As in the 
developed countries, this situation shows that agriculture has 
progressively limited place in the economy. However, as the 
share of the population dealing with agriculture is 13.7% in 
the total employment, this shows that the country should be 
evaluated among the developing countries.

Mexico has proper climate conditions for various agricul-
tural products, which are ranging from tropical climate to 
desert climate. Half of the country land is comprised of 
agricultural fields; however only 13% of current surface 
area of the country, which is 2 million km2 is used for ag-
ricultural processes. Agricultural production is centered 
in Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Colina and 
Sinaloa states. 

Thanks to the climate diversity, the country can produce 
crops in every season of the year and the major agricultural 
products include corn, wheat, bean, sorghum and chick pea.  
Mexico, showing a rapid improvement in food processing and 
packaging areas is a significant supplier in terms of organic ag-
ricultural products. Currently, 90% of the organic agricultural 
products are exported. 
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HUBUBAT EKİMİ, ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA) verilerine 
göre; özellikle mısır ve fasulye üretiminde dünyada ilk sıralar-
da yer alan Meksika’da, 2001/02 sezonunda 7,7 milyon hektar 
olan toplam mısır ekim alanı, 2011/12 sezonunda yaklaşık 710 
bin hektar gerileyerek 6 milyon hektara düşmüştür. Bu alanın 
2012/13 sezonunda da 6,5 milyon hektar civarında seyrede-
ceği tahmin edilmektedir. Buna karşılık hektar başına verimde 
bir değişiklik olmamış ve son 10 yılda 3 ton olarak kalmaya 
devam etmiştir. Veriler incelendiğinde Meksika’da, hububat 
ürünleri arasında en büyük ekim alanının mısıra ait olduğu 
görülmektedir. Üretim alanı açısından mısırı sorgum takip et-
mektedir. Meksika’da 2001/01 sezonunda 1,8 milyon hektar 
alanda sorgum ekimi yapılmış, ekim alanı 2011/12 sezonunda 
1,6 milyon hektara gerilemiştir. Ancak ekim alanındaki düşüşe 
rağmen verim hektar başına 3 tondan 4 tona yükselmiştir.

Ülkede, 2001/02 sezonunda 685 bin hektar olan toplam 
buğday ekim alanı, 2011/12 sezonunda yaklaşık 23 bin hek-
tar gerileyerek 662 bin hektara; pirinç ekim alanı ise aynı 
sezonlarda 64 bin hektardan 31 bin hektara gerilemiştir. 
Meksika’da buğday ve pirinç verimi, son yıllarda hektar ba-
şına 5 ton olduğu görülmektedir.

Meksika’nın dünya tahıl üretimindeki yerine dönecek olursak; 
ülkenin dünyanın sayılı mısır üreticileri arasında yer aldığını 
söyleyebiliriz. USDA verilerine göre; 2010/11 sezonunda 21 
milyon tonluk mısır üretimiyle dünya mısır üretiminde 6. sıra-
da yer alan Meksika, 2011/12 sezonunda, üretimde bir miktar 
düşüş yaşamış ve 18,6 milyon tonla dünya mısır üretiminde 7. 
sıraya gerilemiştir. Ancak tahminler Meksika’nın 2012/13 sezo-

GRAIN PLANTING, PRODUCTION 
AND CONSUMPTION
According to the data of United States Department of Agricul-
ture (USDA), in Mexico which is the first country in the world 
ranking especially in corn and bean production, total corn cul-
tivation area, which was 7.7 million hectare in 200/02 season 
decreased up to 6 million by reducing nearly 710,000 hectare. 
This number is expected to be nearly 6.5 mil. ton in 2012/13 
season. On the other hand, yield per hectare remained the 
same and it continued to be 3 ton in the last 10 years. When 
the data are assessed, it is seen that the biggest cultivation 
area among grains is corn. In terms of cultivated area, corn is 
followed by sorghum. In Mexico in 2001/01 season, 1.8 million 
hectare area was cultivated with sorghum and the cultivation 
area decreased up to 1.6 million hectare in 2011/12 season. 
In spite of the decrease in the cultivation area, yield per hec-
tare increased from 3 ton to 4 ton. Total wheat cultivation area, 
which was 685,000 hectare in 2001/02 season, decreased by 
23,000 hectare in 2011/12 season and reached to 662,000 hec-
tare and rice cultivation area decreased from 64,000 hectare 
to 31,000 hectare. The yield of wheat and rice in Mexico is esti-
mated to be 5 ton per hectare in recent years.

