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Dünya, gıda kullanımındaki israfa odaklandı

Bir süredir Türkiye’de değirmencilik ve buna bağlı sektörlerin 
gündeminde, tam buğday ekmeğiyle ilgili çalışmalar yer alıyor. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hassasiyetiyle birlikte Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 
konuyla ilgili bazı çalışmalara imza attı. Bu çalışmalardan ilki ek-
mek standardıyla ilgili düzenlemeydi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek 
Çeşitleri Tebliği’nde kepek, tuz ve gramaj gibi standartları 
değiştiren yeni bir düzenlemeye gitmişti. Bu yılın başından iti-
baren de un standardıyla ilgili düzenlemeler gündeme geldi ve 
bununla ilgili çalışmalar halen devam ediyor.
Bir yıldan bu yana yaşanan bütün bu gelişmelerin ana odak noktası 
aslında israf edilen ekmeği, dolayısıyla da buğdayı düşürmek ve 
toplumu sağlıklı beslenmeye yönlendirmekti. Her ne kadar tam 
buğday ekmeği konusu bazı yönleriyle tartışılsa da çalışmaların 
ana odak noktası olan “ekmek=buğday israfı” kesinlikle önemi 
yok sayılmayacak bir konu. Çünkü TMO’nun konuyla ilgili yaptığı 
araştırmaya göre; Türkiye’de bir yılda çöpe atılan 2,1 milyar adet 
ekmekle 542 bin ton buğday israf ediliyor. İsraf edilen bu ekmeğin 
parasal değeri ise 1,5 milyar TL. TMO açıklamasında bu parayla 80 
hastane, 500 okul inşa edilebileceğini belirtiyor.
Bu yüzden TMO, kısa bir süre önce, geçtiğimiz yıl başlayan 
çalışmaların bir devamı olarak, “Ekmek İsrafını Önleme 
Kampanyası” adı altında bir kampanya başlattı. TMO bu kampan-
yayla; israf konusunda toplumsal duyarlılık yaratmayı, israfı, üre-
tim ve tüketim aşamalarında önlemeyi, ekmeğin ihtiyaç kadar 
alınmasını ve doğru muhafaza edilmesini sağlamayı, bayatlayan 
ekmeklerin değerlendirilme yöntemleri konusunda toplumu 
bilgilendirmeyi, israfın önlenmesiyle ülke ekonomisine katkı 
sağlamayı, hayvan beslenmesinde kullanılan ekmeğin de israf 
olduğuna dikkat çekmeyi ve de özde ekmeğin israfına, genelde 
ise tüm israfa vurgu yapmayı amaçlıyor. 
TMO ile aynı dönemlerde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) de benzer bir kampanyayı, tüm gıda ürünlerindeki israfa 
dikkat çekmek için başlattı. “Düşün, Ye, Koru” adıyla başlatılan 
kampanya, özellikle dünya üzerindeki açlık ve yetersiz beslenme 
sorununa dikkat çekiyor. 
FAO’ya göre dünyada, yıllık ekonomik değeri 1 trilyon ABD $’ına 
karşılık gelen 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor. Bu miktarın da 
dünya gıda üretiminin üçte birine denk geldiği tahmin ediliyor. 
İsrafın sadece dörtte birinin azaltılmasıyla, yetersiz beslenen 870 
milyon insanın gıda ihtiyacı karşılanabilecek.
Yılda 870 milyon insanın yetersiz beslendiği (dünya nüfusunun % 
12,5’i) ve milyonlarca insanın açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 
hayatını kaybettiği dünyamızda, var olan kaynakların sorumsuzca 
tüketilmesi elbette ki kabul edilmez. 
Umuyoruz ki konuyla ilgili yapılan tüm çalışmalar, bir nebze de 
olsa insanları düşünmeye ve daha dikkatli tüketmeye yöneltir. 

Saygılarımızla…

The world focuses on waste of food

Efforts regarding whole wheat bread have been on the agenda 
of milling and related sectors in Turkey for a while. Owing to the 
sensitive approach by the Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan; 
the Soil Products Office (TMO) and the Ministry of Food, Agricul-
ture and Livestock have participated in several efforts concerning 
the issue. The first one was the regulation on bread standards. Last 
year, the Ministry of Food, Agriculture and Livestock issued a new 
regulation for Bread and Bread Varieties Communiqué of Turkish 
Food Codex that changed standards like bran, salt and grammage. 
A regulation on flour has been on the agenda since the year’s be-
ginning and works are still underway.
The focal point of these year-long developments is to reduce 
wheat, therefore the amount of wasted bread, and incline the 
society to a more healthy diet. Even though the issue of whole 
wheat bread is in discussion due to several aspects, the focal point 
of “bread=waste of wheat” is certainly something not to take for 
granted. According to research conducted by TMO; 542 thousand 
tons of wheat is being wasted annually in Turkey with 2.1 billion 
loaves of bread thrown in the trash. This amounts to 1.5 billion TL. 
TMO states that with this amount of money, 80 hospitals and 500 
schools can be built.
Therefore, TMO launched a campaign named “Prevent the Waste 
of Bread” a while ago, as a continuation of last year’s efforts. With 
the campaign, TMO aims to create public awareness on waste, pre-
vent waste in production and consumption phases, facilitate buy-
ing bread as needed and correctly preserve it, inform the public on 
methods to reuse stale breads, contribute to the country’s econo-
my by preventing waste, point out to the fact that bread used in 
animal feeding is waste as well and emphasize waste of bread in 
particular and waste itself in general. 
In the same period with TMO, United Nations Food and Agriculture 
Organization (FAO) has launched a similar campaign to point out 
to the waste in all food products. Initiated with the slogan “Think, 
Eat, Save”, the campaign particularly emphasizes the problems of 
starvation and malnutrition around the world.
According to FAO, 1,3 billion tons of food is being wasted annually 
in the world which amounts to 1 trillion USD in economical value. 
It is estimated that this figure corresponds to one third of world’s 
food production. By reducing the waste only by one quarter, it will 
be possible to meet the food needs of 870 million malnourished 
people.
In our world where 870 million people are malnourished every 
year (12.5% of world population) and millions of people die of star-
vation and malnutrition, it is certainly unacceptable to irresponsi-
bly waste all existing resources.
We hope that efforts on the issue will push people to think and 
consume more carefully to some extent.

Best Regards…

Editör
Editor
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Dünyanın önde gelen değirmenlerinden Umman merkezli Oman Flour Mills, 2011 yılında 3 mil-
yon 681 bin 206 Umman Riyali olan vergiler hariç net karının, 2012 yılında yüzde 48,7’lik bir 
büyümeyle 5 milyon 473 bin 196 Umman Riyali’ne ulaştığını açıkladı.
Oman Flour Mills, one of the world’s leading millers located in Oman, declared that its tax ex-
cluded net profit which was RO. 3 million and 681 thousand 206 Din 2011 reached RO. 5 million 
and 473 thousand 196 by a growth rate of 48,7%.

Umman’ın en büyük un değirmenlerinden Oman Flour 
Mills, 2011 yılında 3 milyon 681 bin 206 Umman Riyali olan 
vergiler hariç net karının, yüzde 48,7’lik bir büyümeyle 5 
milyon 473 bin 196 Umman Riyali’ne ulaştığını açıkladı. 

Şirket, Muskat Menkul Kıymetler Borsası’nın (MSM) web si-
tesinde yayımlanan ve 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren 
mali bilançosunda, ana şirketin bir önceki yıl 2 milyon 
806 bin 99 Umman Riyali olan net karının, 2012’de yüzde 
53,3’lük bir büyümeyle 4 milyon 301 bin 258 Umman Riyal’i-
ne ulaştığını kaydetti. Şirket, denetlenmemiş mali bilançoya 
göre şirketin diğer gelirlerinin 410 bin 617 Umman Riyali 
de (döviz kuru) dahil olmak üzere 561 bin 20 Umman Riyali 
değerinde olduğunu da açıklamasına ekledi. Şirket yönetim 
kurulu, tamamen ödenmiş sermayenin % 50’sini nakdi te-
mettü olarak sundu; bu da her hisse için 50 Umman Riyalı 
anlamına geliyor.

Oman Flour Mills, one of the largest flours mills of Oman said 
that its net profits after tax amounted to RO.5,473,196 during 
2012 compared to RO.3,681,206 in 2011, a growth by 48.7%.
The company said in its financial statement on the year 
ended 31st December 2012, which was published on MSM 
website, that the net profits of the mother company during 
2012 amounted to RO.4,301,258 compared to RO.2,806,099, a 
growth by 53.3%.

The company added that the unaudited financial statement 
of the company said that the other revenues of the company 
amounted to RO.561.020 including RO.410,627 (currency rate 
difference).

It is worth mentioning that the company board recommend-
ed a 50% cash dividend of the paid up capital i.e. 50 Baizas for 
each share.

OMAN FLOUR MILLS 
KARINI YÜZDE 48 
ARTTIRDI
OMAN FLOUR MILLS  
INcREASED ITS NET 
pROFIT bY 48%
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ASYA ÜLKELERİ 
KANADA BAHAR 
BUĞDAYINA YÖNELDİ
ASIAN cOUNTRIES  TEND TOWARDS 
cANADIAN SpRING WHEAT

Asya’da değirmencilik sektöründeki hareketlilik devam ediyor. 
Taylandlı un değirmencileri, Şubat ayının ilk haftasında 50 bin 
ton Kanada bahar buğdayı satın aldı. Endonezyalılar ise yine 
aynı dönemde 180 bin ton birinci kalite Avustralya buğdayı 
rezerve etti.  Tüccarların yaptığı açıklamaya göre maliyet ve 
nakliye dâhil olmak üzere Kanada bahar buğdayı, Mayıs ve 
Haziran aylarında ton başına 380 Dolar ve 385 Dolar fiyat aralı-
ğında Tayland’a satıldı.

Singapur’da uluslararası şirketi bulunan bir tüccar, Reuters’a 
“Asya’da daha fazla şirketin Kanada buğdayı alacağını düşünü-
yorum. Kanada fiyatları oldukça cezbedici ve kalitesi Amerikan 
bahar buğdayına benziyor.” açıklamasında bulundu. Amerikan 
bahar buğdayı yaklaşık 395 Dolar/ton üzerinden teklif edildi. 
Japonya ve Güney Kore’nin yanı sıra Asya’daki diğer önem-
li Amerikan bahar buğdayı ithalatçıları arasında Endonezya, 
Malezya, Filipinler ve Tayland var.  Endonezyalı değirmenciler, 
Nisan ve Mayıs aylarında nakliyesi yapılacak toplamda 180 bin 
ton olan birinci kalite Avustralya buğdayı için ton başına yakla-
şık 355 ile 360 Dolar ödedi. Güney Kore’deki Daehan Flour Mills 
de, 40 bin 500 ton Avustralya değirmen buğdayı satın aldı. CJ 
Cheiljedang Corp ise bundan ayrı olarak Şubat ayının ilk hafta-
sında, ihale ile bin 500 ton Avustralya buğdayı aldı.

Mobility in the Asian milling sector continues. Thai flour mills 
bought 50000 tons of Canadian spring wheat in the first week 
of February. Indonesian flour millers booked 180 thousand 
tons of top quality Australian wheat within the said period. Ca-
nadian spring wheat to Thailand was sold between $380 and 
$385 a tonne, including cost and freight, for shipment in May 
and June, traders said.

“I think more buyers in Asia will take Canadian wheat. Cana-
dian prices are very attractive and the quality is similar to the 
U.S. spring wheat.” Reuters said a trader with an international 
trading company in Singapore.  U.S. spring wheat is being of-
fered around $395 a tonne.
Indonesia, Malaysia, the Philippines and Thailand are key im-
porters of U.S. spring wheat in Asia, besides Japan and South 
Korea. Indonesian millers paid around $355 to $360 a tonne 
for 180,000 tonnes of Australian prime wheat to be shipped 
in April and May.

South Korea’s Daehan Flour Mills bought 40,500 tonnes of 
Australian milling wheat and CJ Cheiljedang Corp separately 
bought 1,500 tonnes of Australian milling wheat via tenders 
the first week of February.
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Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye’deki ekmek israfının boyutlarının araştırılmasına ilişkin yürüt-
tüğü çalışmaları, toplumsal duyarlılık ve farkındalık yaratmak amacıyla “Ekmek İsrafını Önleme 
Kampanyası” adı altında bir kampanyaya dönüştürdü.
The Soil Products Office has converted its studies as to detect the extent of the waste of bread in 
Turkey into a campaign called “the Campaign to Prevent the Waste of Bread” in order to create 
public sensitivity and awareness.

Türkiye’deki ekmek israfının boyutlarının araştırılmasına ilişkin 
yürüttüğü çalışmaları, toplumsal duyarlılık ve farkındalık yarat-
mak amacıyla bir etkinliğe dönüştüren Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO), toplumun tüm kesimlerinin katılımını ve söz konusu is-
rafın önlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen “Ekmek İsrafını 
Önleme Kampanyası” adı altında bir kampanya başlattı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatı-
lan kampanyanın başlangıç toplantısı Ankara’da TOBB İkiz 
Kuleler’de yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Başbakan, şu 
anda dünya nüfusunun yüzde 12,5’inin yetersiz beslendiğine, 

Converting its studies as to detect the extent of the waste of 
bread in Turkey into an event to raise public sensitivity and 
awareness, the Soil Products Office (TMO) has launched a 
campaign to encourage the participation of all parts of society 
and to prevent the said waste called “The Campaign to Pre-
vent the Waste of Bread.”

The start-up meeting of the campaign launched under the pa-
tronage of the Prime Minister Recep Tayyip Erdogan was held at 
the TOBB Twin Towers at Ankara. Giving a speech at the meeting, 
the Prime Minister said that the 12.5% of the world’s population 
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yılda 10 milyon insanın açlık ve yetersiz beslenmeden haya-
tını kaybettiğine, buna rağmen dünyada yılda 1,3 milyar ton 
gıdanın israf edildiğine dikkat çekti. Bu israfın ekonomik de-
ğerinin bir trilyon dolar olduğuna işaret eden Erdoğan, ekmek 
israfının karşılığı olan 1,5 milyar lira ile 162 bin asgari ücretliye 
maaş ödenebileceğini, 500 okul, 500 yurt ya da 500 kilometre 
bölünmüş yol yapılabileceğini de kaydetti.

TMO’nun israf konusunda son derece anlamlı bir araştırma 
yaptığını söyleyen Erdoğan, bu araştırmaya göre Türkiye’de 
günde bin 500 ton, yılda 550 bin ton ekmek israf edildiğini; 
yani günde 6 milyon adet, yılda ise 2 milyar adet ekmeğin 
çöpe gittiğini, bu israfın ekonomik büyüklüğünün ise yıllık 1,5 
milyar lira olduğunu açıkladı.

Bu kampanyayı çok önemsediğini vurgulayan Başbakan, kam-
panyanın ciddiyetle takip edilmesi ve yürütülmesi gerektiğine 
işaret ederek, Türkiye’nin bir yandan dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri olurken, diğer yandan dünyanın en büyük 
israfçısı haline gelmemesi gerektiğini vurguladı.

“TARIMDAKİ AVANTAJIMIZ BİZE ONLARI 
İSRAF ETME HAKKI VERMEZ”
Başbakanın ardından söz alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı M. Mehdi Eker ise ekmeğin ana hammaddesi olan buğ-
dayın ana vatanının Türkiye olduğunu belirterek, “Bu, bize 
ilave bir sorumluluk yüklemektedir. Gıdaya erişim konusun-
da dünyanın diğer ülkelerindeki insanlardan daha avantajlı 
durumda olmamız, bize onları israf etme hakkını vermemek-
tedir.” dedi. 

Türkiye’de yılda ortalama 35 milyon ton civarında hububat 
üretildiğini söyleyen Bakan Eker, Türkiye’nin ürettiği gıda ürün-
leriyle kendi halkını doyurduğu gibi 186 ülkeye de bin 536 
gıda ve tarım ürününden oluşan geniş bir ürün grubunu, 19 
milyar doların üzerindeki bir değerle ihraç ettiğini vurguladı.

Kampanyanın, 7 binin üzerinde kişi ve kuruluşla gerçekleşti-
rilen bir araştırma sonucu başlatıldığını kaydeden Eker, bu 
kampanya ile toplumsal katılım sağlanması ve farkındalık ya-
ratılması için hazırlanan kamu spotlarının, yıl boyunca radyo 
ve televizyon kanallarında yayınlanacağını, www.ekmekisra-
fetme.com internet sitesinin devreye gireceğini, belediye ve 
valiliklerin işbirliğiyle yurdun dört bir yanında vatandaşların 
bilgilendirileceğini, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü’nün işbirliğinde kamuoyu 
bilinci oluşturulacağını da bildirdi.

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mesut Köse ise 
yaptığı konuşmada; kampanyanın, TMO’nun 75. kuruluş yılı 
nedeniyle başlatıldığını söyledi. Yapılan araştırmalar sonucu 
ortaya konan ekmek israfını ve bunun getireceği ekonomik 
kaybı önlemek amacı ile böyle bir kampanya başlatmaya ka-
rar verdiklerini dile getiren Köse, kampanyanın yıl boyunca bir 
dizi etkinlikle sürdürüleceğini de belirtti.

was undernourished, 10 millions of people died of hunger and 
undernourishment annually and that 1.3 million tons of food 
was wasted annually anyway. Emphasizing that the economic 
value of the waste was a trillion dollars, Mr. Erdogan stated that, 
with the equivalent of the waste of bread, namely 1.5 billion 
liras, could be used to pay 162 thousand minimum wages to 
build 500 schools, 500 dorms or 500 kilometres of divided road.

Stating that TMO was carrying out a really important study on 
the waste, Mr. Erdogan explained that, according to this study, 
daily 500 tons and annually 550 thousand tons of bread were 
wasted in Turkey; meaning daily 6 million and annually 2 bil-
lion breads were wasted which equals to 1.5 billion liras an-
nually. 

Emphasizing the importance give gives to this campaign, the 
Prime Minister, pointing out that it was a necessity to carry it 
out and take it seriously, said that Turkey should not become 
a major waster while becoming one of the biggest 10 econo-
mies of the world.

“OUR ADVANTAGE IN AGRICULTURE DOES NOT GIVE 
US THE RIGHT TO WASTE THEM”
The Minister of Food, Agriculture and Livestock, M. Mehdi Eker, 
who spoke after the Prime minister, pointed out that Turkey 
was the homeland of wheat, the main raw material of bread, 
and said that “This imposes an additional responsibility onto 
us. Out advantage in agriculture over people from other coun-
tries of the world, does not give us the right to waste them.” 
Stating that approximately 35 million tons of grains are har-
vested in Turkey annually, the Minister, Mr. Eker emphasized 
that Turkey, in addition to feeding its own people with its food 
stuffs, exported a wide variety products composing of 536 
food and agricultural products to 186 countries with a value 
of over 19 billion dollars.

Stating that the campaign had been launched after a study 
on over 7 thousands of people and enterprises, Mr. Eker also 
said that public spots prepared with this campaign to raise the 
public’s participation and their awareness would be broadcast 
on radio and television channel throughout the year, www.
ekmekisrafetme.com would go online, the citizens across the 
country would be notified via the cooperation of the govern-
ments and municipalities and public awareness would be 
raised via the cooperation of The Ministry of National Educa-
tion, the Ministry of Family and Social Policies, the Ministry of 
Culture and Tourism, the Ministry of Religious Affairs and the 
General Directorate of TRT.

TMO’s Chairman of the Board and General Manager Mesut 
Kose said that the campaign was launched because it was 
the 75th anniversary of the foundation of TMO. Mr. Kose also 
stated that they had decided to launch such a campaign to 
prevent bread cost and the economic loss related thereto de-
tected via the studies and that the campaign would continue 
with a series of events through the year.
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GIDA İSRAFINA YÖNELİK 
BİR KAMPANYA DA FAO’DAN

A CAMPAIGN FROM FAO ADDRESSING 
TO WASTE OF FOOD

Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, dünyada yapılan 
gıda israfının önüne geçmek ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmek amacıyla “Düşün, Ye, Koru” 
adıyla bir kampanya başlattı.
United Nations Environment Programme and Food & Agriculture Organisation have launched a 
campaign called “Think, eat, save” in order to prevent the waste of food and promote sustain-
able production.

Türkiye’de başlatılan ekmek israfına yönelik kampanyanın bir 
benzerini Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) başlattı.  İsviçre’nin 
Cenevre kentinde gıda israfıyla ilgili araştırmanın sonuçlarını 
kamuoyuna sunan BM Çevre Programı (UNEP) ve BM Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) uzmanları, her yıl dünya genelinde üreti-
len gıda maddelerinin üçte birinin çöpe gittiğini, bunun da 1 
milyar 300 bin tona tekabül ettiğini, her yıl çöpe giden gıdala-
rın maddi değerinin de bir trilyon dolar olduğunu açıkladılar.  
Bu araştırmanın sonuçlarından yola çıkan FAO ve UNEP, dünya 
genelinde yapılan gıda israfının önüne geçmek ve sürdürü-
lebilir üretimi teşvik etmek amacıyla “Think.Eat.Save - Düşün.
Ye.Koru” adıyla bir kampanya başlattı.

BM uzmanlarına göre, sadece birkaç küçük değişiklikle gıda 
israfını büyük ölçüde azaltmak mümkün. Örneğin tüketicilere 
alışveriş sırasında meyve ve sebzelerin dış görünüşüne fazla 
önem vermemelerini öneren uzmanlar, ayrıca sadece son kul-
lanma tarihi geçtiği için hâlâ iyi durumda olan gıda maddeleri-
ni çöpe atmamaları uyarısında bulunuyor.

İSRAFTA %25 AZALMA, 870 MİLYON İNSANIN 
YILLIK GIDA İHTİYACINI KARŞILAR
Avrupa ve Kuzey Amerika’da yılda kişi başı ortalama 95 ila 
115 kilogram gıda maddesi çöpe atılıyor. Bu rakam Afrika ve 
Asya’da ise kişi başı 6 ila 11 kilogram. Ancak gelişmekte olan 
ülkelerde gıda maddelerinin büyük bir bölümü daha üretim 
zincirinin ilk halkasında hasat teknolojilerindeki yetersizlikler 
ya da yetersiz soğutma nedeniyle kaybediliyor. Dünyada, her 
yıl üretilen gıdaların yaklaşık 1,3 milyar tonu, yani üçte biri, zi-
yan oluyor. Daha çok, endüstrileşmiş ülkelerde önemli sorun 
teşkil eden gıda israfı, sadece yüzde 25 azaltıldığı takdirde bile 
870 milyon insanın yıllık gıda ihtiyacı karşılanabiliyor.

Açlıkla mücadelenin başka bir çözümü de yerel seviyede açlıkla 
mücadele etmek. Çünkü dünyada açlık çeken insanların yüzde 

Food & Agriculture Organisation (FAO) and United Na-
tions Environment Programme (UNEP) have launched a 
programme similar to the one launched in Turkey against 
waste of bread. Presenting the results of a study in the Ge-
neva city of Switzerland on the waste of food, UNEP and UN 
FAO experts stated that one third of the food stuff produced 
around the world annually was wasted, that this was equal to 
1,300,000 tons and that the food that is annually wasted was 
worth one trillion dollars. With the results of this study, FAO 
and UNEP have launched a campaign called “Think.Eat.Save” 
in order to prevent the waste of food and promote sustain-
able production.

According to UN experts, it is possible to significantly lower 
the waste of food with a few minor adjustments. For example, 
the experts who suggest the consumers not to judge fruits 
and vegetables by their looks while shopping also suggest not 
to waste the food stuffs that are still in good conditions even 
after their date of expiry.

A 25% REDUCTION IN THE WASTE WOULD ANNUALLY 
FEED 870 MILLION PEOPLE
95 to 115 kilograms of food stuff per capita is wasted in Eu-
rope and Northern America annually. This is 6 to 11 kilograms 
in Africa and Asia. However, in developing countries, a big 
proportion of the food stuffs is lost in the first chain of pro-
duction due to the inefficiency of harvesting technologies or 
insufficient cooling. Approximately 1.3 million tons of the food 
annually produced around the world, namely one third of it, 
is wasted. Even if the waste of food which constitutes a major 
problem especially in industrialized countries was decreased 
by only 25%, it would be enough to feed 870 millions of peo-
ple annually.

Another solution to hunger is to fight it on a local level. Be-
cause over 70% of the people suffering from hunger live in the 
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KAHRAMANMARAŞ 
MISIR KURUTMA TESİSİ İSTİYOR

KAHRAMANMARAS WANTS A CORN 
DRYING FACILITY

Kahramanmaraş’ta çiftçinin son yıllarda yoğun bir şekilde mısır üretimine yöneldiğini söyleyen 
Afşin Ziraat Odası Başkanı Hasan Akpınar, bölgede binlerce ton mısır hasadının yapıldığını an-
cak çiftçinin mısırı kurutma konusunda sorun yaşadığını söyledi.
Stating the farmers of Kahramanmaras had been focusing heavily on corn production in the 
recent years, the President of the Afsin Chamber of Agriculture, Hasan Akpinar said that there 
were thousands of tons of corn harvest, but that there were problems when it came to drying 
the corn.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Afşin ilçelerinde üretim yapan 
çiftçilerin son yıllarda yoğun bir şekilde mısır üretimine yönel-
diklerini söyleyen Afşin Ziraat Odası Başkanı Hasan Akpınar, 
bölgede on binlerce ton mısır hasat edildiğini fakat ürünü ku-
rutma konusunda sorun yaşadıklarını belirtti. Oda Başkanı Ak-
pınar, basına yansıyan açıklamasında, Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO) Elbistan Ajans Amirliği bünyesinde kurulacak bir mısır 
kurutma tesisinin, bölge üreticisinin ihtiyacını karşılamak açı-
sından önemli olduğunu vurguladı. Çiftçinin, ürününü TMO’ya 
değerinden satabilmesi için ya mısırı kurutması ya da en yakın 
mısır kurutma tesisi olan Kahramanmaraş TMO’ya götürmesi 
gerektiğini ifade eden Hasan Akpınar, yörede herhangi bir ku-
rutma tesisi olmamasından yakındı ve bu nedenle çiftçinin elin-
deki ürünü değerinin altından piyasaya satmak zorunda kaldı-
ğını söyledi. Akpınar, TMO Elbistan Ajans Amirliği bünyesinde 
bir mısır kurutma tesisi kurulması halinde çiftçilerin mahsulünü 
TMO’ya değerinden teslim edebileceğini ve burada kurutulan 
mısırın anında silolara aktarılabileceğini dile getirdi.

TMO Genel Müdürlüğü’nün, Türkiye genelinde depolama 
alanlarının arttırılması yönünde girişimler yaptığını belirten 
Akpınar, TMO Elbistan Ajans Amirliği bünyesinde yer alan 3 bin 
500 ton kapasiteli siloların yanına, 10 bin ton kapasiteli yeni 
çelik silo yapımının da bir an önce hayata geçirilmesi gerekti-
ğini kaydetti. 

70’ten fazlası kırsal alanlarda yaşıyor. Kooperatiflerin ve çiftçilerin 
güçlendirilmesi ile hem kırsal bölgelerde yaşayan insanlar bes-
lenme konusunda kendi kendilerine yetebilecek hem de yerel 
pazarlara gıda temini sağlanabilecek.  FAO’ya göre, insanların 
daha az gıda ile doymaya teşvik edilmesi gerekiyor. Çünkü ihtiya-
cı olan insanların gıdalara erişim sağlayamaması nedeni ile dün-
yada açlık sorunu süregeliyor. Gelecekte 300 milyon insanın açlık 
çekeceğini belirten FAO, bu sorunun önüne geçmek için sürdü-
rülebilir üretimin de teşvik edilmesine, yani yaygın olan hayvan 
proteini ağırlıklı beslenmenin önüne geçilmesine dikkat çekiyor.