If we return to the place of Mexico in world agricultural pro-
duction, we can say that the country is one of the known 
corn producers of the world. According to the data of USDA, 
Mexico which was ranked as the 6th country in the world corn 
production with a production of 21 million ton in 2010/11 sea-
son, faced with a decrease in the production and ranked as 
the 7th country in world corn production with 18.6 million in 
2011/12 season. However, the estimates show that the corn 
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nunda mısır üretimini yaklaşık 2 milyon ton arttıracağı ve 20,7 
milyon tonluk üretimle dünya mısır üretiminde 5. Sıraya yük-
seleceği yönünde. Ancak Meksika ürettiği mısırdan çok daha 
fazlasını da tüketmektedir. Ülkede mısır tüketimi 30 milyon ton 
civarındadır. USDA verilerine göre; 2011/12 sezonunda 29,2 
milyon ton mısır tüketimi gerçekleştiren Meksika, 2012/13 se-
zonunda bu tüketim miktarını 29,7 milyon tona yükseltecek.

Meksika’da ekim alanında olduğu gibi üretim miktarında da 
mısırı takip ürün sorgumdur. Meksika dünya sorgum üretimin-
de Nijerya’dan sonra ikinci sırada, dünya sorgum tüketiminde 
ise ilk sırada yer alan ülkedir. 2001/02 sezonunda 5,9 milyon 
ton sorgum üretimi gerçekleştiren Meksika, bu üretim miktarı-
nı 2010/11 sezonunda 7,3 milyon tona ulaştırmıştır. Ancak son-
raki sezon üretimde 1 milyon tonluk bir düşüş yaşanmış ve üre-
tim 6,4 milyon tona gerilemiştir. Sorgum üretiminin 2012/13 
sezonunda da bu civarda gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tüketim miktarlarına bakıldığında, dünyanın bir numaralı sor-
gum tüketicisi Meksika’nın, kendi yıllık üretiminden çok daha 
fazlasını tükettiği görülmektedir. 2001/02 sezonunda 10,7 mil-
yon tonluk sorgum tüketimi gerçekleştiren Meksika, bu tüke-
tim miktarıyla üretiminin neredeyse iki katına yaklaşmaktadır. 
Sonraki yıllarda ülkenin sorgum tüketimi bir miktar düşüş gös-
termiş ve 2010/11 sezonunda 9,4 milyon tona, 2011/12 sezo-
nunda ise 8,1 milyon tona gerilemiştir. Ancak bu rakamlar da 
yine ülkenin üretim miktarının üzerindedir.

Meksika’da buğday üretimi ve tüketimi, mısır ve sorgumun ge-
risinden gelmektedir. USDA verilerine göre; 2001/02 sezonun-
da 3,2 milyon ton olan Meksika’nın buğday üretimi, sonraki 
yıllarda bir miktar artış göstermiş ve 2009/10 sezonunda 4,1 
milyon ton ile en yüksek noktasına ulaşmıştır. Ancak sonraki 
yıllarda üretim yeniden düşmüş ve 2010/11 ve 2011/12 sezon-
larında 3,6 milyon ton civarında seyretmiştir. Ülkenin 2012/13 
sezonunda da 3,2 milyon ton buğday üretimi gerçekleştire-

production of Mexico will increase by 2 million ton in 2012/13 
season and be the 5th country in the word corn production 
with 20.7 million tons of production. However Mexico con-
sumes much more corn than it produces. Corn consumption 
of the country is approximately 30 million tons. According to 
USDA, in Mexico which consumed 29.2 million tons of corn in 
2011/12 season, the consumption rate will reach to 29.7 mil-
lion in 2012/13 season.

In Mexico, corn is followed by sorghum in terms of consump-
tion rate, just like of cultivated area. Mexico is ranked as the 
second country to produce sorghum after Nigeria and it is 
ranked as the first country to consume sorghum. Mexico, 
which produced 5.9 million tons of sorghum in 2001/02 
season reached to 7.3 million tons in terms of production in 
2010/11 season. However in the following season, the produc-
tion decreased by 1 million tons and reached to 6.4 million 
tons. Sorghum production is estimated to be approximately 
the same amount in 2012/13 season.

When we look at the consumption rate, we see that Mexico, 
which is ranked as the first country in sorghum in the world, 
consumes more sorghum than it produces. Mexico which 
produced 10.7 million tons of sorghum in 2001/02 season 
reached to a nearly two times more production rate with this 
consumption. In the following years, sorghum consumption 
of the country decreased and it reached to 9.4 million tons in 
2010/11 season and decreased to 8.1 million tons in 2011/12 
season. However these numbers are still higher than the pro-
duction rate of the country.

Wheat production and consumption in Mexico comes from 
behind the corn and sorghum. According to the data of USDA, 
wheat production of Mexico which was 3.2 million tons in 
2001/02 season, increases in the following years and reached 
to the peak point with 4.1 million tons in 2009/10 season. 
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ceği tahmin edilmektedir. Ancak Meksika Değirmenciler Der-
neği CANIMOLT’un verilerine göre ise, ülkenin buğday üretim 
miktarı 5 milyon tonun üzerinde. CANIMOLT’un verilerine göre 
Meksika, 2008 yılında 5,2, 2009 yılında 5,4, 2010 yılında ise 5,7 
milyon ton civarında buğday üretimi gerçekleştirmiştir (USDA 
ve CANIMOLT verileri arasında yaklaşık 1 milyon tonluk bir fark 
olduğu göze çarpmaktadır). 

Tüketime dönecek olursak; diğer ürünlerde olduğu gibi buğ-
dayda da üretiminin neredeyse 2 katı tüketim gerçekleştiren 
Meksika, 2001/02 sezonunda 5,8 milyon ton civarında buğday 
tüketmiştir. Sonraki 10 yılda buğday tüketiminin arttığı ülkede, 
2011/12 sezonunda buğday tüketimi 7,8 milyon tonu bulmuş-
tur. Ancak öngörüler tüketimin 2012/13 sezonunda 6,7 milyon 
tona gerileyeceğini göstermektedir. Meksika, dünya buğday 
üretiminde olmasa da tüketiminde söz sahibi ülkeler arasındadır.

MEKSİKA’DA DEĞİRMENCİLİK SEKTÖRÜ
Meksika, buğday öğütme endüstrisi açısından başta Amerika 
olmak üzere birçok ülke için önemli bir pazar olmaya devam 
etmektedir. Meksika Değirmenciler Derneği CANIMOLT’ün ra-
porundaki verileri gösteriyor ki, ülkede her yıl 4,3 milyon ton 
un ve irmik üreten ve 5,7 milyon ton buğday işleyen 93 farklı 
değirmen bulunuyor. 

CANIMOLT’un verilerinden derlediğimiz bilgilere göre; ülke-
deki kurulu öğütme kapasitesinin yüzde 51’ine yakını, Mek-
sika nüfusunun yüzde 50’sinin yer aldığı Mexico City, Toluca 
and Puebla gibi şehirlerin bulunduğu bölgelerde (Kuzeybatı: 
%11, Kuzey: %16, Merkez Batı: %25, Büyükşehir: %30, Güney-
Doğu: %18) bulunuyor. Keza tüketim de yine bu bölgelerde 
yoğunlaşıyor. CANIMOLT rakamları; Meksika’da 2009 yılında 36 
kilogram, 2010 yılında ise 38 kilogram olan kişi başına un ve 
irmik tüketiminin, son yıllarda yüzde 10-15 arasında arttığını 
göstermektedir. 

Derneğe göre; 2009 yılında 4 milyon ton un ve üretimi gerçek-
leştiren Meksika, 2010 yılında un ve irmik üretimini 4,2 milyon 
tona çıkarmıştır. Bu artışta, Meksika’daki ekmek, makarna ve 
noodle (erişte) tüketiminin artması önemli bir role sahip.