Stating the farmers of Kahramanmaras had been focusing 
heavily on corn production in the recent years, the President 
of the Afsin Chamber of Agriculture; Hasan Akpinar said that 
there were thousands of tons of corn harvest, but that there 
were problems when it came to drying the product. The Presi-
dent, Mr Akpinar, in his statement to the press, emphasized 
that a corn drying facility which would be established under 
the umbrella of TMO Elbistan Agency Directorate was of great 
importance to meet the demands of the region’s producers.
Stating that the Farmers had to bring their products to Kah-
ramanmaras TMO, the closest drying facility, or dry their corn 
in order to be able to sell it to TMO at its proper value, Hasan 
Akpinar complained about the lack of a drying facility in the 
region and said that they had to sell the farmers’ products be-
low their value to the market. Mr Akpinar said that the farmers 
would be able to sell their harvest to TMO at its proper value 
and that the corn dried there could be promptly moved to the 
silos if a corn drying facility would be established under the 
umbrella of TMO Elbistan Agency Directorate.

Stating that the General Directorate of TMO had been trying to 
increase the storage facilities across Turkey, Mr Akpinar stated 
that the construction of the new steel silos with a capacity of 
10 thousand tons next to the 3,500 ton capacity silos of TMO 
Elbistan Agency Directorate should start in the near future.

country. By enhancing the cooperatives and the farmers, the 
people in the country will be self-sufficient in terms of food 
and it will be possible to provide the local markets with food.
According to FAO, the people should be encouraged to be-
come satisfied with less food. Because the hunger problem in 
the world is the result of the inaccessibility of the food by the 
people who need it. FAO, stating that 300 million people will 
suffer from hunger, draws attention to promoting sustainable 
production to prevent it, namely preventing an animal protein 
based diet.
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FLOUR MILLS pLc, 
NİGER MILLS LİMİTED İLE 
BİRLEŞİYOR 

FLOUR MILLS PLC MERGES 
WITH NIGER MILLS LIMITED 

Nijerya’nın önde gelen değirmencilik şirketlerinden Flour Mills Plc, bağlı şirketlerinden olan Ni-
ger Mills Limited ile birleşeceği konusunda, Nijerya Menkul Kıymetler Borsası (NSE)’na bildirim-
de bulundu.
Flour Mills Plc, one of the leading milling companies of Nigeria, filed a notice with the Nigerian 
Stock Exchange (NSE) to state its intention to merge with one of its subsidiary companies, Niger 
Mills Limited.  

Nijerya’nın önde gelen değirmencilik şirketlerinden biri olan 
Flour Mills Plc, Nijerya Menkul Kıymetler Borsası’na (NSE), 
bağlı şirketlerinden biri olan Niger Mills Limited ile birleşe-
ceği konusunda bir bildiri gönderdi. Bu bildiride, her iki şirke-
tin yönetim kurulunun, ilgili şirketleri birleştirme konusunda 
tartışmalar ve müzakereler yaptığı dile getirildi.

Niger Mills’te yüzde 99,97 oranında sermaye hissesine sahip 
olan Flour Mills, şirketlerin işlem-
lerini konsolide etmek ve tek bir 
büyük işletme haline gelmek için 
birleşmeyi teklif ediyor. 1970’ler-
den bu yana Flour Mills tarafın-
dan yönetilen Niger Mills, günde 
yaklaşık 750 ton buğday üretimi 
gerçekleştiriyor.

Şirket tarafından yayımlanan bir 
bildiride, söz konusu birleşme 
sonucunda, başta iki ayrı kurulu-
şun düzenlemelerine ilişkin yö-
netimsel maliyetler olmak üzere, 
merkezi yönetim giderlerinin op-
timize edilmesiyle birlikte potan-
siyel olarak tasarruf sağlayacak 
daha verimli bir şirketin oluşaca-
ğı ifade ediliyor.

Leading Nigerian miller, Flour Mills Plc, has filed a notice 
with the Nigerian Stock Exchange (NSE), on its intention to 
merge with one of its subsidiaries, Niger Mills Limited. It says 
the boards of both companies have been in discussion and 
negotiations with regard to merging their respective busi-
nesses.

Flour Mills, which currently holds 99.97 percent equity stake 
in Niger Mills, is proposing the 
merger to facilitate consolidation 
of the companies’ operations and 
processes into a single enlarged 
entity.

The company has been managed 
by Flour Mills since the 70s and has 
approximately 750 metric tonnes 
of wheat production per day.

A statement released by the com-
pany said the proposed merger 
would create a more efficient com-
pany positioned to create potential 
savings through the optimisation 
of overhead costs, particularly ad-
ministrative costs relating to main-
taining two distinctive entities.
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GOLFETTO SANGATI’YE GÖRE 
KEPEK AYIKLAMA YÖNTEMİ

BRAN SEPARATION BY GOLFETTO SANGATI

Pavan’ın geliştirdiği Golfetto Sangati Debranner PSV-A/55, başta buğday olmak üzere tahıllar-
daki kepeğin temizlenmesi konusunda iddialı bir teknoloji. Pavan, PSV-A/55’in hem kullanıcıla-
rın bekleme sürelerini azalttığını hem de üretimin basitleştirilmesine ve iyileştirilmesine katkı 
sunduğunu belirtiyor.
Golfetto Sangati Debranner PSV-A/55 developed by Pavan is an advanced technology for sepa-
rating the bran of grains and especially wheat. Pavan states that PSV-A/55 decreases the waiting 
period of users and contributes to the simplification and improvement of production.

Tahılları öğütmeye hazırlamak ve undaki kirleticilerin azaltılması-
nı sağlamak amacıyla Pavan’ın geliştirdiği Golfetto Sangati Deb-
ranner PSV-A/55, bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyor ve 
üretimin genelinin önemli bir şekilde basitleştirilmesi ve iyileşti-
rilmesi konularında geleneksel görüşe çağ atlatıyor. Pavan, sis-
temle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları aktarıyor: “PSV-A/55, 
çok sayıda tahılı işleyecek, istenilen aşınması seviyesinin elde 
edilmesini ve tüm üretimin homojen olmasını sağlayacak şekil-
de geliştirilmiştir.

PSV’nin temizleme döngüsüne eklenmesi, bakteri yükünün bas-
tırılmasını ve kepek parçasında yoğunlaşan haşere, mikotoksin 
ve ağır metallerin yaratacağı kirliliğin düşürülmesini sağlamak-
tadır. Bunlar, öğütülme öncesinde üründen ayrılır ve böylece ta-
hıllar işlenmek için ideal hijyenik koşullara getirilmiş olur. Kepek 
katmanının düşürülmesi, aynı zamanda su girişini de kolaylaştırır 
ve nemlendirme aşamalarından sonraki bekletme sürelerinin ve 
daha küçük bekleme kabı kullanma gereksiniminin azaltılmasını 
sağlar. Sistem, üretim işlemini çok daha hızlandırmanın yanı sıra, 
normalde kullanılandan çok daha küçük bekleme odalarının kul-

Golfetto Sangati Debranner PSV-A/55, which is developed by 
Pavan to prepare the grains for milling and minimizing the pol-
lutants in flour, decreases the waiting period significantly and 
makes a breakthrough in respect of simplifying and improv-
ing the overall production.   The statement of Pavan about this 
system is as follows:  “PSV-A/55 is developed to process mul-
tiple grain varieties, and to ensure the requested separation 
level and homogeneity in the overall production.

Addition of PSV to the cleaning cycle enables the decrease of 
bacteria load and pollution created by the insects, mycotoxins 
and heavy metals denser in the bran. These are separated from 
the product before milling and thus the grains are brought to 
ideal hygienic conditions for processing. Reduction of the bran 
layer also facilitates the absorption of water and thus decreases 
both the waiting periods following humidification phases and 
the need of using smaller holding containers. Besides speeding 
up the production process significantly, the system also enables 
the use of much smaller holding areas than normal and thus 
ensures more efficient use of space within the facility.
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lanılmasını ve böylece tesis içerisinde yer kullanımının iyileştiril-
mesini de sağlamaktadır. Kepek ayıklandıktan sonra, tahılın fırça-
lanması ve havalandırılması işlemleri gereksiz olur ve böylelikle 
ilgili makinelerin temizleme bölümüne kurulması da gerekmez. 
Kepeği iyi bir şekilde ayıklanan tahıllarla çalışmak, asıl ürünlerin 
öğütülme miktarını ve kalite seviyesini de yükseltir.

Sağlamlığının ve titreşimin önlenmesinin garantisi olarak dök-
me demir yapısı ile PSV onu özellikle esnek ve net kılan bir takım 
özelliklerle tasarlanmıştır. PSV’nin ürün girişi, tahılları çalışma 
alanına taşıyan dört katlı vidalı besleyici üzerinde eşit bir dağılım 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ki bu da eşit aşınmayı sağla-
maktadır. Karşılıklı barları olan bir kepenkte hareket ederek ve iş-
lenecek tahıla uygun olarak aşındırıcı elemanları (aşındırıcı teker-
lekleri) seçerek, farklı tahıllarla çalışmak ve tam olarak istenilen 
seviyede soyma sağlanan bir ürün elde etmek mümkündür. Ma-
kinede boşaltma kutusundan ürün çıkışını ayarlayarak tahılların 
çalışma alanında öğütme tekerlekleri ile temas halinde kalacağı 
süreyi ayarlamak ve aşınma seviyesini belirlemek mümkündür.”

After the bran has been separated, the process of brushing 
and ventilating grain becomes unnecessary and thus install-
ing respective machines to the cleaning section. Working with 
grains with easily separated bran increases both the milling 
rate and quality level of the main products. Besides its cast 
iron structure as a guarantee of robustness and stability, PSV 
is designed with features that make it flexible and strong. The 
product input area of PSV is a designed in a way that will en-
sure equal distribution over the four layer screw feeder con-
veying the grains to the area of work, and this ensures equal 
milling.

By moving on a platform with corresponding bars and select-
ing abrasive disks suitable for the respective grain, it is pos-
sible to work with different grains and ensure a peeling at the 
requested level. And it is possible to adjust the period that the 
grains will stay in contact with milling wheels and to deter-
mine the milling level by adjusting the product output from 
the discharge box in the machine.”

SURİYE’NİN BUĞDAY REZERVLERİYLE 
İLGİLİ AÇIKLAMASI ŞÜPHE UYANDIRDI

THE STATEMENT OF SYRIA ABOUT 
WHEAT RESERVES RAISED DOUBTS

Suriyeli yetkililerin, devletin bir yıl yetecek miktarda buğday stokuna sahip olduğu yönündeki 
açıklamaları uluslararası tüccarlarda şüpheye neden oldu.
The statements of Syrian authorities on a state wheat stock enough for a full year caused suspi-
cions among international merchants.

Uluslararası tüccarlar, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı 
sürdürülen 22 aylık isyana karşı Suriyeli yetkililerin devletin bir yıl 
yetecek miktarda stoğa sahip olduğu açıklaması ile karşı karşıya. 
Buğday ve diğer gıdalar Esad’ın yönetimi sırasında uygulanan 
Batı ticareti yaptırımlarının dışında tutulmuştu; ancak satıcılar, 
uluslararası ticaret yapan firmaların banka yaptırımları nede-
niyle Suriye’nin tahıl ihalelerine girememeleri nedeniyle, tahıl 
alımlarını finanse etmekte sorun yaşadıklarını belirtiyor. Ancak 
Suriyeli yetkililer, Şubat ayında Reuters’a yaptıkları açıklamada, 
buğday rezervinin Ocak ayına kadarki 12 aylık süreçte, Ukrayna 
ve Karadeniz menşeli yaklaşık 700 bin ton buğday alımı ve ge-
çen yılki yaklaşık 2,3 milyon hasatla birlikte 3 milyon ton civarın-
da olduğunu açıkladı. Bu miktar ülkenin bir yıllık tedarike denk 
gelecek nitelikte. Orta Doğulu bazı tüccarlar, Ukrayna devlet 
ajansları ve İran ile yapılan mübadele anlaşmalarının, Suriye’nin 
geçtiğimiz yılki alımlarını kontrol etmesine yardımcı olduğunu 
belirtiyor. Miktarların “güvenli” olduğunu belirten devlet tarafın-
dan idare edilen Tahıl İşleme ve Ticaret Genel Kurulu’nun (HA-
BOOB) üst düzey bir yetkilisi, “Tüm ülkeye yayınlan silolar en az 
bir yıl yetecek stoka sahip” açıklamasında bulundu.

International merchants are facing the claim of Syrian au-
thorities on a state wheat stock enough for a full year de-
spite of the 22 months long rebellion against the Bashar al-
Assad, President of Syria.  Wheat and other food substances 
were left out of the Western trade sanctions applied during 
the management of Assad, however dealers claim that they 
were having difficulty in financial grain purchases since the 
fact that international trading companies didn’t participate 
to the grain tenders of Syria because of the bank sanctions. 
However in a statement made to Reuters in February, Syrian 
authorities declared that the wheat reserve is around the 
level of 3 million tons with the addition of approximately 
700 thousand tons Ukraine or Black Sea originated wheat 
purchase to the approximately 2.3 million tons harvest of 
last year for the 12 months period until the next January. 
This amount is at a level that corresponds to the regular an-
nual supply of the country. Some Middle Eastern merchants 
state that the exchange agreements made with Ukraine 
government bodies and Iran helped Syria control its pur-
chases last year. 
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ATOMİKA, BÜHLER SORTEX’TEKİ 
YENİLİKLERİ SEKTÖRLE 
BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYOR

ATO M I K A  I S  P R E PA R I N G  TO  I N T R O D U C E  T H E 
I N N O VAT I O N S  I N  B Ü H L E R  S O R T E X  I N TO  T H E 
S E C TO R

Hububat ve bakliyat işleme sektörünün önde gelen marka-
larından Bühler’in Sortex Optik Ayıklama makineleri başta 
olmak üzere birçok makinesinin Türkiye satış temsilciliğini ya-
pan Atomika Makina, özellikle temizleme makineleri alanında 
sektörde önemli bir başarı yakalamış durumda.

Dergimize yaptığı açıklamada Bühler’in Sortex makinaları ile 
optik ayıklama konusunda Türkiye’deki pazarın % 90’ından fazla-
sına sahip olduklarını vurgulayan Atomika Makina Satış Mühen-
disi Osman Yaman, firmalarının hizmet verdiği sektörler ve satı-
şını yaptığı teknolojiler hakkında da şu bilgileri veriyor: “Atomika 
Makina 1989 yılından beri faaliyetlerini çok büyük oranda gıda 
sektöründe sürdürüyor. Son yıllarda değişen teknolojilerle birlik-
te makinalarımız plastik geri dönüşüm sektöründe de kullanıl-
maya başlandı.  Bühler Sortex optik ayıklama makinaları, Bühler 
Grubu’nun çeltik, tohum, bulgur ve bakliyat işleme makinaları, 
Proctor kavurma ve kurutma fırınları, S+S metal dedektörleri ve 
X-ray sistemleri, Pellenc geri dönüşüm sistemleri, Viking Masek 
ve Paxiom paketleme makinaları, Stalam 
sterilizasyon sistemleri Türkiye’de satışı-
nı yaptığımız başlıca markalar arasında. 
Ayrıca Bühler Grubu’nun yakın zamanda 
bünyesine kattığı Schmidt-Seeger hubu-
bat taşıma, temizleme ve sınıflandırma 
makinalarını da projelerimizin içerisine 
dahil edebiliyoruz.”

TEMİZLEME TEKNOLOJİLERİNDE 
SON NOKTA: SORTEX
Gıda sektörüne sundukları teknolojilerin 
cirolarında önemli bir paya sahip oldu-
ğunu ifade eden Yaman, “Satışlarımıza 

Atomika Makina which is the Turkey sales representative of 
various machinery, including the Sortex Optical Separation 
machinery of, a leading brand of grains and legumes process-
ing sector, Bühler had achieved a significant success in the 
field of cleaning machinery.

Stating they hold over 90% of the Turkish market on optical 
separation with Bühler’s Sortex machinery in their statement to 
our magazine, Atomika Makina Sales Engineer Osman Yaman 
said these about the sectors their company is serving in and the 
technologies they are selling: “Atomika Makina has been carry-
ing out its activities mainly in the food sector since 1989. With 
the recently change technologies, our machinery have been 
employed in plastic recycling sector as well.  Bühler Sortex opti-
cal separation machinery, Bühler Group’s rice, seed, bulgur and 
legume processing machinery, Proctor conditioning and drying 
ovens, S+S metal detectors and X-ray systems, Pellenc recycling 
systems, Viking Masek and Paxiom packaging machinery and 

Stalam sterilization systems are among 
the major brand we are selling in Turkey. 
Additionally we are able to include the 
grains transportation, cleaning and clas-
sification machinery of Schmidt-Seeger, 
recently acquired by the Bühler Group, in 
our projects as well.”

THE HIGHEST POINT IN CLEANING 
TECHNOLOGIES: SORTEX
Stating that the technologies they of-
fer in the food sector play a major role 
in their revenues, Mr Yaman said, “When 
we take a closer look to our sales, we see 

Hububat ve bakliyat işleme sektörünün önemli markası Bühler’in Sortex başta olmak üzere, bir-
çok makinesinin Türkiye satış temsilciliğini yürüten Atomika Makina, Sortex grubundaki son ye-
nilikleri ve gelişmeleri 2013 yılında sektörle buluşturmaya hazırlanıyor.
Atomica Makina, the Turkey sales representative of grains and legumes processing leader Büh-
ler’s various machines including the Sortex, is preparing to introduce the latest innovations and 
developments into the sector in 2013.
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baktığımızda ciromuzun büyük bir kısmını bakliyat, pirinç, 
hububat, kuruyemiş ağırlıklı olmak üzere gıda sektörünün 
oluşturduğunu görüyoruz.” diyor.  Özellikle Bühler Sortex’le bu 
sektörlerde önemli bir başarı yakaladıklarını ifade eden Osman 
Yaman, bu sistemler hakkında şunları aktarıyor: “Bühler Sortex 
optik ayıklama makinaları, az önce saydığımız sektörlerin hep-
sinde yabancı madde ve renk ayıklaması yapmakta kullanıl-
maktadır. Değirmencilik ve makarnacılık sektörleri de, Bühler 
Sortex makinalarının yoğun olarak çalıştığı sektörlerdendir. Bu 
sistemler, buğdayda mekanik temizleme makineleriyle ayık-
lanması mümkün olmayan süneli ve döngülü taneleri ayırarak, 
yemlik evsaftaki ürün ile ekmeklik buğdayı birbirinden ayrıla-
cak hale getiriyor. Ayrıca embriyo kararması v.b. sorunlar olan 
daneleri ayıklayarak ürün güvenliliğini artırıyor.  

Durum buğdayında ise yine mekanik olarak ayıklamanın 
mümkün olmadığı ve üründe siyah lekelere yol açarak kalite 
sorunu oluşturan daneleri ayıklıyor. Durum buğdayı için kul-
lanılan makinalarda ise görünür dalga boyunda çalışan kame-
ralara ilaveten kızılötesi kamera teknolojisi kullanıyoruz. Böy-
lece makarna kalitesini en üst düzeye taşıyoruz.” Fabrikalarda 
Sortex makinalarının iki şekilde kullanılabildiğini belirten Ya-
man, “Birinci seçenekte fabrika diyagramına entegre edilen 
Sortex’ler, temizleme sisteminin en son aşamasında, tavlama-
dan önceye konuyor. Diğer seçenekte ise Sortex için ayrı bir 
sistem kuruluyor ve Sortex öncesi bir temizleme sitemi kuru-
larak ürün mekanik olarak temizleniyor. Her iki sistemin de, 
uygulama sürecine yönelik çeşitli avantajları bulunuyor.” diyor.

“OPTİK AYIKLAMADA TÜRKİYE PAZARININ 
%90’INA SAHİBİZ”
Değirmen, makarna fabrikası, zahire ve bulgur tesisleri de he-
saba katıldığında 120 civarından buğday ayıklayan makinaları 
bulunduğunu ve bu sayının giderek artan bir ivmeyle yüksel-
meye devam ettiğini açıklayan Osman Yaman, Bühler Sortex 
makinaları ile optik ayıklama konusunda Türkiye’deki pazarın % 
90’ından fazlasına sahip olduklarını vurguluyor. “Dünyada çok 
büyük bir rekabetin yaşandığı bu sektörde ülkemizde böylesi 
bir pazar payı yakalamak hiç kolay değil.” diyen Yaman, açıkla-
masını şöyle sürdürüyor: “Pirinç, bulgur ve bakliyat işleme te-
sislerinde makina yenileyen veya yeni kurulan tesislerde, artık 
Bühler makinalar tercih edilmeye başlandı. 

Bu tercihte, sektördeki yoğun rekabetin randıman ve ürün ka-
litesini ön plana çıkarması önemli bir etkiye sahiptir.” Yaman, 
Türkiye pazarındaki başarılarının kaynağını ise şöyle açıklıyor: 
“1989 yılından beri devamlı artan hizmet kalitemizi, iş ortakla-
rımızın satış sonrası eğitim, servis ve yedek parça ihtiyaçlarına 
derhal cevap vermemizi, satış temsilciliğini yaptığımız firma-
ların teknolojide hep ön sırada olmasını ve benzeri etkenleri 
başarımızın altında yatan önemli etkenler olarak sıralayabi-
liriz.  Ayrıca sektörümüzde devamlılık esastır. Bu yüzden 24 
yıllık tecrübemiz, pazardaki en güçlü rekabet unsurumuzdur. 
Biz kullanıcılarımızı hiçbir zaman müşteri olarak görmüyoruz. 
Onlar bizim iş ortaklarımızdır. Ancak ortaklarımızı güçlü tuta-
rak başarılı olabiliriz.”    

that our revenue mostly originate from the food sector espe-
cially from legumes, rice, grains and dried fruits.” Stating that 
they had a significant success in these sectors especially with 
the Bühler Sortex, Osman Yaman said these about the systems: 
“Bühler Sortex optical separation machinery is used for foreign 
contaminant and colour separations in the sectors mentioned 
earlier.

Milling and pasta-making sectors are also sectors where Büh-
ler Sortex machinery are commonly employed. These systems 
make it possible to separate the wheat to be used as feed from 
the wheat to be used for bread by separating the faulty and the 
cyclic wheat grains which is impossible to do with mechanical 
cleaning machinery. It also separates the grains with embryo 
blackening, etc. problems and increases product safety. It also 
separates the grains of Durum wheat that are impossible to 
be separated by machinery and that cause black dots in the 
product causing quality issues. We are using infrared camera 
technology in addition to cameras that work in visible wave-
lengths in machinery employed for Durum wheat. This way, 
we are maximizing the pasta quality.”

Stating that Sortex machinery have two possible uses in the 
factories, Mr Yaman said, “In option no.1, the Sortexes, inte-
grated into the factory diagram, are stationed at the last step 
of the cleaning system, before conditioning. In the other op-
tion, however, a separate system is set up for Sortex and a 
cleaning system is set up before Sortex, ensuring the product 
is mechanically cleaned. Both system have their uses in the ap-
plication period.”

“WE HOLD 90% OF THE TURKISH MARKET 
IN OPTICAL SEPARATION”
Stating that they had around 120 wheat separating machinery 
including mills, pasta factories, cereals and bulgur facilities and 
that this number was rising with an increasing momentum Os-
man Yaman emphasized that they held 90% of the Turkish Mar-
ket in optical separation with Bühler Sortex machinery. Saying, 
“It is not easy to obtain such a market share of our country in a 
sector where a challenging global competition is present,” Mr 
Yaman continues: “Now, Bühler machinery are being preferred 
in rice, bulgur and legume processing facilities and newly es-
tablished or machinery updating facilities. The fact that the 
intense competition in the sector highlights the performance 
and product quality has an important effect on this choice.”

Mr Yaman, said these about the source of their success in the 
Turkish market: “We can list our ever-increasing service qual-
ity since 1989, our prompt responses to our business partners’ 
post-sales training, service and spare parts needs, the compa-
nies we represent being technology leaders and similar factors 
as the major factors for our success. Additionally, sustainability 
is the core of our sector. This is why our 24 years of experience 
is our biggest leverage in the market. We never see our users 
as customers. They are out business partners. We can succeed 
only by keeping them strong.”    
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2013 İÇİN YENİ MAKİNE VE MODELLER
2013’de sektörün beğenisine sunacakları yeni makine ve mo-
dellerine de değinen Osman Yaman, Bühler’in Sortex B Serisini 
sektörün beğenisine sunmaya hazırlandıklarını açıkladı.  Yaman: 
“Bühler Sortex, optik ayıklamada çok başarılı olan Z+ serisinden 
sonra 2011 yılında A serisini çıkardı. A serisi makinalar özel kanal 
ve besleme sistemi ile pirinç ayıklamada kapasite ve ürün kalite-
sinde çok büyük avantajlar sağladı. Bu yıl özellikle bakliyat ayık-
lamak için kullanılmak üzere renkli kameralı B serisinin satışını 
yapmaya başlayacağız.  B serisi makinalar yüksek kapasite, ürün 
kalitesini artırma ve atık içindeki iyi ürün miktarını azaltma gibi 
avantajlar sağlayacak. Ayrıca Bühler grubunun yakın zamanda 
bünyesine kattığı Alman Schmidt-Seeger firmasının hububat ta-
şıma, temizleme ve sınıflandırma makinalarını projelerimize dahil 
etmeye başladık. Anahtar teslimi çeltik, bakliyat fabrika projele-
rinde ve tohumculuk tesislerinde yüksek kapasiteli ve ekonomik 
Schmidt-Seeger makinalarının önümüzdeki dönemde daha çok 
iş ortağımız tarafından tercih edileceğine inanıyoruz.”

“ZİYARETÇİLERİ İDMA FUARI’NDAKİ STANDIMIZA BEKLİYORUZ”
04-06 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul Dünya Ticaret 
Merkezi’nde düzenlenecek olan İDMA fuarına, ana firmaları 
Bühler’le beraber katılacaklarını belirten Osman Yaman, bura-
da Bühler grubunun diğer makinalarının yanında Sortex Optik 
Ayıklama makinalarının da yer alacağını belirtti. Yaman, ziya-
retçileri, 10. salon girişindeki yaklaşık 340 metrekarelik stand-
larına beklediklerini ifade etti.

NEW MACHINES AND MODELS FOR 2013
Mentioning the new machines and models they will be intro-
ducing into the sector in 2013, Osman Yaman declared that 
they were preparing to introduce the B series of Bühler’s Sor-
tex into the sector. Mr Yaman: “Bühler Sortex developed the A 
series in 2011 after the Z+ series which was a success in op-
tical separation. The A series machinery have provided great 
advantages in special channel and feed system and capacity 
and product quality in rice separation. We will mostly engage 
in the sales of the B series equipped with colour camera to be 
used for legume separation. The B series will provide advan-
tages such as higher capacity, higher product quality and less 
good product in the waste. Additionally we have started to 
include the grains transportation, cleaning and classification 
machinery of the German Schmidt-Seeger, recently acquired 
by the Bühler Group, in our projects as well.” We believe that 
high capacity and economical Schmidt-Seeger machinery will 
be preferred by more business partners for turn-key rice, leg-
ume factory projects and seed facilities in the coming period.”