However in the following years, production decreased again 
and was nearly 3.6 million tons in 2010/11 and 2011/12 sea-
sons. It is estimated that in 2012/13 season, the country will 
produce 3.2 million tons of wheat. However, according to the 
data of Mexican Millers’ Association CANIMOLT, wheat produc-
tion of the country is more than 5 million tons. According to 
CANIMOLT, Mexico produced 5.2 million tons in 2008, 5.4 mil-
lion ton in 2009 and 5.7 million tons in 2010 (it is evident that 
there is a difference of nearly 1 million ton between the data 
of USDA and CANIMOLT). 

When we look at the consumption, Mexico which consumes 
nearly 2 times more than the production in terms of wheat 
just like other products, consumed 5.8 million tons of wheat 
in 2001/02 season. In the following 10 year the consumption 
of wheat increased and in 2011/12 season, the consumption 
reached to 7.8 million tons. However the estimations show 
that the it will decrease to 6.7 million tons in 2012/13 season. 
Mexico is among the countries that have a place not in the 
wheat production but consumption.

MILLING SECTOR IN MEXICO
Mexico is still an important market for many countries, espe-
cially USA, in terms of wheat milling industry. The data includ-
ed in the report of Mexico Millers’ Association CANIMOLT show 
that there are 93 different mills producing 4.3 million tons of 
flour and semolina and processing 5.7 million tons of wheat 
each year in the country. 

According to the information deduced from the data of 
CANIMOLT, nearly 51% of the built-in milling capacity of the 
country is located in cities such as Mexico City where 50% 
of the population lives, Toluca and Puebla (Northwest: 11%, 
North: 16%, Central West: 25%, Metropolis: 30%, South-
East: 18%). Likewise, consumption is centered in these 
regions. The numbers of CANIMOLT show that flour and 
semolina consumption per person in Mexico, which was 36 
kg in 2009 and 38 kg in 2010, has increased by 10-15% in 
recent years.  According to the association, Mexico which 
produced 4 million tons of flour and semolina in 2009, in-
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MEKSİKA’DA DIŞ TİCARET
Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasında ithalat ve ihracat 
rakamlarıyla en yüksek paya sahip olan Meksika, bölge ihra-
catının ve ithalatının üçte birini gerçekleştirmektedir. Ülke, 
110 milyonu aşkın nüfusunun yanı sıra Kuzey Amerika Ülke-
leri Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ile birlikte yaklaşık 450 
milyon, diğer ülkelerle imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları 
dahil edildiğinde ise 1 milyar nüfusa ulaşan geniş bir hinter-
landa sahiptir.

2009 yılında Meksika’nın ihracatında yüzde 21 oranında, 
ithalatında ise yüzde 24 düşüş gerçekleştiği ve dış ticaret 
açığının yaklaşık 5 milyar Dolar’a gerilediği görülmektedir. 
Aynı yıl Meksika dünyanın 15. büyük ihracatçısı ve 16. büyük 
ithalatçısı olmuştur. 2010 yılında ise ülke ekonomisindeki 
toparlanma, dış ticaret verilerine de yansımış ve ihracatta 
yüzde 30, ithalatta yüzde 33 oranında artış kaydedilmiştir. 
Meksika, 2011 yılı itibariyle de yaklaşık 350 milyar dolar ci-
varındaki ithalat ve ihracat değerlerine ulaşmıştır.

creased its production to 4.2 million tons in 2010. Increase 
in consumption of bread, pasta and noodle has a significant 
role in this increase in Mexico.

FOREIGN TRADE IN MEXICO
Mexico, having the highest rate in terms of import and export 
numbers among the Latin American and Caribbean countries, 
makes the one-third of the export and import of the region. 
Alongside the population exceeding 110 million, the country 
has an hinterland reaching up to 450 million together with the 
North American Free Trade Agreement (NAFTA) and up to 1 bil-
lion with Free Trade Agreements signed with other countries.