“VISITORS WILL BE WELCOMED TO OUR  STAND AT IDMA FAIR”
Stating they would exhibit along with their main company 
Bühler at the IDMA fair held at the Istanbul World Trade Centre 
on 04-06 April 2013, Osman Yaman said they would be show-
casing Sortex Optical Separation machinery in addition to the 
other machinery of the Bühler Group. Mr Yaman stated that 
visitors would be welcomed to their stand which is 340 meters 
away from the entrance of the 10th Hall.
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Son 10 yıl içinde yüzde 12 ile 76 arasında değişen oranlarda düşen Türkiye bakliyat üretimi, bir 
zamanlar dünyanın önde gelen üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer alan Türkiye’nin, dünya 
bakliyat ticaretindeki gücünü kaybetmesine yol açıyor. 
Turkish legume production that fall in percentages ranging from 12 to 76 in the last decade 
is causing Turkey, one of the leading producer and exporter countries of the world, to lose its 
power in legume trade. 

Türkiye’deki bakliyat üretimi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre; son 10 yıl içinde yüzde 12 ile 76 arasında deği-
şen oranlarda düşüş gösterdi. 2003 yılından bu yana en fazla 
üretim düşüşü yüzde 76 ile baklada görüldü ve 2003 yılında 33 
bin ton olan bakla üretimi 2012 yılında 7 bin 868 tona geriledi. 
Baklayı, yüzde 49 düşüşle yeşil mercimek, yüzde 23 düşüşle 
bezelye, yüzde 15 düşüşle kırmızı mercimek ve kuru fasulye, 
yüzde 13 düşüşle nohut ve yüzde 12 düşüşle börülce takip 
ediyor.

According to the data of Turkish Statistical Institute (TUIK), the 
legume production in Turkey fell in percentages ranging from 
12 to 76 in the last decade. Since 2003, the highest fall was seen 
in broad bean with a 76 percent drop from 33 thousand tons 
in 2003 to 7 thousand 868 tons in 2012. It is followed by green 
lentil with 49 percent, green pea with 23 percent, red lentil and 
white bean with 15 percent, chickpea by 13 percent and black-
eyed pea with 12 percent drop. Chairman of the Mersin Cham-
ber of Commerce, Abdullah Özdemir made a press statement 
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Basına Türkiye bakliyat üretiminde yaşanan sorunlarla ilgili 
açıklamalarda bulunan Mersin Ticaret Borsası (MTB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, üretimdeki bu düşüşe dik-
kat çekerek Türkiye’nin eskiden net ihracat yaptığı bakliyat 
ürünlerinde bugün ithalatçı konuma geldiğini söyledi.

Türkiye’de tarımsal üretimin azalmadığını ancak üreticilerin 
tercihlerinin değiştiğini söyleyen Özdemir, bazı bakliyat ürün-
lerinin ekim alanlarının ve miktarlarının azaldığını, bu yüzden 
de Türkiye’nin eskiden net ihracat yaptığı bakliyat ürünlerinde 
bugün ithalatçı konumuna geldiğini kaydetti.

TÜRKİYE NOHUT VE MERCİMEK İTHAL EDİYOR
Türkiye’nin eskiden tonlarca nohut sattığı Hindistan’dan bu-
gün ithalat yaptığına dikkat çeken Özdemir, son 3 yıldır Meksi-
ka, Arjantin, Kanada, hatta Rusya’dan bile nohut ithalatı yapıl-
dığını, bu durumun kırmızı mercimekte de hemen hemen aynı 
olduğunu vurguladı. Türkiye’nin kuru fasulye, yeşil mercimek 
gibi bakliyat ürünlerinde de ithalatçı konuma geldiğini belir-
ten Özdemir, bu sorunun nedeninin çiftçilerin alım garantisi 
olan ve verimi daha yüksek ürünlere yönelmesinden kaynak-
landığını söyledi.

Bakliyat üretimini yeniden canlandırmak için, çiftçiyi tekrar 
teşvik edecek, yeni tohumları devreye sokacak ve şu anda ve-
rilen primleri arttırıp çiftçileri buna kanalize edecek bir meka-
nizma geliştirmek gerektiğini vurgulayan Özdemir, tüketimin 
özendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi. 

TAT BAKLİYAT DA ÜRETİM DÜŞÜŞÜNE DİKKAT ÇEKTİ
Bakliyattaki üretim düşüşüne dikkat çeken bir diğer isim 
Tat Bakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Memiş... 
Konuyla ilgili Dünya Gazetesi’ne bir demeç veren Memiş, 
Türkiye’nin geleneksel gıda maddeleri arasında yer alan pek 
çok bakliyat çeşidinin kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya 
olduğunu vurguladı. Bu ürünlerin yeniden kazanılması için 
tohum ıslahı ve markalaşma çalışmaları yapılması gerekti-
ğini söyleyen Şeraffettin Memiş, Tarım Bakanlığı tarafından 
açıklanan Havza Modeli’nin de bir an önce hayata geçiril-
mesi gerektiğini ifade etti.

Çiftçilerin gelir düzeyi artınca makineyle yapılan tarımı 
tercih etmeye başladıklarını ve buğday, mısır gibi ürünlere 
yöneldiklerini, ayrıca bakliyata verilen teşvikle buğdaya ve-
rilen teşvikin aynı olmasının da bu yönelimi desteklediğini 
kaydeden Memiş, Türkiye’de bu sıkıntı yaşanırken dünyada 
bakliyat üretiminin giderek arttığına ve maliyetlerin de düş-
tüğüne dikkat çekti.

Türkiye’nin bakliyat ihracatında dünyada söz sahibiyken artık 
bakliyat ithalatının giderek arttığına işaret eden Şerafettin Me-
miş, eskiden Türkiye’de üretilen kuru çalı fasulyesinin de artık 
Kırgızistan’dan getirildiğini, bunun Türkiye’deki fasulye pazarı-
nın yüzde 20’sini oluşturduğunu söylerken Arjantin’den gelen 
horoz fasulyelerinin de Türkiye’deki pazar payının yüzde 4-5 
civarında olduğunu açıkladı. 

about these problems in Turkish legume sector and said that 
Turkey regressed to the position of being an importer in legume 
products that it fully exported in the past by attracting atten-
tion to the above mentioned fall in production.

Özdemir underlined that even though the agricultural pro-
duction didn’t decrease in Turkey, the preferences of the pro-
ducers had changed, and recorded that thus the total area and 
number of cultivation lands of some legumes decreased and 
thus Turkey regressed to the position of being an importer in 
legume products that it was a strong exporter of.

TURKEY IMPORTS CHICKPEAS AND LENTILS!
Özdemir, who attracted attention to the fact that Turkey is 
now importing products from India that it used to export tons 
of chickpeas, underlined that Turkey is importing chickpeas 
from Mexico, Argentina, Canada and even Russia for the past 
3 years and that this situation is almost the same for lentil. 
Özdemir said that Turkey is now an importer also in legumes 
such as white bean and green lentil, and explained the reason 
behind this change as farmers beginning to prefer products 
with guarantee of purchase and higher efficiency rates.

Özdemir, who emphasized the need for a mechanism that 
will re-encourage the farmers, offer new seeds and canalize 
the farmers to legume production by increasing the current 
premiums to reinvigorate legume production, underlined the 
necessity of encouraging consumption, too. 

TAT BAKLIYAT ALSO ATTRACTED ATTENTION TO THE 
DROP IN PRODUCTION!
Chairman of Tat Bakliyat, Şerafettin Memiş attracted atten-
tion to the drop in legume production. Memiş, who made a 
statement to the Dünya Newspaper about the subject, stat-
ed that many of the legumes that are among the traditional 
flavors of Turkey are facing the risk of extinction. Şerafettin 
Memiş, who said there is a need to conduct seed improve-
ment and brand creation studies in order to gain back these 
flavors, stated that the Basin Model declared by the Min-
istry of Agriculture should be put into practice as soon as 
possible. Memiş recorded that the farmers began to prefer 
using machines in agriculture to increase their income lev-
els and thus turned towards products such as wheat and 
corn, and that the inequality between the incentive given 
to the legume and incentive given to the wheat  supports 
this. And he attracted attention to the fact that the legume 
production in the world increases and the cost decreases 
while Turkey is experiencing this problem. 

Şerafettin Memiş, who indicated the recent increase in legume 
import while Turkey used to lead the global legume trade in 
the past, stated that even the dry string beans used to be 
produced in Turkey are now being imported from Kyrgyzstan 
with a market share of 20 percent and the small white beans 
are being imported from Argentina with a market share of 4-5 
percent in Turkey. 
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“İyi temizlenmiş, yarı öğütülmüş” eski bir değirmencilik deyi-
midir. Burada “iyi temizlenmiş” demekle, doğru seçilmiş buğ-
dayın iyi paçallanmış,  iyi temizlenmiş ve iyi tavlanmış olması 
kast edilmektedir. 
“Değirmencilikte kalite, istikrardır” deyimi ise akıldan çıkarıl-
maması gereken bir başka deyimdir. İstikrar, buğdayla başlar 
ve diğer süreçlerde devam eder. Günümüzün yüksek kapasi-
teli değirmenlerinde, istikrar buğday alımı ve stoklanması ile 
başlar. Değirmenci, kalite, kapasite ve maliyet üçgeninin her 
üç boyutunda istikrarı sağlamakla yükümlüdür. 
Değirmencilikte hammadde, maliyetin yüzde 90’ını oluşturur. 
Bu yüzden binlerce ton üretim yapan bir değirmende, buğday 
maliyeti önemlidir. Bunun yanı sıra kalite istikrarı da, aynı öne-
me sahiptir. Bütün mesele, bu iki önemli unsur arasında denge-
yi sağlamaktır. Değirmencilik sanatı, doğru buğdayı seçmek ve 
doğru fiyata alabilmekle başlar. Bu aşamadan sonra süreç, buğ-
dayın doğru temizlenmesi ve doğru tavlanması ile devam eder.
Bugün değirmenlerde kalabalık bir temizleme makineleri par-
kı bulunmaktadır. Bu parkın oluşmasına, buğdayla gelen ya-
bancı maddelerin çeşitliliği ve her çeşit yabancı maddeyi ayıra-
bilmenin özel bir makineyle mümkün olması neden olmuştur.

“Well cleaned, half ground” is an old saying that belongs to mill-
ers. The phrase “well cleaned” means that the correctly chosen 
wheat has been well blended, well cleaned and well-conditioned. 
“Quality in milling is stability” is another saying that shall not 
be forgotten. Stability starts with the wheat itself and contin-
ues with the other processes. At mills with great capacity of our 
times, stability starts with the purchase and the storage of the 
wheat. The miller is responsible for ensuring stability in all three 
dimensions of the quality, capacity and cost triangle.   In milling, 
the raw material constitutes 90% of the whole cost. Therefore, at 
a mill where thousands of tons are produced, the cost of wheat 
is of importance. Moreover, the stability of quality is also impor-
tant. The important thing is to keep the balance between these 
factors. The art of milling starts by choosing the suitable wheat 
and purchasing it at the right amount. After these are realized, 
the process then goes on with cleaning and conditioning wheat 
appropriately.  There are machinery parks with numerous clean-
ing machinery at mills today. The existence of such parks has 
been made possible by the variety of foreign materials accom-
panying the wheat and by the fact that separating each foreign 
material is possible with a specific machinery. 

“‘Unda kalite, eşittir istikrar’ deyimi değirmencinin en önem-
li ilgi ve kaygı alanını tanımlar. Bu konuda değirmencinin 
yenmesi gereken zorlukların başında, buğday ikmalinden 
sonra buğdayın istikrarlı tavlanması gelir. Tav işlemi, görün-
düğünün aksine fevkalade komplike bir işlemdir. Tavdaki en 
ufak oynama veya değişiklik, un kalitesine doğrudan doğru-
ya yansır. Ne enteresandır ki, kalitedeki oynamaların sebebi, 
hep başka yerlerde aranır. Bu yanlış yerde arama, unu kulla-
nanların mı, yoksa yapanların mı bir eksikliğidir, bilinmez.”
“‘Quality in flour is stability’ is one of the most important 
fields for millers. The difficulty the miller has to overcome 
in this field is to provide the wheat to be well conditioned 
after the cleaning processes are applied. The conditioning 
process is really a complex process, no matter how simple 
it may seem. Any mistake or change in the conditioning will 
directly impact on the quality of the flour produced. How 
interesting it is, the differences of quality are usually in-
spected in other areas. However, it is not clear whether such 
mistake is applied by consumers or the producer.” 

BUĞDAYIN İŞLENMEYE 
HAZIRLANMASI

Preparing Grain To Be Processed

Noyan ERİK



49

Tablo-1’de verilen cetvelde, hangi fizik kurallarından yararlanı-
larak, hangi yabancı maddelerin ayrıldığı gösterilmiştir

TEMİZLEME MAKİNELERİ
1. Çöp Sasörleri
Buğdayın değirmene girdiği zaman karşılaştığı ilk temizleme 
makinesi, çöp sasörüdür. İsminden de anlaşıldığı gibi buğda-
yın içinde bulunan çeri-çöpü ayırmaya yarar.  Çöp sasörlerinin 
iki ana kullanım yeri bulunmaktadır. Bunlardan ilki; yeni alınan 
buğdayın içerisindeki kaba çöpleri, iri taşlardan ağaç dalları 
ve kağıt parçalarına kadar akla gelebilecek bütün iri yabancı 
maddelerin ayrıldığı, giriş temizleme noktasıdır. İkinci kulla-
nım yeri ise değirmenin temizleme kısmının girişindedir. Bura-
daki görevi, çok daha hassas ayrım yapmaktır. 

- Dairevi hareketli çöp sasörü
İsminden de anlaşılacağı gibi eleme hareketi, daire şeklinde-
dir. Askı çubukları ile ana şaseye bağlı eleme kısmı, Şekil-2’de 4 
sayısı ile gösterilmiş olan motorun çevirdiği, üstünde merkez-
kaç ağırlık bulunan, volanın hareketi ile daire çizerek sallanır. 
Bu hareket, buğdayın bütün elek alanına yayılmasını sağladığı 
için değirmencilerin tercih ettiği bir sasör türüdür.
Şekil-2’de, 6 ve 7 sayıları ile gösterilmiş olan iki elek bulunmak-
tadır. Bu elekler, delikli saç levhalardan oluşmuştur. Üstteki 
eleğin delikleri buğdayın kolayca geçebileceği büyüklüktedir. 
Buğday geçerken, buğdaydan iri olanlar 6 numaralı eleğin üs-
tünde kalır ve eleğin sonunda dışarı atılır. Üst elekten geçen 
buğday ve buğdaydan küçük olanlar, 7 numaralı alt eleğin üs-
tüne düşer. Bu eleğin delikleri, buğdayın geçemeyeceği kadar 

The physics principles used to separate foreign materials along 
with the name of the said material is shown in the Table-1 below. 

THE CLEANING MACHINERY
1. Separators
When wheat enters the mill, the first cleaning machine it comes 
across is the separator. As can be understood from its name, it 
separates all type of waste from the wheat. There are two main 
areas the separator is used. The first of which is separating the 
rough and big waste that arrive with the wheat such as leaves, 
stones, paper of any sort and secondly, the second isin the en-
trance of the mill’s cleaning part. Its duty here is to carry out a 
more sensitive separation. 

- Circular active separators
As can be understood from its name, the screening is in a cir-
cular movement. The screen, which is connected to the main 
frame via hanging rods, is hanged in a circular motion caused 
by the vola which is turned by the engine in the Figure-2 with 
the no.4 and has a centrifugal force. This movement, ensuring 
the distribution of wheat across the screen, is a type of separa-
tor preferred by the millers.
There are two types of screens in Figure-2 shown with num-
bers 6 and 7. These screens are made of metal sheets with 
holes on them. The holes of the one on the top are big enough 
for wheat to pass smoothly. Whilst the wheat passes through 
the holes, substances larger than wheat remain on top and 
are eventually thrown away. The wheat and other substances 
which pass through the screen as in number 6 fall onto the 
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küçük olduğu için buğday eleğin üstünde kalır, buğdaydan kü-
çük olanlar eleğin altına geçer. Bu şekilde buğday, kendisinden 
iri ve küçük olan yabancı maddelerden arınmış olur. 
Çöp sasörü, buğdayın ebatlarına çok yakın olan yabancı mad-
deleri ayıramaz. Bunlar da daha ziyade başka tahıllar ve tohum-

lardır ve başka makinelerde ayrılırlar. Ayrılmış olan buğday, 
sasörün çıkışına monte edilmiş olan hava kanalına düşer. Hava 
kanalının girişini titreten bir vibro motor, buğdayı kanal genişli-
ğince yayar ve perde şeklinde akmasını sağlar. Buğday makine-
yi terk ederken, perde şeklinde yayılan buğdayın içinden geçen 
hava cereyanı, hava ile taşınabilecek nitelikte olan toz ve çöple-
ri beraberinde sürükleyerek, buğdaydan ayırır. Kanaldaki hava 
cereyanının sürati kontrol edilerek, istenmeyen kısımların hava 
ile emilmesine müsaade edilmez. İyi kontrol edilmeyen hava 
kanallarında, buğdayın dahi emilmesi mümkündür.
Bu tür sasörler, 20 mm çapında daireler çizerler ve dakikada 380 
devirde sallanırlar. Kapasitelerine göre elek boyları 1 m ve 1.5 met-
redir. Elek genişlikleri, 50 cm ile 150 cm arasında değişir. Kapasite-
nin gerektirdiği hallerde, yan yana çiftli olarak da kullanılırlar.
Üst elekte ön temizlemede; saç eleklerin delikleri Ø10-12 mm,  
temizlemede 4.25  x 25 mm’dir.
Alt elekte ön temizlemede; saç eleklerin delikleri Ø1.5- 2 mm, 
temizlemede Ø 1.5- Ø2 mm’dir. 
Eleklerin çıkış tarafına doğru meyli, ön temizlemede 120, te-
mizleme tarafında 60dir.

screen numbered as 7. The holes of this screen are too small to 
allow the wheat to pass through. This way, smaller substances 
are cleared from the wheat itself. 
The separator unfortunately cannot separate substances that 
are sized similar to wheat. These are generally other types of 
seeds and wheat which are separated by other machinery. The 
separated wheat then falls to an air channel installed to the 
output of the separator. The vibrating engine at the entrance of 
the air channel spreads the wheat on the whole surface of the 
channel and allows it flow on surface. Whilst the wheat leaves 
the machine, the air flow allows the wheat to be discriminated 
by substances that can be carried by air. The air flow can be held 
under control and will not allow any part where absorption of 
air is not desired.  In any machinery where air flow cannot be 
controlled will cause wheat to be absorbed by the air as well.
These types of catchers draw circular movements which are 
20 mm in diameter and will realize 380 cycles in a minute. The 
heights of such screens may vary from 1 m to 1.5 meters ac-
cording to their capacity. The screen widths differ from 50 cm 
to 150 cm. When necessary, they may be put together and 
used according to the capacity required.
Top screen pre-cleaning process: metal sheet screen holes 
Ø10-12 mm, during cleaning 4.25 x 25 mm.
Bottom screen pre-cleaning process; metal sheet screen holes 
Ø1.5- 2 mm, during cleaning Ø 1.5- Ø2 mm. 
Sloping towards the exit of screen; 120 during pre-cleaning 
process, during cleaning process they are 60.
The air channel is installed with air pipes from the central as-
piration system. When the separated dust is not desired to be 
absorbed by the aspirator, horizontal silicon is placed between 
after the air channel. The absorbed volume of air depends on 
its width and is between 60 m3/min and 120 m3/min.

- Vibrated engine separators
Vibrated engine separators fulfill the same requirements as 
the circular active separators and are also similar in their 
views. These vibrating machinery, are actually a new kind of 
these separators. Their differences are their strokes, angle of 
throws and the slope of the screens which can be adjusted. 
Therefore, they provide the chance to be used in many ways. 
The screen is installed on four points to the chassis with 
springy or elastic templates (Figure-3).  On both sides of 
the screen and at the point of the weight central, there are 
two vibrating engines. These engines are installed on plates 
which enable them to turn to 45 degrees of angle. As long as 
their scope is changed, it is possible to change the angle of 
the vibration according to the capacity required. The engines 
are operated at the same time from the same electric source 
but their movements are in the opposite directions. When 
they are to face each other, the screen then moves back and 
forth as they cannot push each other any longer. On and un-
der the engine shafts, there are two central weights applied. 
These weights provide the engines to move closer and fur-
ther from each other. When they get closer, this increases the 
vibration of the engine and the vice versa when separated 
from each other. 
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Hava kanalı, merkezi aspirasyon sistemine hava boruları ile 
bağlanır. Ayrılan tozların merkezi aspirasyona gitmesi isten-
mediği zaman, hava kanalından sonra araya bir yatık siklon 
konur. Hava kanalından emilecek hava hacmi, hava kanalı ge-
nişliğine göre 60 m3/dk ile 120 m3/dk arasındadır.

-Vibro motorlu çöp sasörleri
Vibro motorlu çöp sasörleri, dairevi hareketli çöp sasörleriyle 
aynı işi görmeye yarar ve dış görünüşleri de birbirlerine ben-
zer. Vibrolar, çöp sasörlerinin daha yeni bir tipidir. Bu sasörlerin 
motor açıları ile oynayarak titreme boyutunun (stroke), titre-
me açısının (angle of throw) ayarlanabilmesi ve elek meylinin 
değiştirilebilir olması, diğer çöp sasöründen farklı olan yanla-
rıdır. Bu yüzden de daha çeşitli şekillerde kullanılma imkanla-
rına sahiptirler.
Elek gövdesi, dört noktada, yaylı veya lastik takozlarla şaseye 
oturtulmuştur (Şekil-3).  Elek gövdesinin her iki yanında ve 
ağırlık merkezinin bulunduğu noktada, iki adet vibro motor 
bulunmaktadır. Bu vibro motorlar, motorların 45 dereceye 
kadar dönmesine imkan veren plakalarla gövdeye bağlanmış-
tır. Bu sasörlerde, motor açılarını değiştirmek suretiyle titre-
me açısını değiştirmek ve kapasiteye göre ayırma etkinliğini 
ayarlamak mümkündür. Motorlar tek bir şalterden kumanda 
edilmek suretiyle aynı anda çalıştırılırlar fakat dönüş yönleri 
birbirinin tersinedir. Her iki motorun alt ve üst ağırlıklarının 
birbirlerinin aksi yönünde dönmesi, karşılıklı geldikleri an, 
itme güçlerini sıfırladığı için elek gövdesi ileri-geri olarak titrer. 
Motor millerinin üstünde ve altında ikişer adet ağırlık bulunur 
ve bu ağırlıklar, motor milinin ekseni etrafında, birbirlerinden 
uzaklaştırılıp yakınlaştırılabilirler. Yakınlaştırılmaları eleğin tit-
reme boyutunu arttırır, uzaklaştırılmaları ise azaltır.

2. Kuru Taş Ayırıcı
Değirmenciye en fazla baş ağrısı veren yabancı madde, buğ-
dayla gelen taşlar ve benzeri ağır cisimlerdir. Evvelden değir-
menlerin en güvenilir temizleme makinesi, yıkama makine-

2. Dry Stones separator 
The biggest issues the miller face when wheat arrives is the 
stone and other heavy substances that come along with the 
product. Previously, the washing machines were the most 
reliable machinery used. The washing machine constituted 
of vertical driers which drew the water out of the buckets in 
which the wheat was put, with centrifugal force applied. In 
such buckets, as stones were heavier than the wheat, they 
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leriydi. Yıkama makineleri, buğdayın içine döküldüğü bir su 
teknesi ve yaş buğdayın suyunu merkez kaç kuvveti ile çıkaran 
dikey kurutucudan oluşurdu. Su teknesinde, taşlar buğdaya 
nazaran ağır olduklarından dibe çöker ve bir helezon götürü-
cü ile dışarı taşınırdı. Suyun yüzeyine yakın buğdaylar ise aksi 
istikamette su akıntısı ile santrifüj kurutucuya taşınırdı. Su tek-
nesinde, buğdaydan hafif olan yabancı maddeler, suyun yüze-
yinde yüzerek ayrılırdı. 
Bugün ise taşların ayrılması, kuru taş ayırıcılarla yapılmaktadır. 
Yıkama makinesinin kapsamlı temizleme işlemi ise diğer ta-
mamlayıcı makineler tarafından yapılmaktadır. Şekil-4’te kesiti 
ve üst görünüşü verilen, kuru taş ayırıcı, üç nokta üzerine otur-
tulmuş hafif bir makinedir. Kesitte makinenin üst kısmı 4 sayısı 
ile gösterilmiştir. Ayırma işleminde önemli rolü olan sandviç 
tabla ise 1 ile gösterilmiştir. 
Şekil-4’te görüldüğü gibi buğdayların üstünde bulunduğu tel 
örgü tabaka, emilen havanın geçtiği delikli saç ve örgü telle, 
delikli saç arasındaki dikey bölmelerdir. Havanın etkin bir şekil-
de buğday tabakasını kaynatabilmesi için hava basıncının eşit 
olarak dağılması, bu bölmelerle mümkün olmaktadır. 
Kuru taş ayırıcının taş ayırma hassasiyeti:
Ø6 – 7 mm taşları % 100,
Ø5 – 6 mm taşları %   99,
Ø4 – 5 mm taşları %   98,
Ø3 – 4 mm taşları %   95,
Ø0 – 3 mm taşları % 85 ayırabilmektedir. Kum gibi ince kısım-
ları ayırması zorlaşmaktadır. Bu nedenle, kuru taş ayırıcıdan 
evvel, mutlaka çöp sasörü bulunması lazımdır.

Bir taş ayırıcıyı çalıştırırken hatırlanacak hususlar:
1. Masa açısını ayarla (az mal için küçük açı- çok malda büyük açı),
2. Çalıştırma sırasına dikkat et;
 a. İlk önce vantilatörü çalıştır,
 b. Sonra vibro motora yol ver,
 c. Mal akışını aç.
3. Masa açısını kontrol et (buğdaylar, taşların toplanma plakası 
sınırına gelinceye kadar masa ayarlanır),
4. Hava klapesini, buğdaylar kaynama görünümü verinceye 
kadar ayarla,
5. Taşların altında toplandığı plakanın yüksekliğini ayarla.
Şekil-4’deki 12 numaralı masada, hava cereyanı ile su gibi kay-
nama görünümü veren buğday tabakasının içindeki taşlar, 
masanın vibrasyonu ile yukarı doğru taşınırlar. Masanın vib-
rasyon uzunluğu (stroke) 4.5 ile 5.5 mm arasındadır. Masanın 

would generally descend to the bottom and then would be 
carried out with spiral carriers. The wheat floating on the water 
would move otherwise and lead to the driers. Other substanc-
es that was lighter than wheat and floating on water would 
remain and thus be separated from the wheat.  
Today, stones are separated by dry stone removers. The 
cleaning process the washing machine had done before is 
now handled by other machinery which fulfills the same 
function. The dry stone separator shown in Figure-4 from its 
top is a light machine installed on three points. The top of 
the machine is shown with number 4. The sandwich table, 
which has a great role in separation, is shown with number 1. 
As can be seen in Figure-4, the wire layer on the wheat, is 
the vertical part between the metal sheet and the sheet 
with holes. These parts make it possible for the air to boil 
the layer of the wheat and spread equally on the whole of 
the surface. 
The sensitivity of the dry stone separator:
Ø6 – 7 mm stones 100%,
Ø5 – 6 mm stones 99%,
Ø4 – 5 mm stones 98%,
Ø3 – 4 mm stones 95%,
Ø0 – 3 mm stones 85% of the stones can be separated. It is 
difficult to separate sand and other thin substances. Thus, the 
separator ought to be used previously. 

Important factors to be remembered while operating the 
machinery:
1. Adjust the slope of the table (small angles for small amounts, 
larger angles for bigger amounts),
2. Be careful about;
 a. Start the ventilator first,
 b. Then let the engine vibrate,
 c. Open the product entrance.
3. Check the table slope (the table can be adjusted until the 
stone reach the plate border),
4. Adjust the air clack until the wheat seems to boil,
5. Adjust the height of the plate where the stones remain.
The stones in the boiling wheat layer with the air flow as seen 
on table 12 in Figure-4, are led upwards with the vibration of the 
table. The vibration length of the table, the stroke is between 
4.5 and 5.5mm. The angle throw is between 6 and 8 degrees. 
The table is vibrated by the engine as number 2 and in con-
nection with the shaft numbered as 3 in Figure-4.The stroke is 
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titremesindeki aşağı ve yukarı hareketi sağlayan fırlatma açısı, 
6 ile 8 derece arasındadır.  
Masa, Şekil-4’de 2 numara ile gösterilen ve 3 numaralı mile 
bağlı bulunan vibro motor tarafından titretilir.
Titremenin uzunluğu (stroke), motor milinin üst ve alt uçla-
rında bulunan ve Şekil-5’te görülen, ağırlıkların mil ekseninde 
yelpaze gibi açılıp kapanması ile ayarlanır. Kapanıp birbirlerine 
yaklaştırıldıklarında titreme uzunluğu (stroke) artar, açıldıkla-
rında azalır. Masanın titremesindeki aşağı ve yukarı hareketi 
sağlayan fırlatma açısı (angle of throw), vibro motorun 3 nu-
maralı mil eksenindeki açısı ile ayarlanır. Fırlatma açısını 6 ile 8 
derece arasında tutmak için vibro motor, bağlantı ekseninde 
35 ile 45 derece arasında ayarlanır (Şekil-6’daki resimde görül-
düğü gibi). Stroke ve throw ayarlarını yapabilmek için masanın 
dört köşesine Şekil-7’de görüldüğü gibi daire şeklinde ve mer-
kezi etrafında döndürülebilen ayar göstergeleri konmuştur.

- Fırlatma (throw) açısının tespiti ve ayarlanması
Makine çalışırken, göstergedeki yuvarlaklar, 
bir çizgi gibi görününceye kadar gösterge, 
merkezi etrafında döndürülür. Çizgi görün-
tüsü aldığında, gösterge merkezinden, şakul 
varmış gibi yere dikey hayali bir hat gözde 
canlandırılır. Bu hattın, alttaki açı skalasını 
kestiği açı okunur. Bu hattın 35 ile 45 derece 
arasında olması lazımdır. Hayali hat, bu iki sı-
nırın dışında ise vibro motor, bağlantı mili ek-
seni etrafında döndürülerek ayarlanır. Motoru 
döndürmeden önce, ilk konumu, mil üstünde 
işaretlenir. Motor aşağı doğru döndürülürse, 
motor tarafındaki fırlatma açısı artar, taş çıkış 
ucundaki açı ise azalır. Yukarı doğru döndü-
rüldüğünde ise, motor tarafındaki fırlatma açısı azalır, taş çıkış 
ucundaki açı artar.

-  Titreme uzunluğunun (stroke) tespiti ve ayarlanması
Göstergede bulunan ve bir makas gibi birbirini kesen iki çiz-
ginin, çalışırken birbirlerini kestikleri nokta, titreme uzunlu-
ğunu gösterir. Kesişme noktasının 5 işaretinde olması gerekir. 
Titreme uzunluğunun artması motor ağırlıklarının birbirlerine 
yaklaştırılması ile sağlanır. Ağırlıklar açıldığı zaman titreme 
uzunluğu kısalır.
Sağlıklı taş ayırımı için makinenin içinde eksi basıncın hakim 
olması gerekir. Hava ayar klapesinin altında yapılacak ölçümde, 
eksi basıncın 75 mmSS ile 80 mmSS arasında olması gereklidir.

- Kombinatör
Vibrasyonla çalışan temizleme makineleri, değirmene kuru taş 
ayırıcılarla girdikten sonra, bunları çift katlılar ve daha yüksek 
kapasiteliler takip etti. Arkasından konsentratör ve hafif tane 
ayırıcılar (gravity separator) geldi. Hava cereyanı ve vibrasyon-
dan yararlanılarak yapılan ve başarı kazanan bu makineler, 
makine boyutlarının önemli ölçüde küçülmesine imkan ver-
dikleri gibi kapasitelerde de önemli ölçüde artışa neden ol-
dular. Vibrasyon tekniğindeki gelişmeler, daha ileri boyutlarda 
gelişmeler vaat etmektedir.

adjusted with the opening and closing acts of the shaft at the 
top and bottom tips of the engine. The stroke increases when 
they close and get closer and decrease when furthered away.   
The angle of throw, which provides the table to vibrate up and 
down, is adjusted with the shaft axis of the vibrating engine 
shown with number 3. The engine is adjusted between 35 and 
45 degrees to maintain the angle of throw to be between 6 
and 8. (As seen in Figure-6)
Stroke and throw adjustments are made with the round and 
rotatable indicators placed on four corners of the table as 
shown in Figure-7. 

- The detection and adjustment of the throw angles 
The circles in the indicator, while the machine is working, are 
rotated until they are viewed as a single line. When the line is 
obtained, an imaginary vertical line is viewed from the center 
of the indicator. The angle scale the line constitutes is meas-
ured. The line angle has to be between 35 and 45 degrees. If 

the imaginary line is at external points of the 
border the vibrating engine is then rotated 
and adjusted. Its first position is marked be-
fore the rotation is realized. If the engine is ro-
tated downwards, the throw angle on the side 
of the engine will increase and the stone exit 
tip angle will decrease. It will be the vice versa 
when rotated upwards. 

-  The detection and adjustment of the stroke
The two lines which cut each other on the in-
dicator reveal the length of the vibration at the 
point they cut each other while the machine 
works. The point which cut each other has to be 

on the sign 5. The increase in the vibration length is provided by 
the engine weight get closer to each other. When parted from 
each other, the length of vibration shows decrease. 
For the best results in separating stones, it is important to 
keep the negative pressure maintain in the machine. In the 
measures taken under the air adjustment clack, the negative 
pressure values must be between 75mmSS and 80mmSS. 

- The Combinator
Cleaning machines which work with vibration have been fol-
lowed with machinery at two times as functional and with 
higher capacities once this machinery have entered the mill 
to separate dried stones. Later, they were followed by concen-
trators and small piece separators (gravity separators). These 
machines, which are made benefitting from air flows and vi-
bration, are successful and small in size with better capacities. 
The developments seen in their vibration seem promising for 
even better developments.  
Combinators have also come about as a result of such devel-
opments. As can be understood from its name, it combines the 
processes and separates stones and heavy pieces. Briefly, it is 
the composition of the concentrator and the stone separator. 
A combinator is a device which combines different function and 
processes, which also enable decrease in size of constructions.
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Kombinatör de, kuru taş ayırıcı-
nın bu gelişmeler sonucu ortaya 
çıkan şeklidir. İsminden de anla-
şılacağı gibi iki işlemi birleştiren, 
hem taş hem de ağır buğdayla 
hafif taneleri ayırmaya yarayan 
bir makinedir. Kısacası, konsant-
ratörle taş ayırıcının birleşimidir.
Kombinatör birkaç işi tek maki-
nede birleştirerek, bina kat sayı-
sında da azalmaya yardımcı olur.
Üst eleğe giren buğdaylar, 3 mm 
çapında deliklerden oluşan me-
tal eleğin üstünde, hava cereyanı 
ile kademelenir. Hafif buğdaylar 
üstte yüzerken, ağırlar aşağı çö-
ker. Üst eleğin ikinci yarısı 9-11 
mm çapında deliklere sahiptir. 
Buradan taşlar ve buğdaylar alt 
eleğe düşer. Hafif olan saman benzeri malzeme üst eleğin arka-
sından dışarı çıkar. Orta ağırlıkta olan kısımlar aşağı düşerken, 
klapelerle hafif tane çıkışına yönlendirilirler. Bu şekilde buğda-
yın içindeki cılız taneler ayrılmış olur. Miktarı azalmış olan ağır 
buğdaylar ve taşlar, alt eleğin üstünde havanın kaynatmasıyla 
buğdaylar aşağı doğru, taşlar yukarı doğru hareket ederler.
Kombinatörün havası, masa meyli, tane ayırma klapeleri ve 
üsteki hava ayar bölmelerindeki klapeler, dikkatli bir şekilde 
ayarlanmalıdır.

3. Triyör silindiri
Buğdayı eleyerek kendinden küçük veya büyük yabancı madde-
lerden ayırmak mümkündür fakat buğday ile aynı çapta veya ka-
lınlıkta olanlardan ayırmak imkansızdır. Bu problem, değirmen-
cileri uzun müddet uğraştırmıştır, ta ki 1844 yılında, Bernavon 
isimli bir Fransız değirmencisinin patent müracaatına kadar. 
Ayrılacak yabancı maddenin çapına yakın ölçüde çukurcukla-
rın üstüne buğday döküldüğünde, yabancı maddeler bu çu-
kurların içine girer, çukurları oluşturan yüzey ekseni etrafında 
yukarı doğru döndürüldüğünde, buğdaylar dökülürken (Şekil-
9’da görüldüğü gibi) çukurlardaki yabancı maddeler kalır. Bu 
yabancı maddeler belirli bir açıya kadar kalmaya devam eder 
ve bu nokta geçildiğinde dışarı düşer-
ler. Bu düşme noktasında bir çanak bu-
lundurulursa, düşenler bu çanak için-
de toplanarak buğdaylardan ayrılmış 
olacaktır. Triyör silindirleri bu prensibe 
göre yapılırlar.
Çapı buğdayla aynı fakat boyu daha 
kısa olanlar, yuvarlak tane triyörü deni-
len özel profilli çukurları olan ve Şekil-
10’da da kesiti görülen silindirlerde 
ayrılır. Bu silindirlerin ortasında, boy-
dan boya uzanan ve silindir merkezi 
etrafında döndürülerek ayarlanabilen 
(No.2) çanak bulunur. Çanağın ortasın-
da bulunan (No.3) götürücü helezon, 

The wheat which enter the screen from the top remain on top 
of the metal sheets with holes 3mm in diameter and level with 
the air flow. While light wheat float at the top, the heavy ones 
descend towards the bottom. The second half of the top screen 
has holes with diameters of 9-11 mm. The light substances 
such as hay exit the screen from the back side. Whilst average 
weighted substances descend, the clacks lead them to the 
light substances exit. In this way, the very light substances in 
the wheat are separated. The heavy wheat and stone, which are 
hereby decreased in amount, then are directed downwards for 
wheat and upwards for stones with the air boiled. 
The air of the combinator, the slope of the table, the separator 
clacks and the clacks at the air adjusting sections at the top 
shall be adjusted carefully. 

3. Separator Cylinder 
It is possible to separate smaller and larger pieces than wheat 
from unwanted substances. But it is impossible to separate 
wheat from substances that are at the same size and thickness. 
This issue has longed for a considerable time until the year 1844, 
when a French miller named Bernavon, applied for a patent. 
When wheat is poured over the foreign substances at the same 
size as wheat over the holes with similar diameters, the foreign 

substances go into the holes and when 
the surface is turned upwards the wheat 
fall and (as shown in Figure-9) the un-
wanted substances remain in the holes. 
These substances remain in the holes 
for a certain time of period and when 
they go through the point they simply 
fall out. If a crock is held below, the sub-
stances fall into the crock and separate 
from the wheat, as desired. The separa-
tor cylinders are made in accordance 
with these principles. 
Those which have the same diameter 
but shorter than wheat are separated at 
sectional cylinders as shown in Figure 10 
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ayrılan yabancı maddeleri dışarıya ta-
şır. 4 numaralı helezon, silindirin içinde 
malı yayar ve aynı zamanda çıkışa doğru 
taşır. Şekil-10’daki 5 numara, buğday yı-
ğınının silindir dönerken çevrilerek kat-
lanışını gösteriyor.
Çapları aynı fakat boyları buğdaydan 
uzun olan arpa, yulaf gibi yabancı mad-
deler ise buğday boyuna yakın çukurları 
olan uzun tane silindirlerinde ayrılır. Bu 
defa, çukurlarda buğday kalır, uzun tane-
ler düşer. Kalan buğdaylar belli bir açıya 
kadar kalmaya devam eder ve sonra top-
layıcı çanağa düşürülerek dışarı çıkarılır.
Silindirin içindeki çanağın altında, buğday yığınını silindirin 
boyunca yaymaya yarayan ve 4 numara ile gösterilen helezon 
veya eğik paletler bulunur. Bunların görevi, buğday yığınının 
çukurlar üstünde yayılmasını sağlamak ve silindirin sonuna 
doğru taşıyarak dışarı çıkarmaktır.
Çukurların yabancı maddeleri kaldırma ve belli bir açıda bo-
şaltma işleminde, silindirin dönerken meydana getirdiği mer-
kez kaç kuvvetinin önemli rolü vardır. Silindir iç yüzeyindeki 
çevresel hızın 0.8 ile en fazla 1.4 m/saniye arasında olması 
gerekir. Yüksek bir hız, çukurların boşalmasına müsaade etme-
yecektir. Kuru buğdayda silindir, yabancı maddelerin % 2 ile 
3’ünü ayırabilir. Yabancı madde oranı bundan yüksek olursa, 
birden fazla silindir kullanılır. Rutubeti yüksek olan tavlı buğ-
dayda, silindirin kapasitesi % 25 düşer.
Triyör silindirlerinin etkinliği, çukurların profiline, toplama 
çanağının yeteri kadar silindirin iç çapına yakınlığına ve 
çevresel hızın doğru olmasına bağlıdır. Silindirin içinde, 
buğdayın hareketinden doğacak tozun emilmesi için 5 m3/
saniye ile 18 m3/saniye arasında hava cereyanına ihtiyaç 
vardır. Tabi, triyöre gelen buğdayın layıkıyla aspire edilmiş 
olması şartıyla.

4. Kabuk Soyucular
Kabuk soyma, temizleme işleminde unun beyazlığını ve kül 
oranını etkileyen en önemli işlemdir. Buğdayın kabuk katman-
larının en dıştakini oluşturan epidermisin çıkartılması, kabuk 
soyucularla yapılır. Bu tabakanın sıyrılması ve aspirasyon ha-
vası ile ayrılması, kabuktan gelebilecek kepek kırıklarını azalt-
tığı gibi, buğday yüzeyine yapışık olan pisliklerin de alınmasını 
sağlar. İyi bir kabuk soyma işlemine tabi tutulan buğdayın bak-
teri yükünde de azalma olur.

- Yatay kabuk soyucular
Daha kompakt ve küçük bir gövdesi olan yatay kabuk soyu-
cular, buğdayın yüzeyine yapışık olan pisliklerin ayrılmasında, 
çamur parçacıklarının ve bazı tohumların parçalanmasında, 
tavlı buğdaylarda kabarmış olan kabuğun dış katmanlarını 
ayırmakta ve buğdayla gelen bakteri miktarını azaltmakta 
başarılı olmaktadır. Ayrıca, tavlı buğdayların şişmesi ile dışa 
doğru genişleyen ruşeymin de, tamamen olmasa bile, kısmen 
ayrılmasına yardımcı olurlar. 
Şekil-12’de, çapı 30 cm olan gömleğin (No.1) ekseninde, silin-

with special round hollow separators.  
There are crocks (No.2) that can be ad-
justed by rotating at the center of the 
cylinder which longs the whole length. 
The spiral carriers which are located in 
the center of the crock (No. 3) throw 
away the unwanted substances. The 
spiral numbered 4, spreads the product 
in the cylinder and carries them towards 
the exit. Number 5 in Figure-10 shows 
the fold of the wheat lot in the cylinder.
Any foreign substance such as barley 
and oat, which have the same diameter 
as wheat but are longer, are separated 

at cylinders which have hollows at similar sizes to the length of 
wheat. In this way, the wheat remains in the hollows whilst the 
other substances fall out. The remaining wheat manage to stay 
there until a certain angle and then are taken out collected in 
the crock. 
Under the crock in the cylinder, there are spirals or sloped pal-
lets as shown with number 4, which provides to spread the 
wheat lot in the cylinder.  Their duty is to spread the wheat lot 
on to the hollows and carry them until the exit of the cylinder. 
In the process of the hollows keeping foreign substances and 
removing them after a certain amount of angles, the centrifugal 
force constituted by the movement of the cylinder, has a great 
role. The peripheral speed of the cylinder must be between 0.8 
and 1.4m/sec. High speed will not allow the hollows to empty 
themselves. The cylinder, with fry wheat, can only separate 2 
or 3% of the foreign substances. If the foreign substance rate is 
higher than this level more than a single cylinder may be used. 
In conditioned wheat with high moist, the capacity of the cyl-
inder will decrease approximately 25% of the whole capacity.
The efficiency of the separator cylinder is due to its internal 
capacity-close to the collecting crock and its peripheral speed. 
There will be a need of an air flow between 5 m3/sec and 18 
m3/sec for the dust to be absorbed that come about with the 
act of the wheat inside. This is of course on condition that the 
wheat brought to the separator is well absorbed.  

4. Crust Scourers/Removers
The process of removing crust and the process of cleaning 
are the most important factors that affect the whiteness of 
the flour and its ash rate. The removal of the epidermis, the 
external layer is realized by peelers. This layer being removed 
and separated by the aspirator air, decreases the amount of 
cracked bran and clears the wheat away from unwanted sub-
stances. Any wheat that is removed from its crust successfully 
also decreases its amount of bacteria. 

- Horizontal Scourers
Horizontal scourers which are more compact and small in size 
are successful in removal of unwanted dirt on the surface of 
wheat, in the burst of mud pieces and some seeds, condi-
tioned wheat, separating external layers and decreasing bac-
teria. They partially provide the removal of the crust from con-
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dir şeklinde bir tambur (No.4) ve bu tamburun üstüne bağlı 
(No.2) lama şeklinde paletler bulunmaktadır. Tambur ve palet-
lerin uçları ile tel kafes gömleğin (no.3) arasındaki mesafenin 
kısa olması, buğday kitlesinin tel kafese yoğun bir şekilde sür-
tünmesini sağlar. Kısa boylu lamadan paletlerle buğdayların 
sürtüşmesi ve aynı zamanda ileri doğru taşınan buğdayların 
birbirleriyle sürtüşmesi, soyma etkisini yoğunlaştırır. 
Tel kafes gömlekten geçen ince kabuk parçacıkları ve diğer 
pislikler, makinenin altındaki (No.5) hunide toplanır. Tel kafes-
ten geçemeyen kısımlar ise (No.6), makinenin hemen arkası-
na yerleştirilmiş olan (No.7) hava kanalında, hava cereyanı ile 
emilerek ayrılırlar. Elektrik motoru, rotoru (no.8) V- kayışları 
ile çevirir. Kuru buğday daha kırılgan olduğu için rotor devri, 
1000 d/d’nin üstüne geçmemelidir. Elastikiyeti artmış olan tav-
lı buğdaylarda daha yüksek devirlere çıkılabilir. 
Lama paletler, taburun üstüne bir şerit plaka ile bağlanmıştır 
ve aşınma halinde bütün sıra bağlı oldukları şeritle beraber 
değiştirilirler. Lama paletler, buğdayı makine çıkışına doğru 
itecek şekilde açılı olarak tambura bağlanmışlardır ve bir nevi 
helezonlu götürücü görevi görürler.  Paletlerin açıları, makine-
den geçen buğday kapasitesine göre değişir. Rotorun üstün-
deki lama paletlerle beraber balansının da alınması şarttır, aksi 
takdirde çarpmaların ve yatak ısınmalarının önüne geçilemez.
Büyük kapasitelerde, malın ortadan girdiği ve iki uçtan çıktı-
ğı tipteki sistemler kullanılır. Bunlarda her iki çıkış ucuna birer 
hava kanalı yerleştirilir. Hava kanalları için gereken hava ce-
reyanı ise, makine kapasitesine göre 40 m3/dk ile 120 m3/dk 
arasında değişir.

-Yoğun kabuk soyucu 
Yoğun kabuk soyucu, evvelce kullanılan mısır decerminatö-
ründen esinlenerek geliştirilmiş, oldukça yeni bir makinedir. 
Eski tipe nazaran hem kapasite hem de etkinlik bakımından 
üstün olduğu gibi boyut bakımından da daha küçüktür. Ayrıca 
rotorun döküm segmentlerden yapılmış olması, hem rotorun 
hem de gömleğin çalışma ömrünü uzatmıştır. Rotorla, gömlek 
arasındaki mesafenin daha dar olması ise sürtünme, sürtüşme 
ve ovalama etkisini yoğunlaştırmıştır. 
Şekil-13’de makinenin uzunlama ve yan kesitleri görülmektedir. 
A ile buğday girişi, B ile gömlekten geçen ince kısımların toplan-
dığı huni ve çıkışı, C ile soyulan buğdayların çıkışı gösterilmiştir.

ditioned wheat and the crust that widens 
towards its sides.  
In Figure-12, it is possible to see a sheet with a 
diameter of 30 cm (No.1), a drum in the shape 
of a cylinder (No.4) and pallets in the shape of 
lama (No.2) on the drum. The short distance 
between the drum and pallet tips with the 
cage sheet (No.3) enables the wheat lot to 
rub densely onto the wired cage. The process 
of rubbing from short lama to the pallets and 
the rub among the wheat that are led for-
ward will increase the effect of scouring.
The small pieces of crust and other unwanted 
substances that go through the thin wired 
cage are gathered in the funnel (No.5) under 

the machine. The parts that do not go through the wired cage 
(No.6) are separated by the absorption of the air flow in the air 
channel placed right behind the machine (No.7).  The electric 
engine is turned with the V-belts (No.8). As dried wheat is more 
sensitive to crack the turbine cycle shall not exceed 1000 d/d. In 
conditioned wheat whose elastic features have increases may 
bear high cycles.  The lama pallets are connected as a series of 
plates on the drum and in any case of deconstruction the whole 
plate is changed. The lama pallets are held by the drum with an 
angle they would push towards the exit and in a way, they also 
serve as spiral carriers. The angles of the pallets differ according 
to the capacity of the wheat that is processed. Together with 
the lama pallets on the shaft, the balance shall be provided or 
otherwise, the hits and the exceeding of the bed heat will not 
be able to be prevented. In big capacities, the types in which the 
product is put through the middle and released from the two 
ends are generally preferred. In such machines, air channels are 
placed to the both sides of the tips.  
The required air flow necessary for the air channel, may differ with 
the capacity of the machine from 40  m3/min to 120 m3/min.

- Intensive horizontal scourers
The intensive horizontal scourers are developed newly from 
the idea of long before used corn separators. Compared to the 
old types, they are much higher in capacity and efficiency and 
also much smaller in size. Additionally, the machine which is 
made of the foundry segments of the shaft, it lengthens its 
durability of itself and the sheets. The short distance remain-
ing between the shaft and the sheets increase the impact of 
the rubbing process intensively. 
In Figure-13, the lengthwise and the side sections of the ma-
chine is seen. A is for the wheat entrance, B is the funnel where 
thin substances are gathered and the exit and C is the exit of 
the striped wheat.  
1) The shaft is an octagon which constitutes of 8 pieces of 
foundry plates. 4 of these possess channels which lead the 
product towards the exit. The other four possess conic bulges 
which provide rubbing. 
2) The sheet is constituted by 6 parts. 3 of them are wired cag-
es and the other three are the foundry plates which form the 
counterparts of the conic bulges.  
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1) Rotor, 8 adet döküm plakadan meydana gelmiş bir sekizgendir. 
Bunlardan 4 tanesi, malı makine çıkışına yönlendirin kanalara sa-
hiptir. Diğer dört tanesi sürtme, sürtüşme ve ovalamayı sağlayan 
konik çıkıntılara sahiptir. 
2) Gömlek 6 kısımdan oluşur. 3 tanesi tel örgü kafestir, diğer 
üçü de rotorun konik çıkıntılarının karşılığını oluşturan döküm 
plakalardır.
3) Makinenin çıkışında bulunan, üstten menteşeli bir kapaktır. 
Görevi, mal çıkışının süratini, üstüne bağlı ağırlıkla ayarlamak-
tır. Ağırlığın ileri-geri oynatılması ile mal geçişi yavaşlatılır ve 
makine içinde oyalanma süresi arttırılır.
4) V-kayışlarla, makine rotorunu çeviren elektrik motoru. 
5) Makine gövdesi ve üzerinde mal giriş deliği bulunmaktadır. 
6) Makine gövdesinin oturduğu ayaklar.
7) Soyulmuş buğday çıkışı.
Rotor devri, makine büyüklüğüne göre küçük kapasitelerde 
530 d/d, büyük kapasitelerde 750 d/d’dır.
Mal çıkışında bulunan ağırlıklı kapak, makinenin soyma etkin-
liği bakımından önemlidir. Çok yoğun soyma sırasında kırık-
ların artması bu kapağın ayarlanması ile önlenir.
Soyulan buğdaylarla, soyulmuş tabakalar (7) beraber çıkar, 
ayrılmaları çıkışa konacak hava kanalı veya tararla sağlanır.

BUĞDAYA SU VERİLMESİ VE TAVLANMASI
“Unda kalite, eşittir istikrar” deyimi değirmencinin en önem-
li ilgi ve kaygı alanını tanımlar. Bu konuda değirmencinin 
yenmesi gereken zorlukların başında, buğday ikmalinden 
sonra buğdayın istikrarlı tavlanması gelir. Tav işlemi, görün-
düğünün aksine fevkalade komplike bir işlemdir. Tavdaki en 
ufak oynama veya değişiklik, un kalitesine doğrudan doğru-
ya yansır. Ne enteresandır ki, kalitedeki oynamaların sebebi, 
hep başka yerlerde aranır. Bu yanlış yerde arama, unu kul-
lananların mı, yoksa yapanların mı bir eksikliğidir, bilinmez.
Bütün canlılar gibi buğday taneleri de birbirlerine benze-
mez. Buğday tanesi, un kalitesini etkileyen ve buğdayın 
tavlanması bakımından değişkenlik gösteren aşağıdaki ka-
rakteristik vasıflara sahiptir;
1. Buğdayın endosperminin hücresel yapısı ve bu yapının 
sert veya yumuşak olması,
2. Sahip olduğu protein oranı,
3. Kabuk katmanlarının kalınlığı (özellikle epidermis ve tes-
ta tabakalarının),
4. Buğdayın hasattan sonraki rutubeti,
5. Buğdayın ısısı.
Buğday genel olarak dıştaki kabuktan (kepek), iç kısımdaki 
unu oluşturan endospermden ve hayatiyeti sağlayan ruşeym-
den oluşur. Kabuk, tohumu koruyan mükemmel bir pakettir ve 
6 kat çeşitli fonksiyona sahip tabaka tarafından,  adeta paket-
lenmiştir. Testa denilen dördüncü tabaka, uygun rutubete ve 
ısıya erişildiği zaman, filizlenme başlangıcında, içerdeki besin 
maddelerinin dışarıya sızmasını önlemek için su geçirmez ni-
teliğe sahiptir. Bu da tavlama zamanını arttıran faktörlerden 
birisidir. Endosperm, kristalize bir yapıya sahiptir. Çeşitli pro-
teinlerden ve nişasta hücrelerinden oluşur. Bu hücreler birbir-
leriyle ne kadar sıkı bir dokuya sahipse ve protein miktarı ne 
kadar yüksekse, suyun buğdaya işlemesi daha fazla zaman alır. 