It seen that Mexico faced with a decrease of 21% in export 
and 24% in import in 2009 and the foreign trade deficit re-
ceded to nearly $5B. In the same year, Mexico became the 
15th biggest exporter and 16th biggest importer of the 
world. In 2010, the recovery in the country’s economy was 
reflected to foreign trade data and an increase of 30% in ex-
port and 33% in import was recorded. Mexico has reached 
to nearly $350B in terms of import and export rates starting 
from 2011.

Main trade partner of Mexico is USA. Thus the shares of the 
country in Mexico’s export and import in 2011 were 78.6% 
and 49.7%, respectively. On the other hand, it is necessary to 
state that these shares have decreased by 5 points in export 
and 25 points in import since 1995. It is seen that the market 
share lost by USA in Mexico market in 1995-2011 season was 
seized by China (14.2%), South Korea (2.8%), Malaysia (1.0%), 
Costa Rika (0.8%), Thailand (0.7%) and Taiwan (0.6%), being 
in the first place.
Here one of the important points to be emphasized is that 
most of these countries don’t have a Foreign Trade Agreement 



105

Meksika’nın ağırlıklı ticaret ortağı ABD’dir. Nitekim söz konu-
su ülkenin 2011 yılında Meksika ihracatındaki ve ithalatındaki 
payları sırası ile yüzde 78,6 ve yüzde 49,7 olmuştur. Bununla 
birlikte söz konusu oranların, 1995 yılından bu yana, ihracat-
ta yaklaşık 5 puan, ithalatta ise 25 puan düştüğünü belirtmek 
gerekmektedir. ABD’nin Meksika pazarında 1995-2011 döne-
minde kaybettiği pazar payının, başta Çin (yüzde 14,2) olmak 
üzere, Güney Kore (yüzde 2,8), Malezya (yüzde 1,0), Kosta Rika 
(yüzde 0,8), Tayland (yüzde 0,7), Tayvan (yüzde 0,6) gibi ülkeler 
tarafından ele geçirildiği görülmektedir.

Burada vurgulanması gereken önemli noktalardan birisi, söz 
konusu ülkelerin büyük bölümünün Meksika ile Serbest Ticaret 
Anlaşması bulunmayan ülkeler olması ve Çin hariç olmak üzere 
Meksika’nın şiddetle ihtiyaç duyduğu, özellikle elektronik ürün-
lerinin üretiminde gerekli ara mallarının tedarikçileri olmalarıdır.

Meksika’nın ithalat ve ihracatının sırasıyla yüzde 86 ve yüz-
de 95’ini gerçekleştirdiği ilk 20 ülke arasında yer almamakla 
birlikte, Türkiye’nin 1995-2011 döneminde gösterdiği perfor-
mansın (Meksika’ya ihracat ve ithalatta yüzde 2 bin 400’ün 
üzerinde artış) birçok ülkenin üzerinde olduğu görülmektedir. 
Bununla birlikte, Meksika istatistiklerine göre; 2011 yılında 
Türkiye tarafından ulaşılmış olan 325 milyon dolarlık ihracat 
ve 187 milyon dolarlık ithalat değerlerinin, iki ülke ekonomile-
rinin büyüklükleri düşünüldüğünde oldukça mütevazı kaldı-
ğını söylemek yanlış olmayacaktır.

DIŞ TİCARETTE HUBUBATIN YERİ
Meksika, iyi bir tarım ürünleri üreticisi olsa da, özellikle hubu-
bat üretiminde kendi iç tüketimini karşılayamamaktadır. Bu 
yüzden ülke, tahıl grubunda, özellikle de buğdayda önemli bir 
ithalatçı durumundadır.

Meksika’nın son 10 yıllık buğday ithalatına bakıldığında, ithalat 
miktarının 3 ila 5 milyon ton arasında değiştiği görülmektedir. 
USDA verilerine göre; ülke 2001/02 sezonunda 3,1 milyon ton 
buğday ithalat etmiştir. Ülkenin buğday ithalatı 2011/12 sezo-
nuna kadar çok ciddi bir artış göstermemiştir ancak 2011/12 se-
zonu içerisinde ithal edilen buğday miktarı 5 milyona ulaşmıştır. 
Öngörüler, Meksika’nın buğday ithalatının 2012/13 sezonunda, 
bir önceki sezondan 800 bin ton daha az olacak şekilde, 4,2 mil-
yon ton seviyelerinde gerçekleşeceği yönündedir. 