3) It is a flap gate which is found on the top of the machine 
exit. Its duty is to arrange the speed of the product exiting the 
machine by applying weight. The back and forth movement 
of the weight slows down the exit process and lengthens the 
duration the product kept inside the machine. 
4) The electric engine which turns the shaft with V-belts. 
5) There lies an entrance hole on the machine to allow product 
entrance. 
6) The foot the machine is held on.
7) Peeled wheat exit.
The shaft cycle depends on the capacity of the machine as 
is 530d/d for small capacities and 750 d/d for bigger ones. In 
intensive scourers, the cracks can be prevented with the ad-
justment of this lid. The peeled wheat and the peeled layers 
(7) exit the machine together and their separation is provided 
with air channels placed at the exits. 

WATERING AND CONDITIONING THE WHEAT
“Quality in flour is stability” is one of the most important fields 
for millers. The difficulty the miller has to overcome in this field 
is to provide the wheat to be well conditioned after the cleaning 
processes are applied. The conditioning process is really a com-
plex process, no matter how simple it may seem. Any mistake or 
change in the conditioning will directly impact on the quality of 
the flour produced. How interesting it is, the differences of qual-
ity are usually inspected in other areas. However, it is not clear 
whether such mistake is applied by consumers or the producer.  
Wheat possess characteristic features which may range ac-
cording to their conditioning which may directly impact on 
the quality of the flour;
1. The cellular structure of the wheat endosperm and the soft-
ness or roughness of the endosperm,
2. The amount of the protein it possesses,
3. The thickness of the crust layers (especially the epidermis 
and the seed crust/embryo),
4. The moist condition of the wheat after harvested,
5. The heat of the wheat.
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1. Buğday niçin tavlanır?
Buğday kuru kuruya öğütüldüğünde, kabuğun da endos-
permin de birbirlerine yakın olan ufalanma dirençlerinden 
dolayı, granül yapıları birbirine karışacak ve elenerek ayrıl-
maları mümkün olmayacaktır. Buğdaya su verilip bekletil-
diğinde, kabuk katmanlarının elastikiyeti ile öğütmedeki 
hırpalanmaya karşı mukavemetleri artar. Bu, kepeğin iri 
parçacıklar şeklinde oluşmasını ve elemede undan ayrılma-
sını sağlar. Kepeğin iri olması, una yakın incelikte kepek ta-
neciklerinin meydana gelmediğini gösterir. Endospermde 
ise tam tersine su, en iç kısmına kadar işlediğinde, hücreler 
şişer ve birbirlerine sıkı sıkıya bağlı hücre duvarları ayrılır. 
Fazla bir direnç göstermeden guruplar halinde veya teker 
teker dökülecek şekle girerler.
Tavlama denilen su verme ve bekletme işlemi, kabuğun di-
rencini arttırırken, endospermin de gevşeyerek ufalanma-
sını kolaylaştırır. Ayrıca fazla enerji sarf etmeden, gruplar 
halinde irmik, dunst ve un olarak dökülmesini sağlar. 
Tavlamada bekletme zamanı, her buğday cinsine göre de-
ğişir. Dokuları daha sıkı olan sert buğdaylarda, suyun en iç 
kısımlara ulaşması için daha uzun bir zamana ihtiyaç vardır. 
Dokuları daha gevşek olan yumuşak buğdaylarda, suyun iç-
lere işlemesi daha kısa zamanda olur. Buğdayın ısısı, suyu 
kabul etmesinde de rol oynar. Sıfır ve sıfır derecenin altın-
daki ısıda, buğday hiç su kabul etmez. Bu gibi durumlarda 
yıkama makinesi, özellikle de yer altı (kuyu) suyu kullanıyor-
sa, buğdaya su kabul ettirmede daha başarılıdır. 
Buğdayın sertlik derecesi, tav zamanını etkilediği gibi üretile-
cek unun kalitesini de etkileyen önemli faktörlerden birisidir. 
Buğdayın sertlik derecesi,  değirmenin performansını et-
kileyen en önemli unsurdur.  Her buğday türünün sertliği 
farklıdır. Türün genetik yapısındaki kromozom sayısına göre 
endospermin sertlik derecesi değişir. Bunun yanı sıra top-
rak, iklim ve tarım şekli de genetik kadar önemli rol oynar. 
Sert buğdaylarda, kırılma esnasında ufalanmaya dirençli 
endosperm parçacıkları oluşur. Yumuşaklarda ise unlaşma 
kolay ve daha az enerji ile yer alır. Bir diagram yapılırken, 
hangi sertlik dereceleri arasındaki çalışmalara cevap vere-
ceği, iyi tayin edilmelidir.

2. Sertlik derecesi nasıl belirlenir?
Öğütme şartlarının belirli bir standarda göre sabit olduğu 
bir değirmenden geçirilmiş olan aglomera, standart gö-
zeneklere sahip bir laboratuvar eleğinde elenir. Elekten 
geçenlerin yüzdesi hesaplanır.  Elek altı yüzdesi ne kadar 
yüksekse buğday o kadar yumuşak, ne kadar az ise o ka-
dar sert olarak belirlenir. Bu orana parçacık ebadı indeksi 
(partical size index) veya PSİ denir. Örneğin; sert buğday-
lardan Durum buğdayının PSİ’si 45 ile 35 arasındadır, en yu-
muşaklardan Topbaş buğdayının PSİ’si ise 75 – 70 arasıdır. 
Sertlik derecesi, undan üretilecek ürün cinslerini de etkiler. 
Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi ekmeklik unların, 52 ile 62 
PSİ arasında sertliğe sahip buğdaylardan üretildiği;  börek-
lik-baklavalık unların 35 ile 40 PSİ serlik derecesindeki un-
lardan üretildiği görülmektedir. Sertlik derecesinin tayininde 
yukarıda açıklanan klasik yöntemin dışında başka yöntemler de 

The wheat is generally constituted by its outer layer (the bran), 
the endosperm which the flour is produced and the germ 
which is of great importance. The crust is perfect package 
which protects the wheat, which is protected by 6 different 
layers with ranging functions. The fourth layer, the seed crust 
is water proof to protect the wheat inside when it reaches cer-
tain amount of heat and moist. This is one of the factors which 
save in time during conditioning. 
The endosperm has a crystallized structure. It constitutes from 
various protein and starch cells. The tighter these cells are and 
the more amount of protein will cause the necessity for more 
time for the water to process on the wheat. 

1. Why is wheat conditioned?
When wheat is grinded dry, the granules will mix with each 
other and be separated with difficulty due to the fact that the 
crust and endosperm possesses similar resistance to crum-
bling. When water is given to the wheat and waited for a cer-
tain time, the elastic features of the layers will show increase 
and prevent being harmed during grinding. This will enable 
the bran to shape in bigger sizes and be separated from the 
flour with ease during the screening process. When bran piec-

es shape in bigger sizes, this reveals 
that they do not form in small pieces 
similar to the size of the flour. It is 
contrary for the endosperm, when 
water reaches the most internal part, 
the cells grow larger and their walls 
separate. They will shape without 
much resistance and fall one by one 
or in groups. 
The hydrating and resting process, 
called the conditioning, increases 
the resistance of the crust and ena-
bles the endosperm to loosen and 
crumble. It will also enable them to 
fall out in groups as semolina, dunst 

and flour. 
The duration provided for the wheat to wait ranges according 
to the type of the wheat. Wheat with more rough crusts will be 
given more time for water to reach the internal structures. As 
for wheat with thinner and loose crusts, less time is required 
for the process to be realized. The heat of the wheat plays a 
role in accepting water into the wheat. For any heat at zero 
degree and below zero, wheat will certainly not accept water. 
In such cases, the washing machine or spring water used will 
be more affective. 
The roughness of the wheat will affect the conditioning pro-
cess applied to the wheat. It is also an important factor which 
will impact on the quality of the wheat as well. 
The roughness of the wheat is the most important factor that 
impacts on the mill performance. All wheat differ in such fea-
ture. The roughness of the endosperm ranges according to the 
number of the chromosomes. Moreover, the soil, climate and 
the method used in its agriculture are also effective factors. In 
hard/tough wheat, it is possible to see the endosperm crum-
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bulunmaktadır. Kızıl ötesi ışınlardan yararlanan, infra analayzer 
ile protein, rutubet, kül gibi değerlerin ölçülmesinin yanı sıra 
sertlik de ölçülebilmektedir. 
Değirmende, B1 valsine düşen buğdayın sertlik derecesi 
öğütme bakımından önemlidir. Verilen tavla, buğday en 
uygun öğütme direncine gelecek şekilde yumuşatılır. Kepe-
ğin dayanıklılığı artarken, endospermin de gevrekleşmesi 
sağlanır. Buğday cinsine göre en uygun yumuşamanın elde 
edilmesi ve devamlılığın sağlanması, değirmencinin bece-
risine bağlıdır. Haliyle bu yumuşatma işlemi, yumuşak buğ-
daylarda başka düzeyde, sert buğdaylarda başka düzeyde 
yer alır ve de rutubet ve bekleme zamanı ile ayarlanır. Yan-
daki cetvelde verilen PSİ sertlik derecesi, buğdayın cinsine 
göre kuru iken sahip olduğu sertliktir ve B1 valsine düşer-
ken ki sertlik derecesi ile karıştırılmamalıdır.

3. Su verme yöntemleri
Kuru buğdaylarda yüzey gerilimi yüksek olduğu için veri-
len su hemen buğdaya nüfuz etmez. Su vermede buğdayın 
bu özelliğini dikkate almak gerekir. Yatay taşımada kulla-
nılan bir helezondan geçen buğdaya su verdiğiniz zaman, 
su buğdayın bütününe işlemeyecek ve özellikle buğdayın 
ortasındaki yarık ve ruşeym suyu almayacaktır. Evvelden 
tav vidası denilen, normal yapraklı yatay helezonlarla su 
verildiğinde, buğdaydaki rutubeti % 3’ten yukarı çıkarmak 
mümkün değildi. Ancak rutubetlenmiş buğdaya tekrar su 
verildiğinde, yüzey geriliminin azalması nedeniyle daha 
fazla suyu kabul ettirmek mümkündür. Çok kuru buğdaylar-
da % 3’ten daha yüksek rutubetlere çıkılması gerektiğinde 
ise su verme işlemi 2 kademede yapılır. 
Şekil-14’de görülen yoğun tav vidası ile %5’e kadar rutubet 
verilebilir. Bir nevi kabuk soyucu gibi kısa paletli rotoru olan 
yoğun tav cihazı, rotorun dakikada 1200 devirle dönmesi 
ile buğdayların yoğun bir karşıma tabi olmasını sağlamakta 
ve aynı zamanda tanelerin birbirlerine sürtünmesi de suyun 
ara yarığa ve ruşeyme işlemesine imkan vermektedir. 
Günümüzde elektronik su verme tertibatları da geliştirilmiş ve 
bunların kullanımı yaygınlaşmıştır. Bunlar, sisteme giren buğ-
dayın rutubetini ölçer ve hedeflenen rutubet seviyesine göre 
verilecek su miktarını PLC (programlanabilir lojik kontrol) sis-

ble into pieces during the breaking process. As for wheat that 
are softer, the production of flour is easier and will consume 
less time. While a diagram is being prepared, it shall be well de-
tected to which extent of roughness the process will respond to.  

2. How is the degree of roughness detected?
The agglomerate which is processed in the mill according to 
specific standards is then processed through a screen with 
standard holes in a laboratory. The percentage of those that 
pass through is then evaluated. The more the percentage be-
low the screen reveals the softer the flour will be. This is called 
the particle size index. (PSI) For instance the PSI values of 
rough wheat range between 45 and 35 whilst the PSI of one 
of the softest flours-Topbaş Flour ranges between 75 and 70.  
 The roughness degree also impact on the products that are to 
be produced by the flour. As can be seen on the chart, bread is 
produced by flour with roughness degrees ranging between 
52 and 62 PSI values. As for pastry and some desserts the val-
ues range between 35 and 40 PSI. 
There are also other methods, besides the classic method as 
stated above, which detect the roughness of flour. Infra ana-
lyzers can also detect roughness while used to determine the 
amount of protein, moist, ash and other features. 
The roughness values are important during the grinding pro-
cess for wheat that fall into the B1 crushing rolls in the mill. 
With the conditioning applied, the wheat will reach its best 
values in means of softness appropriate to be grinded. Whilst 
the resistance of the bran increases the endosperm is pro-
vided to loosen. To reach the best softness and maintain its 
conditions is totally due to the millers capabilities. Eventually, 
this will differ in situations for soft and hard wheat. They will be 
arranged with the time provided to moist and wait. 
The roughness degrees provided in the chart are the degrees 
seen while the wheat is dry and shall not be considered as the 
roughness of the wheat which falls into the B1 crushing rolls.

3.  Watering methods
As tension on dry wheat is rather high, the water applied on 
the wheat will not process very quickly. The feature of the 
wheat in such process shall be considered before application 

is realized. When you water wheat that passes 
through a spiral used in horizontal carriages, 
the water will not process on the whole wheat 
and the internal part of the wheat especially the 
germ will not be able to absorb water. Previously, 
whilst wheat was watered in horizontal spirals 
with conditioner screws the moist rate would 
never exceed 3%. When moisturized wheat is re-
watered, the tension of the crust will loosen and 
will not accept more water. In very dry wheat if 
the moisture is necessary to exceed 3% watering 
will be processed twice.  
As can be seen in Figure-14 the intensive condi-
tioner screw will enable the moisture to rise to 
5%. The intensive conditioner device, which also 
may function as a crust remover with its short 
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temi ile otomatik olarak hesaplayarak verirler. Rutubetin istik-
rar kazanmasına bu sistemlerin büyük katkıları olmuştur.
Buğdayların B1 valsinde en uygun öğütme kıvamına (yu-
muşaklığına) erişmesi için gerekli rutubet seviyeleri, sertlik 
derecelerine göre farklıdır;
Çok sert buğdaylar   % 16.5 - % 17.5 
Sert buğdaylar   % 16 - % 16.5
Yarı sert buğdaylar   % 15.5 - % 16
Yumuşak buğdaylar % 14.5 - % 15 rutubetle değirmene girerler.
Tavda bekleme zamanı da, doğru rutubet miktarının verilmesi 
kadar önem taşımaktadır. Buğdayın sertlik derecesine göre su-
yun işlemesini sağlama zamanı değişir. Genel olarak önerilen 
süreler şöyledir;
Camsı, çok sert buğdaylar 36 - 48 saat
Camsı, sert buğdaylar 24 - 36 saat
Yarı sert buğdaylar  18 - 24 saat
Yarı yumuşak buğdaylar 12 - 18 saat
Yumuşak buğdaylar 6 - 12 saat bekletilir. 
Burada dikkat edilecek bir husus: Makarnalık durum buğday-
larının irmik değirmenlerinde bekleme süreleri 4 saat ile 6 sa-
attir ve irmik almak için endospermin kristal yapısının yumu-
şatılmaması gerekir.

4. Rutubet ve tavda istikrar
Kullanılan buğday cinsine göre değirmencinin rutubet ve 
tav parametrelerini tutturması kadar, bunların mümkün 
olduğunca devamlı olması istikrarlı öğütmenin temel kura-
lını oluşturur. Değirmencilikte uygulanması en zor kural da 
budur. B1 valsine düşün buğday rutubetinin, hedeflenen 
rutubet seviyesinden % 0.2 artması veya azalması, öğütme 
performansını, elemeyi ve randımanı etkileyecek ve bu oyna-
ma unda ve kül oranında hissedilecektir. Tav süresindeki oy-
namalar da aynı şekilde neticeyi etkileyecektir. Rutubet, ele-
me performansını büyük ölçüde etkiler. Yüksek rutubet, mal 
akışkanlığını azalttığı gibi eleklerden geçmesini de azaltır.

5. Buğday debisinde istikrar
İstikrarı yakalamada diğer önemli faktör ise buğdayın B1 val-
sinden geçiş debisidir. B1 valsinden geçen buğday miktarının 
sürekli değişmemesi gerekir. Değişen debi, bütün valslerdeki 
öğütmeyi etkilediği gibi eleklerde elemeyi de etkiler. Kısacası 
bir değirmende bütün mal akıntılarının, kum saatinde akan 
kum gibi devamlı ve hassas olması gerekir. Bu husus yalnız 
değirmen için söz konusu olmayıp, temizleme bölümü için 
de aynı öneme sahiptir.
Tav suyunu devamlı ve istikrarlı vermede, yeni elektronik su 
verme sistemleri büyük ölçüde değirmenciye yardımcı ol-
muştur. Fakat tav süresinin ayarlanması ve devamlılığı tama-
men değirmencinin dikkat ve becerisine bağlıdır. Eğer yeterli 
tav hacmi yoksa, zaten değirmencinin yapabileceği çok fazla 
bir şey yoktur. Bir değirmen yapılırken, kullanılacak buğday-
lara göre tav hacminin azami düzeyde tutulması gerekir. 
Tav kuyularının hacimlerinin ve sayılarının doğru hesaplan-
masının yanı sıra, yaş buğdayın nasıl doldurulacağı ve bek-
leme süresi sonunda nasıl çıkarılacağı da hesap edilmelidir. 
İlk girenin, ilk çıkması ve son girenin son çıkması kuralına 
sadık kalınması şarttır. Bu yüzden de buğday çıkışının, alttaki 
tek bir delikten yapılmayıp, kuyunun altında bulunacak çok 

pallet shaft, provides the wheat to mix with each other with a 
cycle of 1200 per minute and rub to each other allowing water 
to reach the center and the germ. 
Electronic watering devices have been developed and are 
widely used. These, first, measure the moist of the wheat en-
tered and provide sufficient water to enable it reach the de-
sired moisture with the Programmable Logic Control (PLC) 
system. It has great contribution to maintain stability in the 
moisture of the wheat. 
The differences of the required moisture according to the 
roughness for the most appropriate grinding process at B1 
crushing rolls;
Very rough wheat % 16.5 - % 17.5 
Rough wheat % 16 - % 16.5
Semi-rough wheat % 15.5 - % 16
Soft wheat % 14.5 - % 15 enters the mill with moisture 
percentages.
The time waited in the conditioner is also as important as the 
moisture. The time spared for wheat to be watered ranges ac-
cording to its roughness. 
The duration advised is as below;
Glassy, very rough wheat 36 - 48 hours
Glassy, rough wheat 24 - 36 hours
Semi-rough wheat  18 - 24 hours
Semi-soft wheat  12 - 18 hours
Soft wheat  6 - 12 hours  
The factor to be considered here the pasta flour shall wait for 
4 to 6 hours at semolina mills. To provide semolina, the crystal 
structure of the endosperm shall be softened. 

4. Stability in Moisture and Conditioning
The main rules of maintaining stability in grinding is to ar-
range and detect the moisture and conditioning parameters 
correctly according to the type of the wheat, which the pro-
cess is applied by the miller. It is the most difficult principle 
the miller is to realize in milling. For the moisture to increase 
or decrease at 0.2% from the desired moisture in the B1 crush-
ing rolls, will directly impact on the performance of grinding, 
screening, and the efficiency of the flour in with its quality and 
ash amounts as well. The changes seen in the conditioning 
process will also affect the conclusion. Moisture greatly affects 
the screening process. High moisture will lower the product 
flow and lower the amount passing through the screens. 

5. Stability in wheat flow
Another important factor in reaching permanency is the flow 
of wheat in the B1 rolls. The amounts of wheat shall not be 
changed during process. The changing flow will negatively 
impact the grinding process as well as the screening. Briefly, 
the whole flow of the product in the mill shall be sensitively 
arranged. This is also very important, not only for the milling 
but also for the cleaning processes. Providing conditioning wa-
ter  continuously and in stability is greatly provided by the elec-
tric watering systems which ease a miller’s work. However, the 
duration of the conditioning process is totally due to the miller 
itself. If sufficient capacity of conditioning does not exist, there 
is not much a miller can do about it anyway. The evaluation of 
the conditioner capacity and hoe wet wheat shall be placed is 
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delikli çıkışla yapılması gerekir. Şekil-15’te çok 
çıkışlı delik örneği görülmektedir. Tek cins buğ-
day kullanıldığında, tav zamanını ayarlamak 
bakımından değirmencinin işi daha kolaydır. 
Sert ve yumuşak buğdaydan oluşan bir paçal 
kullanıldığında ise iş zorlaşır. Sert buğdaya, ge-
rektiği oranda su verilmesi ve bekletilmesi ge-
rekir. Yumuşak buğdaya da aynı şekilde gerek-
tiği oranda su verilip bekletilmelidir. Bunların 
tavdan evvel paçallanması halinde, hangisine 
göre su verilip bekletilecektir? Burada doğru 
yöntem, her ikisini de ayrı ayrı tavlayıp, sonra 
paçal yapmaktır.
Paçalda birden fazla sert ve birden fazla yumu-
şak buğday olması halinde bir orta yola gidilir, 
sertler karıştırılıp ayrı tavlanır, yumuşaklar ayrı 
tavlanır ve ondan sonra paçal yapılır. Burada 
paçal oranlarına ve miktarlarına göre zaman ayarlaması ve 
tav kuyularının tahsis edilmesi önemli bir planlama işlemidir.
Su vermede ve tavda, değirmenin iki ayrı temizleme ve tav 
sisteminin olması, istikrarı sağlamada, en ideali olmasa bile, 
önemli bir kolaylık unsurudur. Bu, değirmen planlanıp yapı-
lırken hesaba katılması gereken bir unsurdur.
Çok kuru buğdaylarda, bilhassa sertlerde, rutubeti % 9 ve 
altında olanlara ön temizlemeden sonra silo kuyusunda su 
verilmesi, ileride rutubeti ayarlamada ve su almada kolaylık 
sağlayabilir. Ancak kirli buğdayda kirin kabuk yüzeyine ya-
pışması ve sonra ayrılması zorlaşır. Böyle bir yola gidilecekse, 
her kademede aspirasyonun normalden daha fazla ve yoğun 
yapılması lazımdır.
Üretimin sonunda, elde edilen kepeğin rutubetinin, undan 
yüksek olması (en fazla %1), sağlıklı bir öğütmenin belirtisi-
dir. Kepeğin daha az ufalandığı ve unun daha temiz olduğu 
anlamına gelir. Bu konuda, B1 valsinden evvel, üçüncü bir 
tav vermenin faydası vardır. B1 valsinden evvel verilen tava, 
kabuk tavı denir. Verilecek su miktarının % 1’i geçmemesi ve 
bekleme zamanının da 20 dakikayı aşmaması gerekir. Burada 
amaç, kabuğun mukavemetini arttırmaktır. Fazla su ve bek-
letme, suyun aleuron tabakasına işleyerek kabuktan endos-
permin sıyrılmasını zorlaştırır. Bu işlem dikkat ve özen ister. 
Bu nedenle birçok değirmende, haklı bir nedene dayanmak-
sızın, kullanılmaz.
Un rutubetinin üst sınırı, genellikle yönetmeliklerle belirlenir. 
Türkiye’de bu sınır % 14.5’tir. Bu sınır, rutubetin ve tav süre-
lerinin ayarlanmasında dikkate alınmalıdır. Yüksek rutubet, 
unun muhafaza ömrünü kısalttığı gibi topaklanmasına ne-
den olur. Aynı şey kepek için de söz konusudur. Yüksek rutu-
betli kepek çok çabuk kızışmaya başlar.
B1’e giren buğday rutubeti ile çıkan ürünlerin arasındaki 
rutubet farkı doğaldır. Bu farka, değirmenin rutubet kaybı 
denir ve % 1.5 ile % 3 arasında, havanın nispi rutubetine ve 
değirmenin yapısına göre değişir.
Un üretiminde, kül-rutubet-kapasite-randıman el eledir. Bi-
rini azalttığınızda, diğeri yükselir. Rutubeti düşürdüğünüzde 
kül artar, kapasite artar. Kapasiteyi arttırdığınızda randıman 
düşer. Değirmencinin bu dengeyi sağlayacak bilgiye ve en 
önemlisi ihtimamı gösterecek zihniyete sahip olması, istikrarı 
yakalamanın yegane yoludur.

of great importance as well as the duration it will 
remain there and how the exit will be realized. It is 
obligatory to stick with the rule that the first one 
entered will exit first and the last one will exit fi-
nally. This process shall not be realized through a 
single hole at the bottom but through a screen 
with many holes. In Figure-15, a poly-screened 
exit can be viewed.  When only one type of wheat 
is used, the duration of the conditioning process 
can be easily adjusted by the miller. This will be 
more difficult when there is a mixture of rough 
and soft wheat. Rough wheat requires time to 
wait with more water. Soft wheat do also re-
quire the same process, but ranging in time and 
amount. In case they crumble before condition-
ing, which measures shall be taken according to 
which type? The correct method to apply here is 

to realize the processes separately from each other. Generally an 
average method is applied when there is a mixture, the rough 
ones are mixed and conditioned, and the soft ones are mixed 
and conditioned and then crumbled. All such process and the 
conditioning wells require a strict planning.  In watering and 
conditioning processes, it is of great ease to supply stability 
with two separate cleaning and conditioning systems applied. 
This is a factor that should be considered during the construc-
tion of the mill. In very dry wheat, especially in rough ones, after 
the cleaning process is realized with below 9% of moisture, any 
watering process to be applied in the silo well will ease in arrang-
ing the moisture and absorption of water in further processes. 
However, in dirty wheat, the dirt will cause difficulty for the crust 
to be removed. If such a method is preferred the aspirator should 
be used more intensively in contrast to normal applications.
At the end of the production, if the moisture of the bran is high-
er than the one of the flour (max 1%) this reveals a successful 
grinding process. This means that the bran will crumble less and 
that the flour is clean. It is beneficial to apply a third condition-
ing before the B1 crushers. Conditioning applied before the 
crusher is called the crust conditioner. The water applied shall 
not exceed 1% and the duration shall not be more than 20 min-
utes. The purpose here is to increase the durability of the crust. 
Excess water and time will cause difficulty for the wheat to be 
removed from its crust. This process requires great care and at-
tention. Thus, it is not applied at any mill with no specific reason. 
The top level of the flour moisture is generally determined by 
legislations. In Turkey this level is as 14.5%. This level shall be 
considered in arranging moisture and duration of conditioning. 
The same is valid for bran as well. Bran with high moisture will 
heat up very fast. 
The difference of moisture between the product entering the B1 
rolls and the ones that exit is rather very natural. This is called the 
moisture loss of the mill and ranges between 1.5% and 3%. The 
circumstances differ according to the moisture in the air and the 
structure of the mill.  In the production of flour, the ash-moisture 
and capacity and efficiency are bound to each other. When you 
decrease moisture the ash will show increase. This will occur the 
vice versa when applied contrarily. The only way to provide per-
manency and balance among such measures is totally due to the 
care and attention the miller shall give.  
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Genel olarak bakıldığında temizleme sistemlerini kaba te-
mizleme, hassas temizleme, tam hassas temizleme olarak 
3’e ayırabiliriz. 
Hububatın temizlemesinde,
1. Hububattan büyük yabancı maddelerin,
2. Hububattan küçük yabancı maddelerin,
3. Hububattan ağır yabancı maddelerin ve
4. Hububattan hafif yabancı maddelerin temizlenmesi, as-
lında temizlemenin özüdür.

Çöp sasörleri, temizlemede kullanılan kaba temizleme ma-
kineleridir. İster vibrasyonlu çöp sasörleri olsun, ister ek-
santrik çöp sasörleri olsun, isterse dairesel sallamalı çöp sa-
sörleri olsun, isterse de tamburlu çöp sasörleri olsun… Tüm 
bu makineler hububatın kabaca temizlemesinde kullanılan 
makinelerdir ve hassas temizlemeden ziyade temizleme 
ünitesinde bulunan makinelere gelebilecek çok büyük ya-
bancı maddelerin temizlemesinde kullanılırlar.  Aslında bu 
makineler, temizleme ünitelerinde bulunan diğer makine-
lere zarar verebilecek yabancı maddelerin temizlemesinde 
kullanılırlar. Ayrıca bir faydaları da silolarda tıkanmalara 
neden olabilecek yabancı maddelerin ayrıştırılmasıdır. Bu 
maddelerin ayrıştırılması sayesinde, silolarda kullanılacak 
olan alanın, yabancı madde yerine ürüne ayrılması sağlanır.  
Hassas temizleme makineleri ise triyörler, taş ayırıcılar, hava 
kanalları, radyal tararlar ve şimdilerde pek fazla kullanılma-

In general, we can separate the cleaning systems in to 
three, namely coarse cleaning, sensitive cleaning and full 
sensitive cleaning.
In the cleaning of grains, the core of the cleaning lies within 
the removal of;
1. Foreign contaminants bigger than the grain,
2. Foreign contaminants smaller than the grain,
3. Foreign contaminants heavier than the grain.
4. Foreign contaminants lighter than the grain.

Waste Separators are the coarse cleaning machinery used in 
cleaning. Whether it is vibrating waste separators, eccentric 
waste separators, circularly swinging waste separators or 
drummed waste separators… All of these are used for the 
coarse cleaning of the grains and they are used for remov-
ing the large foreign contaminants that may enter the ma-
chinery in the cleaning unit rather than for sensitive clean-
ing. In fact, these machinery are used to remove the foreign 
contaminants which may damage the other machinery in 
the cleaning units. Additionally, another upside is that they 
remove the foreign contaminants which may clog the silos. 
With the removal of these materials, the space in the silos 
is reserved for the products rather than the contaminants. 
The sensitive cleaning machinery consists of trios, stone 
separators, air channels, radial scanners and concentrators, 
which is not a common practice these days.

İsmail Bahrem ODABAŞI
Özenir Değirmen
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yan konsantratörlerden oluşur. Triyörler hububatta bulunan 
kırılmış hububatın ayrılmasında, yabancı yuvarlak ve hubu-
battan küçük tanelerin ayrılmasında kullanılır. Triyörlerin bir 
diğer vazifesi de hububattan büyük malzemelerin ayrılma-
sını sağlamaktır, ancak bu vazife aslında uzun yıllardır bilin-
mesine rağmen daha yeni uygulamaya başlanmıştır.

Hububattan ağır malzemelerin ayrıştırılması ise taş ayırıcılar 
tarafından yapılır. Metallerin ve özgül ağırlığı hububattan 
ağır bütün malzemelerin ayrıştırılması, bu makineler tara-
fından geçekleştirilir. Bu makinelerde metallerin tutulması, 
mıknatıslar tarafından gerçekleştirilir. Aslında en basit gibi 
görülen fakat ayrıştırılması meşakkatli olan diğer yabancı 
madde ise hububattan hafif olan maddelerdir. Çünkü hafif 
yabancı maddeler ayrıştırılırken, hububatın içinde bulunan 
hafif tanelerin de bu hafif yabancı maddelerle ayrıştırılması 
kuvvetle muhtemeldir. Bu tarz sorunların ortaya çıkmasında 
hava kanallarının ve radyal tararların uzunlukları, hava mik-
tarları ve hava hızarı çok önem arz eder. 

Uzunluğu fazla ya da az olan, hava debisi yetersiz olan 
veya perde ayarları mükemmel yapılamayan bu makineler 
ya nihai ürün kalitesini bozmaya sebep verecek şekilde te-
mizlemeyi eksik yapar ya da maddi kayıplara sebep vere-
cek şekilde hububatın hafif taneler içine kaçmasına sebep 
olur. Bütün bu sebeplerden dolayı bu makineler çok has-
sas olmak zorundadır. Özellikle unu elde edilen hububatta 
(buğday, mısır, çavdar vs.) hafif yabancı maddeler dikkatle 
alınmalıdır.  Bu maddeler alınırken zayıf yapılı hububat da 
ayrıştırılmak istendiğinden, bazen çok zayıf olmayan hubu-
bat da ayrıştırılarak maddi kayıplara neden olunabilirken; 
bazen de ayrıştırılma gerekli miktarın altında kaldığından 
kalitesiz nihai ürün elde edilmesine neden olunabilir. Geç-
mişte, temizleme ünitelerindeki bu makineler tüm yönleriy-
le kullanılamadığından ünitenin en sonuna yıkama-kurut-
ma makineleri konulur ve ürünlerin bu makinede kontrolü 
yapılırdı. 

Eskiden yıkama makinesi olmayan bir değirmen düşünüle-
mezdi bile. Ancak özellikle triyörlerin gelişmesi, taş ayırıcı-
ların görevini tam yapması ve kabuk soyuculardaki verimin 
artması sonucu tamamen yabancı maddelerden ayrıştırılan 
buğday ve diğer hububatların, artık yıkama makinelerinden 
geçmeden tamamen temizlenmesi mümkün hale geldi.  Bu 
şekilde tamamen temizlenen buğdayın, sadece ünitenin en 
sondaki bir cebri tavla öğütmeye hazır hale gelmesi, yıkama 
makinesinin verdiği maddi kayıp ve zararlardan değirmen-
lerin kurtulmasına vesile olmuştur. 

Aslında bu yıkama makineleri hem çevreye fazlasıyla za-
rar verdikleri hem de bir mikrop üreme alanı haline gele-
bildikleri için gerçekte kullanılması çok da doğru olmayan 
makinelerdi.  Kısaca şöyle diyebiliriz: Eskiden yıkayarak ye-
diğimiz elmayı şimdi soyarak yiyoruz. Çok hassas bir temiz-
leme için de (bu tip temizlemeler baharat ünitelerinde ve 
tohumculuk da kullanılır) hafif dane ayırıcılar ve renk esa-

Trios are used for the separation of the fractured grains, 
round contaminants and seeds smaller than the grain. An-
other duty of the trios is to separate the contaminants that 
are bigger than the grains; however, even though this duty 
has been known for many years it has just been put into 
effect.

Separation of contaminants heavier than the grains is car-
ried out by stone separators. Separation of metals and all 
materials whose specific weight is heavier than the grains 
is carried out by these machinery. Separation of metals is 
carried out by magnets in these machinery.

Another foreign contaminant seemingly easy to be sepa-
rated by proving to be tedious is materials lighter than the 
grains. This is because it is possible that the lighter grains 
are removed along with the light foreign contaminants as 
they are being separated. The length of the air channels 
and radial scanners, the amount of air and air saw are im-
portant in the generation of such problems. 

Such machinery, that are either too long or short, have in-
sufficient flow of air or whose curtain setting are not per-
fect, carry out the cleaning in a way that could harm the 
quality of the final product or cause financial losses by 
letting light grains slip away with the light contaminants. 
Therefore, these machinery must be really sensitive. Espe-
cially the grains (wheat, corn, rye, etc.) that are made into 
flour, must be processed with care. When the aim is to 
separate the weak structured grains along with the con-
taminants, sometimes grains that are not that weak may be 
separated as well, causing financial losses, or the amount to 
be separated being too low may cause the final product to 
be of poor quality.

Previously, as such machinery in the cleaning units was 
not used for its all purposes, washing-drying machinery 
would be established at the end of the unit and the prod-
ucts would be check by them. A mill without a washing ma-
chine used to be something that is unheard of. However, 
especially with the development of trios, with stone sepa-
rators carrying out their full duties and scourers’ increased 
efficiency, it became possible to completely clean wheat 
and other grains that are separated from foreign contami-
nants without putting them through cleaning machinery. 
It therefore ensure that the wheat, completely cleaned this 
way, is ready for grinding with forced conditioning and that 
the mill it free of material losses and damages inflicted by 
the washing machinery. In fact, such machinery was not so 
ideal to be employed as they could cause extensive dam-
age to the environment and become a nest to microbes.

Long story short: We can now peel off an apple which we 
used to wash. For a very sensitive cleaning (such cleaning 
is used in spice units and seeds) light grain separators and 
electronic machinery separating based on colours could 
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sına göre ayırım yapan elektronik makineler kullanılır. Hafif 
dane ayırıcılarda ve renk esasına göre ayırım yapan elektro-
nik makinelerde, % 99,9’lara kadar varan oranlarda hassas 
temizleme yapılabilmektedir. Ancak renk esasına göre ayı-
rım yapan makinelerin maddi boyutu ve her iki makinenin 
de kapasitelerinin az olması, bu makinelerin kullanımlarını 
zorlaştırmaktadır. Demek ki hububatı bu 4 frekanstan ayır-
mayı tamamladığımızda temizleme işleme bitmiş ve artık 
hububat öğütmeye hazır hale gelmiştir.

Özellikle un fabrikalarında, temizleme ünitelerinde yaban 
yulafının ve buğday saplarının temizlenmesinde kullanılma-
sı gereken triyörler, henüz tam olarak duyurulamamış, bu 
triyörlerdeki imalat hataları ve bilinçsiz kullanım, triyörlerin 
fabrikalarda hak ettiği yeri bulamamasına sebep olmuştur. 
Fabrikacılarımız, bunun yerine bir birinden farklı çöp sasör-
lerini peşi peşine sıralayarak yanlış bir yola girmiş ve hem 
enerji sarfiyatını artırmışlar hem de istedikleri verimi asla 
alamamışlardır. Oysa itina ile yapılmış triyörlerin kaberalı 
sacları ve içyapısı vasıtasıyla, çöp sasörlerinin temizleme 
ünitelerinden tamamen kaldırılması ve bu makinelerin sa-
dece ön temizleme ünitelerinde kullanılması sağlanabilir.  
Eksik veya hatalı makine kullanımı, hem enerji kaybına hem 
de kalitesiz nihai ürüne sebep olmaktadır. Bu yüzden maki-
neler ne eksik, ne fazla, yerli yerince olmalıdır ki hem maddi 
kayıplar hem de kalitesiz üründen dolayı meydana gelecek 
israfın önüne geçilebilsin.

be used. Light grain separators and electronic machinery 
separating based on colour can carry out sensitive cleaning 
up to a rate of 99.9%. However, the financial scale of the 
machinery operating based on colours and both machinery 
having low capacity make the use of these machinery hard.
Which means, after separating the grains through these 4 
frequencies, the cleaning process will have been complet-
ed and the grains will be ready for grinding.

Especially in flour factories, trios that need to be employed 
for the cleaning of wild oat and wheat stems, are not well-
known and faults and false use of the trio have caused the 
trios not to have the place they deserve in the factories. 
Our industrialists have taken a wrong turn by lining differ-
ent waste separators after another instead and not only did 
they increase the energy consumption but also they have 
not been able to actualize the efficiency goal.

However, with the hobnailed sheets and inner structure a 
well-built trio, it could be possible to completely remove 
waste separators from the cleaning units and ensuring such 
machinery are used only in initial cleaning units.

Use of deficient or faulty machinery causes both energy 
loss and poor quality final product. Therefore, the machin-
ery should not be either deficient or faulty so that material 
losses and wastes caused by poor quality product can be 
prevented.
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Buğdayın temizlenmesi ve 
tavlanması

Cleaning and tempering the wheat

TEMİZLEME İŞLEMLERİ
Değirmencilikte dikkat edilmesi gereken en önemli şey, buğ-
dayı renk ve sertlik derecelerine göre sınıflandırarak temizle-
me ve tavlama yapmaktır. Buna göre; buğday, değişik cinsler-
de temizleme makineleri kullanılarak içerisindeki sap, saman, 
çöp, taş, kum ve siyah tohum gibi yabancı maddelerden arın-
dırılmaktadır. Bu süreçte; ilk olarak çöp sasörü aracılığıyla ham-
maddenin içindeki buğdaydan büyük taneler (sap, saman) ve 
buğdaydan küçük (kum ve küçük siyah tohumlar) yabancı 
maddeler; daha sonra da çöp sasörü hava kanalı veya radyal 
tarar kullanılarak hava vasıtasıyla buğdaydan daha hafif olan 
taneler buğdaydan ayırılır. Sonraki aşamada taş ayırıcı maki-
nesiyle buğdayın içerisindeki irili ufaklı taşların ayırma işlemi 
yapılır. 

Yabancı maddelerden ayrıştırılan buğday, kabuk soyucu ma-
kinelere alınır. Bu makinelerde buğdayın kabuğunun ovalan-
ması ve birbirine sürtünmesi sağlanır ve böylece buğdayın 
dışındaki toz zerreciklerinin buğdaydan temizlenme işlemi 
gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yeniden hava kanalı veya 
radyal tarar vasıtasıyla buğdaydan hafif olan soyulmuş kabuk-
lar ve hafif taneler buğdaydan ayrılır. 

CLEANING PROCEDURES
The most important point to take into account in milling is clean-
ing and tempering wheat according to its degree of colour and 
hardness. Accordingly; wheat is cleansed of foreign substances 
like plant stems, hay, trash, sand and black seed by means of 
different types of seed cleaners. Within this process, big grains 
(straw, stem) in the raw materials and small foreign materials 
(sand and little black seeds) in the wheat are removed via gar-
bage sensor; afterwards grains which are smaller than wheat are 
separated from the wheat with air channels or radial scanner. In 
the next step, large and small stones inside the wheat are sepa-
rated from each other with stone separator machine. 

Wheat, which is extricated from these materials, is then taken 
to the peeling machinery. In these machines, the surface of 
the wheat is rubbed and scuffed and thereby dust particles are 
cleaned from the wheat. After this, scabs and light grains, which 
are lighter than wheat, are separated from the wheat through 
another air channel and radial scanner process. Following the 
extrication process, while small grains and big grains are separat-
ed from the small black seed mixture substances by means of a 
Trtieur machines, they are also extricated from long grain trieurs.

“Un fabrikalarında, son dönemlerde üretilen yeni tek-
nolojilerle donatılmış makineler sayesinde oldukça ve-
rimlilik sağlanmaktadır. Farklı tasarımlarla üretilen bazı 
temizleme makineleri sayesinde tesislerde kapasite, 
kalite, temizlik, sadelik, tek filtre ile yüksek tonajda te-
mizleme ve elektrik sarfiyatları gibi konularda oldukça 
önemli kazançlar elde edilmektedir.”
“Recently, in flour factories, high levels of efficiency 
has been achieved thanks to the machinery equipped 
with new technologies. Due to certain cleaning ma-
chines which are manufactured with different designs, 
quire significant benefits are gained in terms of such 
subjects as capacity, quality, cleanliness, simplicity, 
high tonnages of cleaning with a single filter and pow-
er consumption.”

Derviş TOPRAK
Cihan Değirmencilik
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Ayrışma işleminin akabinde buğday, küçük tane ve büyük 
tane triyör makinelerinde yuvarlak küçük siyah tohum karışı-
mı maddelerden ayrıştırılırken, uzun tane triyörleri ile de uzun 
tanelerden ayrıştırılır.

TAVLAMA İŞLEMİ
Temizleme işlemleri tamamlandıktan sonra buğday, eleva-
tör vasıtasıyla tavlama işlemi için açılı tav makinesine ak-
tarılır. Yeni imal edilen açılı tav makineleri, buğdayın daha 
yoğun karıştırılmasını, tavlanma için verilen suyun buğda-
yın her tarafına işlemesini sağlar. Bu işlem, değirmenlerdeki 
birinci tavlama işlemidir.  Birinci tavlamada, buğdayın sert-
liğine ve yumuşaklığına göre (beyaz veya kırmızı buğday) 
dinlenme süresi arttırılıp azaltılır. Örneğin; yumuşak ve be-
yaz buğdayda birinci tavda dinlenme süresi 8-10 saat ara-
sında değişir.  Kırmızı ve sert buğdayda ise bu süre 15-20 
saat arasında değişmektedir. 

Birinci tavlama işleminden sonra buğdayın rutubeti ölçülür 
(beyaz ve yumuşak buğdaylarda rutubet: % 15,5 - % 16, kırmızı 
ve sert buğdaylarda rutubet: % 16,5 - % 17) ve tav durumuna 
ve çeşidine göre buğday gerekli ayarlamalar yapılıp elevatörle 
ikinci tav işlemine aktarılır. Buğday, ikinci tavlamada da aynen 
birinci tavlama işleminde olduğu gibi cebri tav makinesinden 
geçirilir. Burada da dinlenme süresi, beyaz ve yumuşak buğ-
daylar için 5-8 saat arası, kırmızı ve sert buğdaylar için 8-10 
saat arası sürmektedir.  

Ayrıca tavlama işlemlerinde buğdayın farklı bir cinsi olan bis-
küvilik beyaz ve yumuşak buğdayların dinlenme süresi ve tav-
lama oranları azaltılabilir. Kırmızı ve sert buğday cinsinde ise 
tavlama süresi 48 saate kadar çıkartılabilir.

TAVLAMANIN ÖNEMİ 
Tavlanmamış buğdayın direkt olarak öğütülmeye alınması, 
buğdayın öğütülme esnasında bulgur gibi parçalanmasına 
sebep olabileceği gibi kepeğin buğdaydan ayrılmamasına 
ve buğdayın kabuğu ile birlikte öğütülmesine de sebep 
olabilir. Bunun sonucunda da siyah görünümde bir un elde 
edilir. Tavlama işleminin önemi de işte bu noktada ortaya 
çıkmaktadır. 

TEMPERING PROCEDURE
After cleaning procedures are complete, the wheat is trans-
ferred to the tempering machine by means of elevator. 
Newly produced Angled tempering ensures that the wheat 
is mixed more intensely, and helps the water penetrate all 
sides of water. This is the primary tempering process at the 
mills. In the first tempering, the resistance may increase or 
decrease depending on the hardness and softness of wheat 
(white or red wheat). For instance, the period for the first 
tempering time for the soft an white wheat is about 80-10 
years. This time varies about 15-20 per cent. After the first 
tempering procedure, the moisture of wheat is measured 
(moisture in white and soft instrument, you see the far a 
about. 15,5%  - 16%  moisture  in red and hard wheat: 16,5%  
- 17%) And necessary regulations are made according to 
the status and type of wheat, and they are transferred to 
the second tempering process. The wheat is processed 
from the compulsory tempering machine as it was in the 
first tempering procedure. Here, the resting period is also 
between 5-8 hours for white and soft wheat, and 8-10 hours 
for red and hard wheat’s. 

Also, respite and tempering rates of the white and soft biscuit 
wheat, a different type of wheat, can be reduced. For red and 
hard wheat, on the other hand, tempering time increased up 
to 48. 

SIGNIFICANCE OF TEMPERING
When untempered wheat is directly milled it may cause it to 
break into piece just like that girl and it may cause the bran to 
corrupt with the whole company. As a result of this, a water 
coloured, black flour is obtained. The importance of temper-
ing process lies in this point. In tempered and rested wheat, 
the bran becomes loose due to the given moisture level and 
the applied water penetrates right into the essence of the 
wheat thanks to this moisturization process. This both causes 
the colours change in the wheat and accelerates wheat’s be-
ing extracted from its brans. 

In the second tempering process, wheat, which is sufficiently 
rested is separately disintegrated according to its type before 
milling and it is transferred to the peeler machine for the last 
time; with another scrubbing and friction process, dust and 
shell layer particles on the wheat are extricated. Following 
this process, these extricated materials are separated from the 
wheat by means of an air channel or radial scanner and wheat 
is made ready for milling process.

BLENDING OF WHEAT 
In the blanding process, gluten, sediment and index values of 
each type of wheat is measured and blending process is ap-
plied so that following values are achieved;  
Wet Gluten (min): 27
1st Sedim (min): 28
2nd Sedim (min): 35
Index (min): 70 (according to this average value). 
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Tavlanmış ve dinlenmiş buğdayda, verilen nem oranından 
dolayı kabuk gevşeme yapar ve verilen su, bu nemlendirme 
sayesinde buğdayın özüne kadar işler. Bu da buğdayda hem 
renk değişimi sağlar hem de buğdayın kabuklarından ayrıl-
masını hızlandırır.  İkinci tavlamada gerektiği kadar dinlen-
dirilmiş buğday, öğütme öncesinde cinslerine göre ayrı ayrı 
paçallanır ve kabukları yumuşayan buğday son kez kabuk 
soyucu makinesine alınır, yeniden ovalanıp gerekli sürtün-
me ile üzerinde oluşan toz ve kabuk zerreciklerinden ayrış-
tırılır.  Bu işlemin akabinde, yine bir hava kanalı veya radyal 
tarar vasıtasıyla, ayrıştırılan bu maddelerin hava ile buğday 
içerisinden ayrılması sağlanır ve buğday, öğütme işlemine 
aktarılmaya hazır hale getirilir.

BUĞDAYIN PAÇALLANMASI 
Yapılacak olan paçallama işleminde her cins buğdayın glüten, 
sedim ve index değerleri ölçülerek;  
Yaş Glüten (min): 27
1’nci Sedim (min): 28
2’nci Sedim (min): 35
İndex (min): 70 olacak şekilde (bu ortalama değerlere göre) 
paçal işlemi yapılmalıdır. 

Paçallama işlemini ikinci tavdan sonra yapmanın önemi bü-
yüktür. Çünkü paçallama ve rutubet işleminin birinci tavla-
mada yapılması durumunda, her iki cins buğdayın birlikte 
tavlanması nemlilikte büyük oranlarda dengesizlikler gös-
terebilir. Bir cins buğdayın çok yumuşaklık kazanması, buna 
karşın diğer cins buğdayın kuru kalmasına sebep olunabi-
lir.  Paçallamanın birinci tavlamada yapılmasının olabilecek 
bir diğer olumsuz sonucu ise yukarıda verilen değerlerin 
tutmama ihtimalidir. Böyle bir durumda öğütülmeye alınan 
buğdaydan, kalitesiz ve bozuk un elde edilebilir. Oysaki ikin-
ci tavlamadan öğütmeye geçerken yapılacak paçallamada, 
yukarıdaki değerlerin korunması ve bu değerlerde olası bir 
oynama olsa dahi kısa bir süre içerisinde paçallama oranları-
nın değiştirilmesiyle ürün kalitesinin bozulmasının önlenme-
si sağlanabilir.  Modern un fabrikalarında filtre kullanımının 
giderek tercih edildiği görülmektedir. Eskiden tercih edilen 
siklon sisteminde ince tozların bacadan atılması çevreyi 
olumsuz etkilediğinden günümüzde filtre kullanımı daha 
fazla önem kazanmaya başlamıştır. Filtreler, temizleme ma-
kinelerinden gelen ve aspirasyon vasıtasıyla emilerek filtre 
torbalarına dolan tozları ve küçük tanecikleri tutarak hem te-
sisin hem de çevrenin temizliğini sağlamakta ve bu nedenle 
de tercih edilmesi gereken sistemler olmaktadır.

YENİ TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
Un fabrikalarında, son dönemlerde üretilen yeni teknolojilerle 
donatılmış makineler sayesinde oldukça verimlilik sağlanmak-
tadır. Farklı tasarımlarla üretilen bazı temizleme makineleri 
sayesinde tesislerde kapasite, kalite, temizlik, sadelik, tek filtre 
ile yüksek tonajda temizleme ve elektrik sarfiyatları gibi ko-
nularda oldukça önemli kazançlar elde edilmektedir. Siklonlu 
sistemden filtreli sisteme geçilmiş olmasının tesislere önemli 
katkılar sağladığı uzun zamandır bilinmektedir. Bu geçişle, sik-

It is particularly essential to conduct blending process after 
second tempering. Because if blending and moisturization 
is made in the first tempering, tempering of both types of 
wheat together may result in  significant inconsistencies 
in terms of- moisture. When a type of wheat becomes very 
soft, may cause the other type of wheat remain very low. 
Another adverse effect of blending the components in the 
first tempering process is the possibility that value esti-
mates mentioned above are not achieved. In such a case, 
low-quality and spoiled flour may be obtained from the 
milled wheat.

However, in the blending which is applied when proceeding 
into milling after the second tempering, values stated above 
can be achieved and in spite of insignificant deviations, deg-
radation of product quality can be prevented by changing 
blending rates within a short period of time. 

It is observed that use of filter is gradually increasing at mod-
ern flour factories. Since expelling fin dust particles from the 
chimney affected the environment negatively in the cyclone 
system, which was preferred in the past years, use of filter has 
gained more importance in our day. Filters collect and sup-
press dust and small particles which come from cleaning ma-
chines and are absorbed via aspiration and filled into the filter 
bags, clean the facility and environment and therefore it is one 
of the systems which must be preferred.

RECENT TECHNOLOGICAL APPLICATIONS
Recently, in flour factories, high levels of efficiency has been 
achieved thanks to the machinery equipped with new tech-
nologies. Due to certain cleaning machines which are manu-
factured with different designs, quire significant benefits are 
gained in terms of such subjects as capacity, quality, cleanli-
ness, simplicity, high tonnages of cleaning with a single filter 
and power consumption.

It is known for a very long time that switching from cyclone 
system into filter system has made significant contributions 
to the facilities. With this transition, environmental pollution 
resulting from the extrication of fine dusts obtained in the cy-
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lonlu sistemlerde elde edilen ince tozların bacadan atılmasıyla 
oluşan çevre kirliliği ortadan kalkmış ve tesis içerisinde temiz 
bir ortamın oluşması sağlanmıştır.

Yine tesislerdeki temizleme ünitelerinde, ürün içerisindeki dü-
şük yoğunluklu materyallerin ayrıştırılması işleminde kullanı-
lan vibro tarar makinelerinin geliştirilmesiyle yeni tip radyal ta-
rar makineleri üretilmeye başlanmıştır. Radyal tarar makineleri 
bünyesinde bulunan bağımsız aspirasyon sistemi sayesinde, 
tesis içerisindeki merkezi aspirasyonun daha verimli ve eko-
nomik bir şekilde kullanılması sağlanmıştır.

Aynı şekilde buğdayın tavlanmasında önemli bir yere sahip 
olan cebri tav makineleri yerine geliştirilmiş modellere son 
zamanlarda açılı tav makineleri de eklenmiştir. Son üretilen 
açılı tav makineleri ise, yüksek kapasiteli tesislerde tonaj ba-
kımından daha fazla avantaj sağlamaktadır. Bu makinelerdeki 
paletli helezon vasıtasıyla buğdayın su içerisinde hareketliliği 
sağlanmakta ve böylece hem buğdaydaki kırılmanın en aza 
indirilmesi hem de tavlamanın daha etkin yapılması amaçlan-
maktadır. Yeni teknolojinin bir diğer ürünü olan Sortex vası-
tasıyla da ürün içerisindeki kırmızı, beyaz ve siyah noktaların 
ayrılabilmesi sağlanmaktadır. Genellikle makarna sektörün-
de kullanıldığı görülen Sortex, maliyetinin biraz fazla olması 
nedeniyle henüz tam anlamıyla yaygın bir kullanım alanına 
ulaşamamıştır.  En son teknolojik yeniliklerle donatılarak hazır-
lanmış bir temizleme ünitesini, aşağıdaki akış diyagramından 
görmek mümkündür.

clone systems, to the outside from the chimneys, has disap-
peared and a clean environment is achieved in the facility.

In the cleaning units at the facilities, as a result of the develop-
ment of vibro scanner machines which are used for the separa-
tion of low-density materials, production of a new type of radial 
scanner machinery has been commenced. Thanks to the inde-
pendent aspiration system which is contained within the radial 
scanner machines, central aspiration within the facility has been 
used more efficiently and in a more economical manner.