Meksika’nın buğday ihracatı ise son derece azdır. İhracat, 2007/08 
ile 2008/09 sezonunda 1,2 ile 1,4 milyon ton civarına ulaşsa da, 
genel olarak 500 ila 800 bin ton arasında seyretmektedir. Pirinç 
üretiminin ve tüketiminin son derce az olduğu Meksika’da ha-
liyle pirinç ithalatı da son derece sınırlı miktardadır. Son 10 yıllık 
ithalat rakamlarına bakıldığında, pirinç ithalatının 500 ila 700 
bin ton arasında değiştiği görülmektedir. Meksika’da, üretim ve 
tüketimde olduğu gibi ithalatta da en büyük pay mısıra ait-
tir. 2001/02 sezonunda 4 milyon ton mısır ithal eden Meksika, 
2006/07 sezonunda ithalat miktarını 8,9 milyon tona, 2007/08 
sezonunda ise 9,5 milyon tona çıkarmıştır. Sonraki yıllarda 
ülkenin mısır ithalatı bir miktar gerilese de 2011/12 sezonun-

with Mexico and that they are the suppliers of intermediate 
goods such as electronic products of which Mexico is strongly 
in need, excluding China.

It seen that Turkey is not among first 20 country to which Mex-
ico makes its import and export respectively by 86% and 95% 
but its performance in 1995-2011 season (increase in import 
and export to Mexico by more than 2,400%) is much more 
than many of the countries. On the other hand, according to 
the statistics of Mexico, it will not be wrong to say that the ex-
port rates reaching up to 325 million of and import rates up 
to 187 million achieved by Turkey in 2011 are not that modest 
considering the economic sizes of the two countries.

PLACE OF GRAIN IN FOREIGN TRADE
Although it is a good agricultural producer, Mexico cannot 
meet its domestic consumption especially in wheat. For this 
reason, the country is an important in cereals group, wheat be-
ing in the first place.

When we look at the wheat import of Mexico in the last 10 
years, we see that it varies from 3 to 5 million tons. Accord-
ing to the data of USDA, Mexico imported 3.1 million tons 
of wheat in 2001/02 season. Wheat import of the country 
increased significantly until 2011/12 season; however in 
2011/12 season imported wheat amount reached to 5 mil-
lion. Estimates show that the wheat import of Mexico will 
be nearly 4.2 million tons, which is 800,000 ton less than 
the previous season, in 2012/13 season. Wheat export of 
Mexico is very low. Although the export rate reached up to 
1.2 to 1.4 million tons in 2007/08 and 2008/09 seasons, it is 
generally around 500,000 to 800,000 tons. In Mexico where 
rice production and consumption are very low, rice import 
is also very limited. When we look at the import rates of 
the last 10 years, we see that rice import varies between 
500,000 and 700,000 tons. Like in production and consump-
tion, corn also has the biggest import share in Mexico. In 
2011/02 season Mexico imported 4 million tons of corn and 
this rate increased to 8.9 million tons in 2006/07 season 
and to 9.5 million tons in 2007/08 season. Although corn 
import decreased in the following years, in 2011/12 season, 
11.2 million tons of import, which is more than the previous 
years, was made. USDA estimates that Mexico will import 9 
million tons of corn in 2012/13 season.

The most important import item after corn and wheat is 
sorghum. Mexico, which is the number one sorghum con-
sumer of the world, imported 4.8 million tons of sorghum in 
2011/02 season. Sorghum import of the country decreased 
in the following years and it receded up to 1.1 million tons 
in 2007/08 season. The rate of sorghum import, which in-
creased in the following years and reached to 2-2.5 million 
tons, receded to 1.3 million tons in 2011/12 season again. 
Estimates show that the sorghum import rate of the coun-
try will rise again in 2012/13 season and reach up to 2.2. 
million tons.
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da, 11,2 milyon tonla 
önceki yılların da üze-
rinde bir mısır ithalatı 
gerçekleşmiştir. USDA, 
Meksika’nın 2012/13 
sezonunda da 9 milyon 
ton mısır ithalatı ger-
çekleştireceğini öngör-
mektedir.

Mısır ve buğdaydan 
sonraki en önemli itha-
lat kalemi sorgumdur. 
Dünyanın bir numaralı 
sorgum tüketicisi olan 
Meksika, 2001/02 sezo-
nunda 4,8 milyon ton 
sorgum ithal etmiştir. 
Ülkenin sorgum ithalatı 
sonraki yıllarda düşüş 
göstermiş ve 2007/08 
sezonunda 1,1 milyon 
tona kadar gerilemiştir. 
Sonraki sezonlarda ye-
niden yükselen ve 2-2,5 
milyon ton civarlarında 
seyreden sorgum ithalatı, 2011/12 sezonunda yeniden 1,3 
milyon tona gerilemiştir. Öngörüler, 2012/13 sezonunda sor-
gum ithalatının yeniden yükseleceği ve 2,2 milyon ton seviye-
sinde gerçekleşeceği yönündedir.

İHRACAT AÇISINDAN 
MEKSİKA PAZARININ POTANSİYELİ
Fırıncılık mamulleri, bulgur, makarna, bisküvi ile mercimek ve 
nohut gibi bakliyat ürünleri, Meksika’nın ithalatında önemli 
paya sahip ve Türkiye’nin ihracatında potansiyel arz eden baş-
lıca tarım ve gıda ürünleri arasında bulunuyor.

Unlu mamuller açısından Meksika pazarı değerlendiril-
diğinde, ülkede beyaz ekmek tüketiminin % 70 oranında 
olduğu, özellikle kahvaltıda kahve ya da sıcak çikolata ile 
birlikte paketlenmiş şekerli çörek, kruvasan ve “muffin” türü 
kekler gibi şekerli hamur işlerinin tüketiminin yaygın oldu-
ğu görülmektedir. Büyük şehirlerde çalışan nüfusun fazla 
olması nedeniyle köşe başlarındaki 7/11 veya Oxxo isimli 
dükkanlarda ve Wal-Mart de México, Organisación Soria-
na ve Comercial Mexicana gibi süpermarket/hipermarket 
zincirlerinin içindeki pastane reyonlarında bu ürünlerin sa-
tışının yaygın olduğu gözlenmiştir. Kuru meyveler ve sert 
kabuklu meyveler gibi sağlıklı hammaddeler ilave edilerek 
ve küçük porsiyonlar halinde bu ürünlerin pazara sunulma-
sı, ayırt edici bir faktördür. Ülke genelinde obezitenin art-
ması sonucunda sağlıklı beslenme trendi yaygınlaşmakta, 
sağlıklı atıştırmalıkların ve tahılların tüketimi artmaktadır. 
Bisküvilerde ise düşük kalorili, yulaf gibi tahıllar, elma veya 
tarçın içeren ürünler artmaktadır.

POTENTIAL OF MEXICAN MARKET 
IN TERMS OF EXPORT
Bakery products, bulgur, pasta, biscuit, lentil and chickpea are 
among the leading agriculture and food products which have 
a significant share in the import of Mexico and constitute a po-
tential in the export of Turkey.

When we evaluate Mexican market in terms of baker prod-
ucts, we see that that the consumption of white bread in 
the country is 70% and the consumption of sweet bakery 
products such as sweet cookies with coffee or hot choco-
late for breakfast, croissant and “muffin” is very common. 
As the active population is high in big cities, sales of these 
kinds of product at 7/11 at every corner or Oxxo and the 
patisserie sections of big supermarket/hypermarket chains 
such as Wal-Mart de México, Organisación Soriana and 
Comercial Mexicana. 

These products prepared by adding healthy raw materi-
als like dried fruit and nuts and offered in small portions 
constitute a distinctive factor. As a result of the increase 
in the obesity overall the country, healthy nutrition trend 
is spreading and the consumption of healthy appetizers 
and grains is increasing. For biscuits, low-calorie products, 
grains like oat and products with apple and cinnamon are 
high in demand.