Similarly, in recent years, angled tempering machines have 
been added to the models developed as an alternative to 
compulsory tempering machines, which have a crucial role for 
the tempering of wheat. Last produced tempering machines 
provide more advantages in the high capacity facilities in 
terms of tonnage. Thanks to the pallet coil in these machines, 
wheat is mobilized in the water, thereby both breaking in the 
wheat is minimized and tempering is provided in a more ef-
ficient manner.

Thanks to Sortex, which is another product of new technology, 
separating red, white and black points in the product is now 
possible. Sortex, which is generally used in pasta sector, has 
not achieved a wide use area due to its high costs. 
With the following diagram, it is possible to see a cleaning 
unit, which is prepared by being equipped with high-tech in-
novations.
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“İYİ TEMİZLENMİŞ ÜRÜN 
RANDIMANI ARTTIRIR”
“WELL-CLEANED PRODUCT INCREASES 
THE YIELD”

Bir değirmende un kalitesini belirleyen ilk faktör elbette ki 
buğdayın kalitesidir. Ancak kalitesi yüksek bir buğday bile, 
yanlış bir işleme süreci sonunda kalitesiz nihai bir ürüne dönü-
şebilir. Dolayısıyla bir değirmende kaliteli bir buğday cinsinin 
temin edilmesinden sonraki her aşama dikkatle değerlendiril-
melidir. Özellikle de buğdayın temizleme ve tavlama süreçleri.  
Örneğin, buğdayın en önemli kalite kriterlerinden biri olan kül 
oranı, bu süreçten ciddi anlamda etkilenmektedir. Aslında kül 
oranını hiç hesaba katmasanız da, temiz olmayan bir üründen 
temiz bir nihai ürün elde etmenin mümkün olmadığı zaten 
mantıksal açıdan su götürmez bir gerçektir.

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Uğur Makine CEO’su Ok-
çul Barlık da tüm bunlara dikkat çekiyor ve değirmenlerdeki 
temizleme ve tavlama süreçleri hakkında bilgi veriyor.

Değirmencilikte, ana öğütme işlemi öncesinde buğdayın 
geçirdiği hazırlık süreci hangi aşamalardan oluşmaktadır?
Hasat sonrası tarladan sevk edilen buğday; devlet kuruluşları-
nın, tacirlerin veya değirmen sahiplerinin depolarına alınır. Bu 
depolama şekli, yatay ambarlarda ve günümüz teknolojisinin 
vazgeçilmezi dikey beton veya çelik silolar içerisinde yapılır. 
Eğer değirmenci kendi kullanımı için silolarına alım yapıyorsa 
buğdayı ön temizleme (pre-cleaning) işleminden geçirerek o 
şekilde silosunda muhafaza eder. Bu ön temizleme, hem bir 

The primary factor that determines the quality of the flour in a 
mill is certainly the quality of wheat. However, even high qual-
ity wheat may turn into an unqualified end product as a result 
of a wrong treatment process. Therefore, every step after the 
procurement of quality wheat should be evaluated carefully 
in a mill. Especially the cleaning and annealing processes of 
the wheat. For example, the rate of ash which is one of the 
most important quality criteria is affected substantially by this 
process. Actually although you do not take into consideration 
the rate of ash, it is clear that it will not be possible to obtain a 
clean end product from an unclean product.

Okçul Barlık, CEO of Uğur Makine who has answered our ques-
tions also attracts attention to these issues and gives informa-
tion about cleaning and annealing processes in the mills.

Which steps does wheat go through in the preparation pro-
cess before the primary milling treatment in milling?
Wheat carried from the field after harvest is stored in the 
warehouse of governmental organizations, merchants and 
mill owners. Wheat is stored in horizontal warehouses and in 
concrete or steel silos which is a must in today’s technology. 
If the miller stores in silos for his own use then wheat goes 
through a pre-cleaning process and is stored in silos. This pre-
cleaning process helps cleaning units in the next step and also 
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sonraki aşamadaki temizleme ünitelerine yardımcıdır hem de 
ön temizlemeden geçmiş buğdayın depoda saklanma süreci 
daha sağlıklıdır. Buğday zararlı yabancı ve büyük maddelerden 
ayrıldığı için uzun süre silo veya depolarda bozulmadan ya da 
zarar görmeden saklanabilir.

Değirmenlerde bir sonraki işlem 1. temizleme ünitesidir. Bura-
da daha hassas bir şekilde yabancı tüm maddelerden ayrılan 
buğday, son olarak kabuğundan bir miktar soyularak tav veril-
mek üzere tavlama makinalarına yönlendirilir. PLC sistemi yar-
dımı ile buğdayın mevcut rutubeti ve hektolitresi ölçüldükten 
sonra hedeflenen tav miktarına karşılık gelen su ve buğday, 
homojen bir şekilde karıştırılarak 1. tav silolarına alınır. Bura-
da buğdayın cinsine, ülkenin yerine ve hava şartlarına göre 8 
saatten 24 saate kadar süre ile silolarda bekletilir. Daha sonra 
hedeflenen miktarda rutubeti nüfusuna alan buğday, tekrar 
kabuk soyma işlemine ve sonrasında çıkan toz ve kabuğun 
ayrılması işlemine gider. Bu üniteyi 2. temizleme ünitesi ola-
rak adlandırıyoruz. Daha sonra otomatik olarak rutubet değeri 
ölçülen buğday, son öğütme öncesi hedeflenen rutubete eriş-
mesi için gereken su miktarı verilerek 2. tav silolarına alınır. 

Tekrar şartlara göre 8 saatten 24 saate kadar bekletilen buğ-
day, öğütme öncesi ambara alınır. Buna B1 ambarı ya da de-
posu adı verilir. Yine ülke, pazar ve buğday durumuna göre B1 
deposu üzerinde kabuk tavı diye adlandırdığımız çok az miktar 
su verme işlemi yapılabilir.

Buğday, yabancı maddelerden ve tarımsal ilaç gibi atıklar-
dan en etkili şekilde nasıl temizlenir? 
Daha önce de belirttiğimiz gibi temizleme sürecinde birçok 
makinadan geçen buğday, özellikle çöp sasörü dediğimiz 
makinada en önemli temizleme aşamasına girer. Burada bol 
hava ve çok eleme alanlı bir çöp sasörü ile yüksek verimli-
likte temizlik yapılabilir. Zaten verimli bir çöp sasöründen 
geçen buğday; diğer taş ayırıcı, kabuk soyucu, tarar ve tri-
yör gibi makinalarda da daha kolay ve verimli bir şekilde te-
mizlenir. Buğdayın tarımsal ilaç atıkları konusunda ne kadar 
ilaçlı olarak değirmenlere ulaştığı soru işaretidir. Bununla 
ilgili birçok görüş vardır. Hiçbir zaman kesin netice veren bir 
araştırma yapılmamıştır. Tarlada hasat öncesi iyi bir yağmur 
bile atıkların temizlenmesinde rol oynayacaktır. Son gün-
lerde çok kullanılmayan geleneksel bol su ile dikey yıkama 
ve kurutma sistemi, aslında buğdayın temizlenmesindeki 
en önemlisiydi. Fakat çevre sağlık örgütleri, atık su ile ilgili 
kanunlardan dolayı, bu yıkama makinalarının kullanılmasını 
neredeyse imkânsız hale getirdiler.

Buğdayın tavlanma amacı ve yöntemleri nelerdir? Tavlama-
da dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Tavlama süre-
cindeki hatalar üretimde ne gibi sorunlara yol açar?
Rutubet değeri belli bir aşamaya gelmeyen buğday, öğütme 
sırasında hem fiziksel deformasyona uğrar hem de nihai ma-
mul kalitesinde ve randımanda sorunlar oluşur. Tav süreleri; 
buğdayın cinsine, paçal durumuna göre çok iyi laboratuvar 

it is healthier to store pre-cleaned wheat in warehouses. Since 
the wheat is separated from harmful foreign and big matters, 
it may be stored in silos or warehouses for a long period before 
any deterioration and harm to wheat. 

Next step in mills is the first cleaning unit. Wheat that is 
cleaned from all foreign matters in a more detailed way there 
is directed to annealing machines to be annealed after its husk 
is removed slightly. After the existing moisture and hectolitre 
of wheat are measured by PLC system, water and wheat cor-
responding to targeted annealing amount are mixed homog-
enously and taken to first annealing silos. 

Wheat waits there from 8 to 24 hours according to the type of 
wheat, place of country and weather conditions. Wheat that 
has absorbed the targeted amount of moisture is sent to husk 
removing and then dust and husk separation process. We refer 
this unit as second cleaning unit. Later the wheat whose moist 
value is measured is directed to second annealing silos after 
water required for wheat to reach desired moisture before the 
last milling process is given. 

Wheat waiting from 8to 24 hours according to conditions 
again is taken to warehouse before milling. This is called as B1 
warehouse or depot. Slightly watering process called as husk 
annealing is conducted according to the country, market and 
the state of wheat. 

How is wheat cleaned from foreign matters and wastes such 
as pesticide in the most effective way?
 As I said before, wheat that passes through many machines for 
cleaning process goes through the most significant process in 
a machine called as grain separator. A high efficient cleaning is 
performed there with plenty of air and a grain separator with 
a lot of sieving area. Wheat passed through an efficient grain 
separator is cleaned in machines such as stone separator, husk 
remover, tarar and trieur in an easier and more efficient way. 
It is unknown how much pesticide that wheat contains as it 
reaches to mills. There are a lot of views about this matter. 
However a research with a certain result has never been con-
ducted. Even a good amount of rain in the field before harvest 
plays a significant role for the cleaning of pesticide. Traditional 
vertical watering and drying system that has not been used 
nowadays was the most important process for the cleaning 
of wheat. However, environmental health organizations have 
made it nearly impossible to use these watering machines due 
to laws on waste water. 

What are the purposes and methods of wheat annealing? 
What are the points requiring attention in annealing? What 
kind of problems do failures in annealing process cause for 
production? 
Wheat whose moisture value does not reach a certain level 
deforms physically in milling process and problems occur in 
end product quality and yield. Annealing durations should be 
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testlerinden geçirilerek kararlaştırılmalıdır. Aksi takdirde o 
vardiya için hazırlanmış olan buğdaydan elde edilen ürünün 
laboratuvar testlerinden olumlu netice alınmaz ve üretimde 
kayıplar oluşur. Genelde bilinen basit bir konu vardır: Rutubet 
ne kadar yükselirse un o kadar parlar. Bu her zaman doğru bir 
sonuç değildir. Buğdayın laboratuvar değerleri iyi kontrol edil-
meli ve ona göre üretim şekline karar verilmelidir.  

Temizleme ve tavlama işlemlerinin un kalitesi üzerindeki et-
kileri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Unda iyi kalite yaka-
lamanın yüzde kaçlık bir bölümü, buğdayın temizlenme ve 
tavlanma aşamasına bağlıdır?
Laboratuvar değerlerine bakılarak paçala alınan ve buna bağlı 
olarak tavlama süresi ve temizleme yoğunluk ayarları yapılan 
buğdayın öğütülmesi, olumlu neticeler verir. Değirmencilikte 
birinci öncelik buğdayın cinsi ve kalitesidir. Devamındaki ya-
bancı maddelerden çok iyi temizleme, doğru tavlama süresi ve 
miktarı, un değerini doğrudan etkileyen süreçlerdir.

Temizlemede kullanılan teknolojiler ve bu teknolojilerdeki 
son yenilikler nelerdir? Günümüzdeki temizleme teknoloji-
leriyle geçmişteki teknolojiler arasında nasıl bir fark vardır?
Yeni temizleme makinalarına, yeni jenerasyon çöp sasörleri 
de diyebiliriz. Kendi ürün grubumuzdaki “Cleanmax” çöp sa-
sörü üzerinden, bu makinelerin özelliklerini şöyle sıralaya-
biliriz: Yüksek kapasite, tahıl cinsine göre minimum alanda 
yüksek eleme özelliği, yüksek verim, yüksek temizlik, efektif 
temizleme kabiliyeti, temizlemede sınıflandırma kolaylığı, 
ürün girişindeki ızgaralı oluk içerisindeki vidalı helezon yar-
dımı ile kaba atıkların üründen ayrılarak dışarı atılması, ürün 
girişinin altında merdane yardımı ile elek üzerine düzgün 
ürün dağılımı yapılması, besleme tamburu sayesinde temiz-
lenecek hammaddenin elek üzerine düzgün ve kontrollü bir 
şekilde dağılımı, çok katlı eleme sistemi, üst hava emişi içe-
risindeki kavuzları dışarı atmak için iki adet vidalı helezon 
ve yüksek kapasiteli hava kanalı.

Taş ayırıcı, sınıflandırıcı, tasnif edici “ULTRATOR” ise temizleme 
bölümündeki çok fonksiyonlu ve yararlı bir makinedir. Bu ma-
kine; tahıl içerisindeki ağır materyalleri ve taşları ayırır, sağlam 
ve zayıf taneler olarak tahılı sınıflandırır ve tahıl içerisindeki 
yabancı maddeleri (sap, saman, kara yulaf gibi) ve iri taneleri 
ayırır. Bu özellikleri ile de çok vasıflı ve verimli bir makinedir.

Temizleme ve tavlama bölümlerinin bir değirmen işletme-
sindeki yeri nedir?
Doğru projelendirilmemiş, temizlemesiz ve tavlamasız bir 
değirmen, hem randıman hem de değerler açısından birçok 
kayba sebep olabilir. İyi temizlenmiş ve doğru oranda tavlan-
mış ürün, randımanda gözle görülür artış sağlarken, özellikle 
temizleme işleminin kalitesi makinenin ömrünü arttırır. Çün-
kü iyi temizlenmiş üründe makinaya zarar verecek yabancı 
maddeler ekarte edilmiş olunur. Ayrıca doğru oranda tavlanan 
ürünün öğütme işlemi de daha kolaydır ve enerji sarfiyatında 
ciddi bir düşüş olduğu gözlenir. Bu süreç un kalitesini, örneğin 
kül oranını direkt etkiler.

determined after careful laboratory tests. Otherwise, positive 
results cannot be obtained from the product manufactured 
from the wheat prepared for a specific shift and this causes 
losses in production. There is a widely-known simple issue: As 
the moisture increases, flour shines more. This is not always 
true. Laboratory values of wheat should be carefully checked 
and then production type should be determined.

What can you tell about the effects of cleaning and anneal-
ing treatments on the quality of flour? How many percent-
age of reaching good quality in flour do depend on cleaning 
and annealing of wheat? 
Milling of wheat whose laboratory values are checked and 
samples are picked and cleaning and density adjustments are 
conducted gives positive results. First priority in milling is the 
type and quality of wheat. Following separating well from for-
eign matters, correct duration and amount of annealing pro-
cesses directly affect the value of flour. 

What are the technologies used for cleaning and latest in-
novations in these technologies? Is there any difference 
between the cleaning technologies of today and previous 
technologies?
We can call new cleaning machines as new generation grain 
separators. We can list the specifications of these machines 
on the grain separator called “Cleanmax” in our product 
group: high capacity, high sieving function in minimum area 
according to the type of cereal, high yield, high cleaning, ef-
fective cleaning ability, easy to classify in cleaning, removal 
of major wastes thanks to screwed spiral in grid duct at the 
product inlet, proper distribution of products on the sieve 
by a cylinder under the product inlet, proper and controlled 
distribution of raw material to be cleaned on sieve by means 
of feeding drum, multilayer sieving system, two screwed spi-
rals and high capacity air duct in order to throw out husks in 
upper air suction.

“ULTRATOR”, a stone separator, classifier, sorter, is a very func-
tional and useful machine in cleaning section. This machine 
separates heavy matters and stones in cereal, classifies cereal 
as intact and thin grains and separates foreign matters (stem, 
straw, dark oat etc.) and large grains in cereal.  It is a very quali-
fied and efficient machine with its specifications.

What is the place of cleaning and annealing sections in a 
milling enterprise? 
A mill without an improper project, cleaning and annealing 
may cause a lot of loss in terms of yield and values. Well-
cleaned product annealed in the required level provides a 
remarkable increase in yield and especially the quality of 
cleaning process extends the life of machine because for-
eign materials that harm the machine are dispersed in well-
cleaned product. Milling of a product annealed in the proper 
level is also easier and a decrease in energy consumption is 
observed. This process affects the quality of flour to exem-
plify the rate of ash.
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“Unda kalite istikrardan geçer”
“Flours quality is achieved through 

stability”

Geçmiş yıllara oranla günümüzde, yeni teknolojilerin de uy-
gulanmasıyla çiftçi hasadını daha temiz ve daha az kayıplarla 
yapmaktadır. Hububat işleme ve öğütme sektöründeki sana-
yicilerimiz, temin ettikleri buğdayın özelliklerini, cinsini, rutu-
betini vb. değerlerini bilmeli ve özelliklerine göre depolama 
yapmalıdır.  Satın almış olduğu buğdayların tarımsal ilaç atık-
larını, yabancı madde oranlarını, hasarlı tane oranlarını çok iyi 
bir şekilde analiz etmelidir.

Sanayicilerimiz buğday ihtiyacını iç piyasadan aracı veya direk 
olarak çiftçiden, devletin dengeyi sağlamak için kurmuş oldu-
ğu TMO’dan veya yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlardan 
temin etmektedir. Önemli olan nereden aldığı değil, nasıl bir 
ürün aldığıdır. Sanayici aldığı ürünün nasıl olduğunu çok iyi 
bilmeli ve imkânları ölçüsünde iyi bir şekilde depolamadır. Bu-
nunla birlikte temizleme, tavlama ve öğütme öncesi çalışma-
nın temeli oluşturulmuş olacaktır.

BUĞDAYIN TAVLANMASI VE DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER
Tavlama süreleri buğday cinslerine göre değişmektedir. 
İmkânlar ölçüsünde her cins buğdayı gruplayarak tavlamak, 
ayrı ayrı tav silolarında dinlendirmek ve hedeflenen un kalite-
sine ulaşmak için öğütmeye giren buğdayı seçilen paçal oran-
larına göre ayarlamak gerekir. Buğdaya verilen tav miktarı çok 
önemlidir. Verilen tav, buğday kabuğunu güçlendirirken buğday 
iç kısmındaki endospermi zayıflatarak kolayca parçalanmasını 

With the application of new technologies the farmers are able to 
achieve a cleaner harvest with fewer losses compared to the pre-
vious years. Our industrialists of the grains processing and grind-
ing sector should know the values of the wheat they provide 
such as features, type, humidity, etc. and store them accordingly. 
“They should carefully analyse the agricultural pesticide remains, 
foreign contaminant ratio and damaged grain ratios of the wheat 
they are selling.”
Our industrialists meet their wheat demands from domestic mar-
ket indirectly or directly from the farmer, from TMO, which was 
established by the government to keep balance, or from various 
enterprises and organisations abroad. The important thing is not 
where but how good a product has been bought. The industrial-
ist must know just how good the product it bought is and store it 
to the best of its abilities. This will constitute the base of the activi-
ties before cleaning, conditioning and grinding.

WHEAT CONDITIONING AND REMARKS
The conditioning period depend on the type of the wheat. It is 
necessary to adjust the wheat that is sent for grinding accord-
ing to the chosen mixture ration in order to group and condition 
each type of wheat, store them in separate conditioning silos and 
to achieve the targeted flour quality. The amount of conditioning 
applied to the wheat is important. While conditioning strength-
ens the wheat’s shell, it weakens the endosperm inside it, mak-
ing wheat easy to fracture and dissipate. The wheat sent to the 
facilities should be, first, transported to storage silos after initial 

“Geliştirilen makineler ehil makine imalatçıları tarafın-
dan üretildikleri takdirde, az enerji harcayarak verilen 
görevi düzgün bir şekilde yapmaktadırlar. Bazı makine 
üreticileri makineleri ancak şeklen benzetebilmekte, 
fonksiyonel olarak iş yapamayan makineleri ucuza üre-
terek değerinden çok yüksek fiyatlara satmaktadır. Giri-
şimci sanayicilerimizin bu hususa dikkat etmesi gerek-
mektedir.” 
“When these machines are manufactured by a competent 
machine manufacturer, they are able to carry out a given 
task with little energy. Some machine manufacturers only 
achieve the resemblance of the actual machine, manufac-
ture machines that are worthless in terms of functionality 
and sell them for steep prices. Our entrepreneur industrial-
ists must pay attention to this matter. “

M. Selçuk ATASEVEN
Değirmen Makina
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board
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ve dağılmasını sağlamaktadır. Tesislere giren buğday öncelikle 
ön temizleme işlemi yapılarak stoklama silolarına alınmalıdır. Bu 
silolar, beton dik silo, yatay silo veya çelik silo olabilir. Yapılacak 
olan ön temizleme çok önem arz etmektedir. Buğday, içerisinde 
bulunan pestisit kalıntılar, canlı haşereler, metal parçaları ve olası 
sap saman, taş, kum vb. yabancı atıklardan temizlenerek siloya 
alınır ve nefes alması sağlanır. Bazı üreticilerimiz buğdayı temin 
ettiği gibi silolara almakta, aylarca bekletmekte siloda kaldığı 
müddetçe büyük hasarlara sebep olmaktadır.

Değirmenlerde gözden kaçan, dikkat edilmeyen çok önemli 
olan bir diğer husus da günlük kullanım ve tav silolarının alt ta-
ban çıkışlarının gayri nizami ve bilinçsizce yapılmasıdır. Tav silo 
çıkışları nizami yapılmadığı için ilk giren ilk çıkar yerine, silodaki 
buğday alabora olarak sifon oluşmaktadır. Silo içerisindeki bir 
kısım buğdaylar küflenmekte, bozulmakta ve tav oranları ayar-
lanamamaktadır.  Tav silo çıkışları mutlaka silonun büyüklüğüne 
göre projelendirilmeli, çıkış sayısı tespit edilmeli ve silo altına da-
ğıtıcı “distribütör”  kullanılmalıdır. Tav sürelerinin ve buğday pa-
çallarının düzgün bir şekilde ayarlanması ile hem kalitede istikrar 
hem de randıman kaybı olmadan üretim yapılması sağlanabilir.

TEMİZLEME TEKNOLOJİLERİ VE SON YENİLİKLER
Günümüz değirmenciliğinde yeni teknolojilerin uygulanması 
ile mükemmel bir şekilde iş yapabilen makineler üretilmiştir. 
Bugün; az enerji tüketen, daha küçük ebatlarda yüksek kapasi-
teli, iki üç makinanın yaptığı işi tek başına yapabilen ve sağlığa 
uygun “hijyenik” makineler kullanılmaktadır. Bu makinelerden 
bir kaçını kısaca aşağıda açıklamak istiyorum. Detaylı bilgiler, 
imalatçı firmalardan alınabilinir. 

Kombi Seperator: 3 ayrı işi yapan bu makinelerle; taşlar, dol-
gun tanelerle zayıf uzun taneler ve diğer temizleme makinala-
rından kaçan olası iri atıklar ayrıştırılmaktadır.
Kuru Taş Ayırıcı: Vibrasyon tekniği ve bünyesindeki güçlü as-
piratör sistemi ile ürün içerisindeki yoğunluğu ağır materyalle-
ri ayrıştırılmaktadır.
Renk Ayırıcı Makineler: Ürün içerisindeki farklı renklerde bu-
lunan yabancı maddelerin ayrıştırılmasında kullanılmaktadır 
(şekil ve yoğunluk farkı gözetilmeden).
Yıkama Ve Kurutma Makinası: Bu makinelerde ana gövde, 
su içerisinde çürümesin diye dökümden ve diğer aksamlar da 
komple paslanmaz malzemeden yapılmıştır. Yıkama bölümün-
de taş parçacıklarını ayıran bu makineler, kavuz, toz, toprak, 
zirai ilaçların temizlenmesini sağlarlar. Kurutma bölümünde 
ise buğdaya uyguladığı merkez kaç sistemi ile buğdayı panjur 
sacına çarparak buğdayın dış zarının çatlamasını ve kolay so-
yulmasını sağlar. Bu da tav süresini kısaltan bir unsurdur. Diğer 
yıkamalara oranla 4/1 daha az su tüketir.
Kabuk Soyucu: Daha az enerji harcayarak yüksek kapasitelere 
ulaşmaktadır.  Özel alaşımlarla yapılan iç döküm rotoru ve dış 
çelik sac gömleği, ısıl işlem yapılarak sürtünme ve aşınmaya 
karşı daha dayanıklı hale getirilmiştir. Gömlek (elek) bölümü 
yüksek karbonlu çelik sac olup, daha uzun ömür ve daha iyi 
kabuk soyuma işlemi sağlar.
Radyal Tarar Makinası: 3 ayrı makinanın işini yapan bu maki-

cleaning has been completed. These silos may be concrete ver-
tical silos, horizontal silos or steel silos. The initial cleaning is of 
utmost importance. The wheat is separated from the pesticide re-
mains, live pests, metal parts, possible stems, straws, stones, sand 
and similar foreign contaminants, moved to the silos and left to 
breathe. Some of our producers transport the wheat as soon as it 
has been acquired to the silos and the wheat suffers major dam-
ages during months of waiting there.
Another important issue in the mills that have been avoided or 
neglected is that daily consumptions and bottom hatches of the 
conditioning silos are disproportionally and insensibly built. As 
conditioning silo hatches are disproportional, instead of first in 
and first out, the wheat in the silo collapses, creating a flush. A 
part of the wheat in the silo gets mouldy and corrupted, becom-
ing impossible to be conditioned.
Conditioning silo hatches must be designed based on the size of 
the silo, number of exits should be detected and a “distributor” 
must be used beneath the silo.
By appropriately adjusting conditioning periods and wheat mix-
tures, not only stability in quality will be achieved but production 
without performance loss will be achieved as well.

CLEANING TECHNOLOGIES AND THE LATEST  INNOVATIONS
With the application of new technologies in today’s mills, ma-
chines carrying out tasks perfectly have been manufactured. To-
day, hygienic machines that consume less energy, has a higher 
capacity in smaller volumes, are able to carry out the duties of 2-3 
machines and are health, are used.
I would like to talk about some of these machines. Please refer to 
the manufacturers for detailed information.
Combined Separator: Carrying three separate duties, these ma-
chines separate stones, big grains, thin and long grains and other 
big wastes that may be missed by other cleaning machinery.
Dry Stone Separator: With its vibration technique and powerful 
aspirator system, it separates the dense material within the prod-
uct.
Colour Sorting Machinery: It is used to separate foreign con-
taminants with different colours than the product (regardless of 
shape and density).
Cleaning and Drying Machinery: The main frame of these ma-
chines is made of casting and other parts of completely noncor-
rosive material to prevent deterioration while in water. Separating 
stone fragments in the cleaning section, these machines clean off 
the husk, dust, soil, agricultural pesticides. In the drying section, 
it cracks the outer layer of the wheat by crashing it against the 
shade sheet with centrifugal system, making it easy to be scoured 
of. This also a factor shortening the conditioning period. It con-
sumes 4/1 less water than other cleaning processes.
Scourer: It achieves high capacities by consuming less energy. 
Its inner cast rotor and outer steel sheet shirt which are made of 
special alloys are made resistant to friction and abrasion via heat-
ing. Its shirt (screen) section is made of high-carbon steel sheet, 
achieves longer life and a better scouring process.
Radial Screening machine: Carrying out the duties of 3 differ-
ent machines, the aspirator is scaled down due to the machine’s 
closed circuit operation and is placed on the machine. As there is 
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nelerde, kapalı devre çalışmasından dolayı aspiratör oldukça 
küçültülerek makinenin üzerine yerleştirilmiştir. Harici aspira-
tör ihtiyacı olmadığı için siklon ve tesisatlarına da ihtiyacı yok-
tur. Tek motorla helezonun ve ürün giriş teknesinin çalışma-
sının sağlandığı bu makineler, yüksek kapasiteli mükemmel 
makinelerdir.
Larva Kırıcı: Nihai mamuller, un silosu öncesi “entolator” maki-
nasından geçirilerek fiziksel anlamda böcek yumurtaları tahrip 
edilmekte ve böcek oluşması engellenmektedir.