FOREIGN TRADE BETWEEN TURKEY AND MEXICO
Foreign trade numbers between Turkey and Mexico is very 
low considering the total foreign trade numbers of two 
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TÜRKİYE VE MEKSİKA ARASINDAKİ DIŞ TİCARET
Türkiye ile Meksika arasındaki dış ticaret rakamları, iki ülke-
nin toplam dış ticaret rakamları içerisinde çok düşük düzeyde 
seyretmesinin yanı sıra, iki ülkenin resmi istatistikleri arasında 
da önemli farklılıklar vardır. Nitekim, 2011 yılında, bir önceki 
yıla göre Türkiye’nin Meksika’ya ihracatı, Türkiye’deki istatis-
tiklere göre % 0,4 azalarak 144,99 milyon dolar; Meksika’dan 
ithalatı ise % 41,4 artarak 699,39 milyon dolar düzeyinde ger-
çekleşmiştir. Ancak Meksika istatistikleri, aynı dönemlere ait 
rakamların sırasıyla % 4,41 ve 324,97 milyon doları ile % 37,89 
ve 187,33 milyon dolar olarak gerçekleştiğini göstermektedir. 
Benzer şekilde, Türkiye’deki istatistikler, 2011 yılında Türkiye 
aleyhine yaklaşık 550 milyon dolar ticaret açığını işaret etmesi-
ne rağmen, Meksika resmi istatistikleri, Türkiye lehine yaklaşık 
138 milyon dolar ticaret fazlası bulunduğunu göstermektedir.
Bu durum, iki ülke arasındaki ticaretin önemli bir bölümünün 
üçüncü ülkeler üzerinden, özellikle de ABD ve AB ülkeleri üze-
rinden gerçekleştirildiğini göstermektedir. 

Meksika’nın ABD ve AB ile STA’sı bulunmasına rağmen, özel-
likle Meksika’ya ithalatta menşe kurallarına büyük önem ve-
rildiği için bu gibi ülkeler üzerinden Meksika’ya giden Türk 
menşeli ürünlerin herhangi bir gümrük vergisi muafiyetinden 
yararlanması söz konusu değildir. Bu çerçevede düşünüldü-
ğünde, gerek Meksikalı ithalatçıların tarihsel, lojistik ve kültü-
rel nedenlerle ABD ve özellikle İspanya gibi AB ülkelerinden it-
halat yapmayı tercih etmeleri, gerekse Türkiye’den Meksika’ya 
doğrudan mal sevkiyatının, bazı durumlarda hacim ve lojistik 
itibarıyla kârlı olmaması doğrudan ticareti engellemektedir. 
Bu da sonuç olarak Türk ihracatçıların daha rekabetçi şartlarda 
Meksika pazarına ürün sokmasını engellemektedir.

countries and there are also significant differences between 
the official statistics of these two countries. As a matter of 
fact, the export of Turkey to Mexico reached to 144.99 mil-
lion Dollar with a decrease by 0.4% according to the statis-
tics of Turkey and the import of Mexico reached to 699.39 
million Dollar with an increase of 41.4% in 2011, when com-
pared to the previous year. 

However Mexican statistics show that the rates for the same 
period were 4.41% and 324.97 million Dollar and 37.89% 
and 187.33 million Dollar. Similarly, although the statistics 
of Turkey indicate a foreign trade deficit of $550M against 
Turkey in 2011, official Mexican statistics show that there is 
a foreign trade surplus of $138M for Turkey in 2011.

This situation shows that a significant part of the trade be-
tween these two countries is performed over third coun-
tries, USA and UN countries being in the first place. Al-
though Mexico has a Foreign Trade Agreement with USA 
and UN, as origin rules are highly important in import to 
Mexico, it is not possible to benefit from tax allowance 
for these Turkish-origin products exported to Mexico over 
these countries. 

In this framework, as Mexican importers prefer to import from 
USA and UN countries like Spain because of historical, logistics 
and cultural reasons and it is not profitable in some cases to 
ship goods from Turkey to Mexico directly in terms of volume 
and logistics, trade relation is directly affected. As a result, this 
situation restrain Turkish exporters to supply products to Mex-
ican market under competitive conditions.
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