Bu şekilde onlarca makine var. Geliştirilen makineler ehil maki-
ne imalatçıları tarafından üretildikleri takdirde, az enerji harcaya-
rak verilen görevi düzgün bir şekilde yapmaktadırlar. Bazı makine 
üreticileri makineleri ancak şeklen benzetebilmekte, fonksiyonel 
olarak iş yapamayan makineleri ucuza üreterek değerinden çok 
yüksek fiyatlara satmaktadır. Girişimci sanayicilerimizin bu hususa 
dikkat etmesi gerekmektedir. Düşük fiyatlara makine aldığını sa-
nan sanayicimiz, almış olduğu makinenin bakımına ve tamiratına 
çok daha fazla paralar ödemektedir. Diğer bir husus da işletmele-
rin her arızada kaybettiği zamanı hesaplaması gerektiğidir. Aylık 
veya yıllık bazda maddi kayıplarını hesap etmeli ve gözden geçir-
melidir. Ayrıca tesislerde kullanılan makinalar sıkı bir şekilde takip 
edilmeli, iş yapamayan makinalar devreden çıkarılmalıdır. Bir ma-
kinenin yaptığı işi anlamak için en basit yöntem, makineye giren 
ve çıkan ürünün yan yana konularak gözle analiz edilmesidir.

“TAM BUĞDAY UNU İÇİN YIKAMA VE KURUTMA ŞART”
Bilimsel çalışmalar tam taneli tahıllarla beslenmenin insanları 
diyabette ve kalp ve damar sistemi hastalıklarına karşı koru-
duğunu göstermiştir. Bu nedenle haklı sebeplerle gündemde 
olan  “Tam Buğday Unu” (buğday tanesini tamamen içeren un), 
alternatif farklı bir un çeşidi olarak pazardaki yerini almalıdır.  
Tam buğday unu veya bir nevi kepekli un, aslında kabuğun-
dan tam anlamıyla ayrıştırılmayan buğdaydan un üretilmesi 
ifade eder (un elendikten sonra, elek üzerinde kalan buğday 
kabuğu parçacıkları kepek olarak anılır). Bu tip ürünlerin tüke-
ticileri olan insanlarımızı, konuyla ilgili bilgilendirmek zorundayız. 
Bu tip un çeşitlerinde en önemli konu buğdayın temizlenmesidir. 
Üretilen bu tip unlar için temizleme bölümlerinde “yıkama ve ku-
rutma makinası” kullanılması şarttır. Yıkama ve kurutma makine-
sinin önemi hep göz ardı edilmiştir. Bu konuya açıklık getirecek 
olursak; bu makine kullanıldığı zaman üretilen un çok beyaz bir 
yapıya sahip olur ve bu makineler, taş makinesi gibi bazı makine-
lerden kaçan küçük taş parçalarını, içerisini süne yemiş buğday-
ları ve kavuzları buğdaydan ayırır.  Ama hepsinden de önemlisi 
tarımsal atıklardır. Zirai ilaç atıkları veya tohumluk ilaçlı buğdaylar, 
insan sağlığına son derece zararlı, hatta kanser gibi son yıllarda 
ülkemizde çok yaygın görünen hastalıklara bile sebep olan un-
surların başlıca nedenlerindendir. Atık su nedeniyle firmaların 
arıtma sistemi kurmalarını isteyen çevre sağlığı kuralları, işletme-
cileri daha ekonomik olan cebri tav sistemi kullanımına zorluyor 
ve yıkama makinası kullanımını engelliyor.  Cebri tav sistemindeki 
temizlenen buğday ile yıkama makinasında temizlenen buğday 
arasındaki farkı, “duş” almış bir insanla “hamamda iyice yıkanan” 
bir insan arasındaki fark gibi düşünebiliriz. Sanırım bu benzetme, 
aradaki farkın anlaşılması için yeterlidir. 

no need for an external aspirator, there is no need for a cyclone 
and its fittings either. With spire and product input boat being 
operated by a single engine, these machines are excellent ma-
chines with great capacities.
Larva Breaker: The final product are put through an “entolator” 
machine before the flour silo, having the bug eggs on it physically 
terminated and procreation of bugs prevented.
There are tens of machines like this. When these machines are 
manufactured by a competent machine manufacturer, they are 
able to carry out a given task with little energy. Some machine 
manufacturers only achieve the resemblance of the actual ma-
chine, manufacture machines that are worthless in terms of 
functionality and sell them for steep prices. Our entrepreneur in-
dustrialists must pay attention to this matter. Thinking they have 
bought a machine for a low price, our industrialist end up paying 
more for the maintenance and the repair of the machine they 
have bought. Another issue is that businesses need to calculate 
the time lost due malfunctions. They should calculate and review 
material losses on a monthly or an annual basis. Additionally, the 
machinery used in the facilities should be carefully monitored 
and non-functioning machines should be taken off. The simplest 
way to understand the quality of a machine’s work is to lay down 
the input and output of the machine next to one another and 
analyse.

“WASHING AND DRYING IS A MUST FOR WHOLE WHEAT FLOUR”
Scientific studies have shown that a whole grain diet protects 
us from diabetes and cardiovascular diseases. Therefore, “Whole 
Wheat Flour” (the flour containing the whole of the wheat grain) 
should be presented at the market as alternative flour with good 
reasons. Whole wheat flour or a kind of wholemeal flour, actually 
means production of flour from wheat that has not been com-
pletely separated from its shell (after the flour has been screened, 
the remaining wheat shells are collected as bran). We must in-
form our people who are the consumers of such products, about 
the subject. The most important thing for this type of flour is 
cleaning the wheat. It is a must to employ “washing and drying 
machinery” in the cleaning units for such flour. The importance 
of the washing and drying machine has always been overlooked. 
In order to clarify this; when this machine is employed, the flour 
has a much whiter structure and these machines separates small 
stone fragments, hollow wheat grains and husks which avoid 
some machines such as the stone machine, from the wheat. But 
the most important of all is agricultural waste. Agricultural pesti-
cide remains or seed insecticide-treated wheat are very harmful 
for the human health and also the main reasons of the factors 
causing the common diseases of our country such as cancer. En-
vironmental health rules requiring the companies to treatment 
systems for waste water, force the operators to use forced con-
ditioning systems which are more economic and prevent the 
use of washing machine. It is possible to consider the difference 
between the wheat cleaned with a forced conditioning system 
and wheat cleaned with a washing machine as the difference be-
tween a person who took a “shower” and who was “thoroughly 
washed in a Turkish bath.” I believe this comparison is enough to 
convey the difference.
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Dünya pirinç üretimindeki son 
durum ve dünya pirinç fiyatları
Current status of the world rice production 

and world rice prices

2012 YILI DÜNYA ÇELTİK ÜRETİMİ
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2012 yılı çeltik üretimini 730 
milyon ton olarak tahmin etmektedir. Bu da 487 milyon ton 
işlenmiş pirinç demektir. Bu miktar, 2011 yılında elde edi-
len rekor seviyedeki artıştan % 0,8 veya 5,7 milyon ton daha 
fazladır.  2010 yılında sezonluk artış 20 milyon ton olurken 
2011’de 22 milyon ton olmuştur. 2012 yılında meydana gelen 
artış, birim alandan alınan verim miktarının artışından ziyade, 
ekim alanındaki artıştan kaynaklanmaktadır (Çizelge-1). 
2012 yılında dünya çeltik ekim alanı, 163 milyon hektardır. Ve-
rim ise dekara 448 kilogramla 2011 yılında olduğu gibi aynı 
seviyede kalmıştır. Hindistan ve Brezilya’da yaşanan olumsuz 
hava koşulları, az da olsa 2012 yılı dünya çeltik üretimi üzerin-
de olumsuz etki yapmıştır. Asya kıtasında çeltik üretimi 2012 
yılında 662 milyon ton (442 milyon ton pirinç) olarak gerçek-
leşmiştir. Bu, 2011 yılındaki üretimden % 0,9 daha yüksektir. 
Bu bölgede Hindistan, Güney Kore, Nepal ve Türkiye dışındaki 
ülkelerde, ürün artışı sağlanmıştır. Diğer taraftan, Bangladeş 
ve Buram’da 2011 yılı seviyesinde kalınmıştır. Afrika’da 2012 
yılında çeltik üretimi % 4,3 artışla 26,4 milyon ton (17,4 milyon 
ton pirinç) olarak gerçekleşmiştir. Bu artış, Mısır, Gine, Mali, Se-
negal ve Sierra Leone gibi ülkelerde ortaya çıkan ürün artışla-
rından kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan, hava koşullarından 
kaynaklanan olumsuzluklardan dolayı, Madagaskar, Nijerya ve 
Tanzanya gibi ülkelerde ürün azalışı olmuştur.

2012 WORLD RİCE PRODUCTION
UN Food and Agriculture Organization (FAO) estimate that the 
rice production in 2012 was 730 million ton. This means that 
487 million tons of processed rice. This amount is 8.7% or 5.7 
million tons more than the record increase achieved in 2011. 
While seasonal increase in 2010 was 20 million, it reached to 
22 million tons in 2011. This increase in 2012 stems from the 
increase in cultivation area rather than yield amount per unit 
area (Chart 1). 
In 2012, world rice cultivation area was 163 million hectares. 
Yield remained at the same level with 2012 with 448 kg. per 
decare. Negative weather conditions in India and Brazil had, 
at the least, a negative effect on world rice production in 
2012. Rice production in Asia was 662 million tons (442 million 
tons of rice) in 2012. This is higher than production of 0.9% 
in 2011. In this region countries excluding India, South Korea, 
Nepal and Turkey, product increase was achieved. On the oth-
er hand, Bangladesh and Burma remained at the same level 
with 2011. Rice production in Africa was 26.4 million tons (17.4 
million tons of rice) with an increase of 4.3% in 2012. This in-
crease stems from the production increase in some countries 
such as Egypt, Guinea, Mali, Senegal and Sierra Leone. On the 
other than, because of the negative conditions because of bad 
weather conditions, some countries such as Madagascar, Ni-
geria and Tanzania faced with a production decrease.

FAO, 2013 yılında dünyada pirinç ticaretine konu olacak 
pirinç miktarını, 37,0 milyon ton olarak tahmin etmekte-
dir. Bu, 2012 rakamı olan 37,8 milyon tonluk değerden 
% 2,2 daha azdır. 2013 yılında daha az pirinç ithalatı ya-
pacak ülkeler arasında; Çin, Endonezya, İran, Nijerya, Fi-
lipinler, Senegal ve Tayland yer almaktadır. 
FAO estimates the rice amount to be subjected to world 
rice trade in 2013 as 37.0 million tons. This is 2.2% lower 
than the rate of 37.8 million tons in 2012. The countries 
to import less rice in 2013 include China, Indonesia, 
Iran, Nigeria, Philippines, Senegal and Thailand. 

Dr. Halil SÜREK
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Trace Agricultural Research Institute
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Güney ve Orta Amerika’da 2012 yılında 
elde edilen üründe,  2011’e göre % 6,9’luk 
bir azalma meydana gelmiştir. Bu durum, 
Arjantin, Brezilya, Ekvator ve Uruguay 
gibi ülkelerde yağışın az düşmesinden 
kaynaklanmaktadır. Çeltik üretimi, Avust-
ralya ve ABD’de yüksek bir artış göster-
miş, Avrupa Birliği’nde ise azalmıştır. 

2013 yılı çeltik yetişme sezonunun de-
ğerlendirilmesine gelince; Şubat ayı iti-
bariyle güney yarım kürede çeltik ekimi 
yapılmış durumdadır. Endonezya’da 
sezonun başında yağış sıkıntısı ve ardın-
dan su baskını yaşanmasına rağmen, En-
donezya Hükümeti % 4,5’lik üretim artışı 
beklemektedir. Sri Lanka’da da 2013 yılı-
nın sezon başında kuraklık ve su baskını 
sıkıntısı yaşanmıştır. Güney Amerika’da 
üretim maliyetinin yüksek olması çeltik 
ekiminin biraz azalmasına sebep olmuş, 
ancak şu ana kadar hava koşulları çeltik 
mahsulü için olumlu bir seyir göstermiş-
tir. Avustralya’da % 12’lik bir ürün artışı 
beklenmektedir. Fakat yüksek hava sı-
caklıklarının, ürün üzerindeki etkisi en-
dişe yaratmaktadır.

DÜNYA PİRİNÇ TİCARETİ
Dünya Pirinç İthalatı: FAO, 2013 yılında 
dünyada pirinç ticaretine konu olacak 
pirinç miktarını, 37,0 milyon ton olarak 
tahmin etmektedir. Bu, 2012 rakamı olan 
37,8 milyon tonluk değerden % 2,2 daha 
azdır (Çizelge-2). 2013 yılında daha az 
pirinç ithalatı yapacak ülkeler arasında; 
Çin, Endonezya, İran, Nijerya, Filipinler, 
Senegal ve Tayland yer almaktadır. Buna 
karşılık Bangladeş, Güney Kore ve Nepal gibi ülkeler, 2013 yı-
lında, 2012 yılına göre daha fazla pirinç ithal edebilirler. Çin, 
2012 yılında 3 milyon ton ithalatla en fazla pirinç ithal eden 
ülke olmuştur. Onu 2,8 milyon tonla Nijerya izlemiştir.

7 Ocak 2013 tarihinde Wall Street Journal Gazetesi’nde Ca-
rolyn Cui’nin yayınladığı bir makaleye göre; Çin’in pirinç itha-
latındaki artışın sebepleri konusunda, uzmanlar fikir ayrılığına 
düşmüşlerdir. Bazıları, Çinli tüketicilerin pirinç tüketiminin 
artması nedeniyle ithalatın arttığını öne sürmektedir. Diğer bir 
grup ise Çin Hükümeti’nin pirinç üretimini arttırmak için çiftçi-
nin mahsulüne yüksek destekleme fiyatı verdiğini, bunun da 
iç fiyatları yükselterek Çin’de pirinç ticareti ile uğraşanlara Viet-
nam, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerden daha düşük fiyatla 
pirinç ithal etmek için uygun ortam yarattığını savunmaktadır.

Dünya Pirinç İhracatı: Hindistan, 2012 yılında yaptığı ihra-
catla, son 30 yılda dünya pirinç ihracatında sürekli ilk sıra-

The yield in 2012 in South and Central America decreased by 
6.9% in 2011. This situation stems from the low precipitation 
ratio in some countries such as Argentina, Brazil, Uruguay. Rice 
production increased in Australia and USA, while it decreased 
in European Union. 

In terms of rice cultivation season in 2013, rice production 
has been performed in Southern Hemisphere starting from 
February. In spite of the precipitation problem followed by 
flood in the beginning of the season in Indonesia, Indonesia 
Government expects a production increase of 4.5%. Sri Lanka 
faced with drought and flood in the beginning of the sea-
son in 2013. In South America, high production cost caused 
decrease in rice cultivation to an extent; however, a weather 
conditions has shown a positive progress in terms of rice har-
vest up to now. An increase of 12% is expected in Australia. 
However high temperatures cause concerns about the yield.
WORLD RICE TRADE
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yı alan Tayland’ın birinciliğini elinden almıştır. Ancak 2013 
yılında Hindistan, Vietnam, Arjantin, Brezilya ve Uruguay 
daha az pirinç ihraç edebilirler. Kamboçya, Mısır, Pakistan, 
Tayland ve ABD gibi ülkeler ise ihracatlarını arttırarak onla-
rın eksiğini telafi edebilirler. Tayland, Hindistan ve Vietnam’a 
kaptırdığı pirinç ihracatındaki liderliğini 2013 yılında tekrar 
geri alabilir (Çizelge-3). Mısır’da, 2008 yılı Mart ayında yaşa-
nan pirinç krizinden sonra, 2012 yılı Ekim ayına kadar pirinç 
ihracatı yasaklanmıştı. Ancak, 2012 yılı pirinç üretimi 4 milyon 
tonun üzerinde gerçekleşti. Mısır’ın yıllık pirinç tüketim mikta-
rının 3,5 milyon ton olduğu hesaba katılarak, 700 bin ton civa-
rında ihraç edebileceği pirinci bulunduğu söylenmiştir. 

Bu durum, Mısır Ticaret Bakanı tarafından, 2012 yılı Ekim ayın-
da açıklanmıştır. Bu nedenle, Mısır, pirinç ihracatına getirdiği 
yasağı 2012 yılı Ekim ayından itibaren kaldırmıştır. Mısır, ihra-
catı yasaklamadan önce Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da bulu-
nan ülkelere pirinç ihraç ediyordu ve bu bölgelerdeki pirinç 
pazarında ABD ile önemli bir rekabet halindeydi. Amerikan ve 
Mısır orta taneli pirinç fiyatları arasında fazla bir fark bulunma-
maktadır. Bu nedenle, bölgeye yakınlığı ve nakliye avantajın-
dan dolayı Ürdün, Libya, Suriye, Türkiye ve Suudi Arabistan pa-
zarlarında, ABD ile rekabette Mısır daha şanslıdır. Mısır, pirinç 
ihracatını yasaklaması nedeniyle, bu pazarları son dört yılda 
ABD ve Rusya’ya kaptırmıştır. Şimdi tekrar geri kazanmaya ça-
lışmaktadır. Mısır’ın diğer bir avantajı da Mısır ile Türkiye ara-
sındaki Serbest Ticaret Anlaşmasıdır.

World Rice Import: FAO estimates the rice 
amount to be subjected to world rice trade 
in 2013 as 37.0 million tons. This is 2.2% 
lower than the rate of 37.8 million tons in 
2012 (Chart 2). The countries to import less 
rice in 2013 include China, Indonesia, Iran, 
Nigeria, Philippines, Senegal and Thailand. 
On the other hand, certain countries such 
as South Korea and Nepal may import 
more rice in 2013 than 2012. China was the 
most rice importing country with 3 million 
tons in 2012. It was followed by Nigeria 
with 2.8 million tons. According to an arti-
cle published by Carolyn Cui in Wall Street 
Journal in January 7, 2013; experts clashed 
over the reasons of increase in rice import 
in China. Some claim that the reason of the 
increase in import was due to the increase 
in rice consumption of Chinese consum-
ers. Another group says that China Gov-
ernment provided high incentive price to 
farmers’ harvest in order to support rice 
production and this ensured a convenient 
environment for countries such as Viet-
nam, India and Pakistan which deal with 
rice trade in China to import with low pric-
es by increasing the domestic prices.

World Rice Export: With its export rate in 
2012, India took away the ranking of Thailand which consistent-
ly had been the first country in world rice export in the last 30 
years. However, India, Vietnam, Argentina, Brazil and Uruguay 
have exported less rice in 2013. Countries such as Cambodia, 
Egypt, Pakistan, Thailand and USA may compensate the defi-
ciencies of the above-mentioned countries by increasing the 
export rate. Thailand may regain the leadership in rice export 
taken away by India and Vietnam in 2013 (Chart - 3).

After the rice crisis in Egypt in March 2008, rice export was 
prohibited until October 2012. However, rice production in 
2012 exceeded 4 million tons. Considering 3.5 million tons of 
annual rice consumption, Egypt was claimed to have enough 
rice to export approximately 700,000 tons. This situation was 
announced by the Minister of Trade in October 2012. For this 
reason, the prohibition of rice export in Egypt was removed 
starting from October 2012. Egypt was exporting rice to cer-
tain countries in Middle East and North Africa before the pro-
hibition and it was in a harsh competition with USA in rice 
markets of these regions.

There isn’t a big difference between American and Egyptian 
medium-sized rice prices. Thus, Egypt has more advantages 
than USA in Jordan, Libya, Syria, Turkey and Saudi Arabia mar-
kets because of its closeness to the region and shipment facili-
ties. As Egypt prohibited rice export, these markets have been 
taken away by USA and Russia in the last four years. Now, it 
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DÜNYA PİRİNÇ FİYATLARI
2013 yılı başında; 2012 yılı Ocak ayıyla kıyaslandığında pirinç 
ihraç fiyatlarında, Amerikan uzun tane ile Tayland, Arjantin ve 
Hindistan gibi ülkelerin pirinç fiyatlarında bir artış gözlenmiştir. 
Buna karşılık, Amerikan orta tane ile Vietnam ve Pakistan pi-
rinçlerinde düşme söz konusu olmuştur (Çizelge-4 ve Grafik-1).
2013 yılına bakacak olursak; pirinç fiyatlarının yılın ilk bir-
kaç ayında çok fazla artması beklenmemektedir. Çünkü 
Hindistan, Vietnam, Tayland ve Pakistan gibi ülkelerde çok 
miktarda ürün bulunmaktadır. Aynı zamanda, ihracatçı ül-
keler, gelecek hasat döneminden önce, eldeki stokları erit-
mek için satış yaparlarsa, dünya pirinç fiyatlarının düşme 
ihtimali vardır. Çin’in ithalata devam etmesi 
durumunda,  pirinç fiyatlarının artacağı tah-
min edilmektedir. Yılın ikinci yarısına bakacak 
olursak; muson yağışları pirinç fiyatlarının 
belirlenmesinde kilit rol oynayacaktır. Önemli 
çeltik üreticisi ülkelerde, muson yağışlarının 
az veya çok olma durumunun ikisi de pirinç 
fiyatlarının artmasına neden olabilmektedir. 
Dünya pirinç ihracatında Vietnam, Tayland 
ve Hindistan arasındaki fiyat rekabeti devam 
etmektedir. Üç önemli pirinç ihracatçısı ülke 
arasında, Vietnam’ın fiyatı çok değişiklik gös-
termektedir. 2011 yılında Vietnam’ın fiyatları 
Tayland’ın biraz altında seyretmiş, fakat 2011 
yılının sonuna doğru Hindistan’ın Basmati 
(Kokulu) pirinç dışındaki pirinçlere uygula-
dığı ihracat yasağını kaldırmasından sonra 
Vietnam’ın fiyatı hızla düşerek Hindistan’ın se-
viyesine inmiştir. Son üç ayda, geleneksel ola-

tries to re-gain. Another advantage of Egypt is 
the Free Trade Agreement between Egypt and 
Turkey.

WORLD RICE PRICES
In the beginning of 2013, an increase was ob-
served in rice prices of Thailand, Argentina and 
India with American long-grain and when com-
pared to the rice export prices of January 2012. 
On the other hand, Vietnam and Pakistan rice 
showed a decrease with American medium-grain 
rice (Chart 4 and Graph 1).

When we look at 2013, we see that a signifi-
cant increase in rice prices is expected in the 
first months of year. Because some countries 
such as India, Vietnam, Thailand and Pakistan 
had plenty of product. At the same time, if the 
exporter countries sell rice to consume the 
current stocks before the next harvest period, 
a decrease in world rice prices may be seen. If 
China continues to make import, rice prices are 
expected to increase.
If we look at the second half of the year, we 
see that monsoon season will play a key role 

in the determination of rice prices. In significant rice produc-
ing countries, both low and high monsoon rain may cause an 
increase in rice prices.

Price competition between Vietnam, Thailand and India in 
world rice export still continues. Among the three important 
rice exporters, the prices of Vietnam shows many changes. 
In 2011, prices in Vietnam was lower than Thailand’s but to-
wards the end of 2011, after the removal of the prohibition of 
exporting rice types except India’s Basmati (Scented), price of 
Vietnam sharply decreased and reached to the level of India. 
In the last three months, because of the decrease in claim of 

countries which conventionally 
import from Vietnam, Vietnamese 
exporters decreased the price per 
ton to 40 American Dollar against 
India price (Graphic 2). In January 
2013, the price in Vietnam de-
creased below 400 Dollar, last 
seen in 2010.

WORLD RICE STOCK
World rice production increased in 
2012 season. However as the con-
sumption increased, a decrease of 
3% in stocks is expected. In spite 
of the possibility of decrease, 
stocks reached to 105.5 million 
tons at the end of 2012 (Chart 5).
RICE PRICE EXPECTATION IN 
TURKEY FOR 2013
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rak Vietnam’dan ithalat yapan 
ülkelerin taleplerinde görülen 
azalma nedeniyle, Vietnamlı 
ihracatçılar, Hindistan fiyatına 
göre fiyatı ton başına 40 Ame-
rikan Doları’na düşürmüşlerdir 
(Grafik-2). 2013 Ocak ayında 
Vietnam’ın pirinç fiyatı, en son 
2010 yılında gerçekleşen 400 
Doların altına kadar düşmüştür.

DÜNYA PİRİNÇ STOKU
Dünya pirinç üretimi 2012 se-
zonunda artmıştır. Fakat tüketi-
min artması nedeniyle, stoklarda %3 azalma meydana gelmesi 
beklenmektedir. Azalma söz konusu olmasına rağmen, stoklar 
2012 yılı sonunda 105,5 milyon tona ulaşmıştır (Çizelge-5).

TÜRKİYE’DE PİRİNÇ FİYATINDA 2013 YILI BEKLENTİSİ
Türkiye’ye pirinç ihracat eden ülkelerin son üretim durumları:
Mısır’da çeltik üretimi 2011 yılına göre, %15 artarak 6,5 milyon 
tona (4,5 milyon ton pirinç) ulaşmıştır. Üretim artışı, iç piya-
sada oluşan yüksek fiyatların üreticileri etkilemesi sonucu, 
çeltik ekim alanlarının artmasından kaynaklanmaktadır.

Arjantin’de çeltik üretimi, 2012 yılında yaşanan düşük fiyat 
ve su sıkıntısından dolayı, 2011 yılına göre, %10 azalarak 
1,57 milyon ton (1,1 milyon ton pirinç) olarak geçekleşmiş-
tir. 2013 yılı için yapılan ekim şu anda tamamlanmıştır. Ar-
jantin yetkililerine göre 2013 yılında ekim alanı, bir önceki 
yıldan %2,4 daha az olmuştur ve 231 400 hektar olarak 
gerçekleşmiştir. 

Ekim alanındaki azalma, önceki yılda olduğu gibi sulama 
suyu sıkıntısı olmamasına rağmen, yalnızca üretim maliye-
tinin yüksekliğinden kaynaklanmaktadır. Uruguay’da sula-
ma suyu sıkıntısından dolayı 2012 yılında ekim alanında % 

Final production status of the 
countries exporting rice to Tur-
key Rice production in Egypt 
reached to 6.5 million tons (4.5 
million tons of rice) with an in-
crease of 15% when compared 
to 2011. Production increase 
stems from the increases in rice 
cultivation areas because of the 
effects of high prices in the do-
mestic market. Rice production 
in Argentina reached to 1.57 mil-
lion tons (1.1 million tons of rice) 
with a decrease of 10% because 

of the low prices and water problem in 2012. Cultivation process 
has now been completed for 2013. According to Argentina au-
thorities, cultivation area in 2013 was 2.4% less than the previous 
year and reached to 231,400 hectares. Although no irrigation 
problem was faced as in the previous year, decrease in the culti-
vation area only stems from the production cost.
Due to the irrigation problem in Uruguay, a decrease of 7% 
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7’lik bir azalma olmuştur. Buna bir de geç ekimden kaynakla-
nan verim düşüklüğü eklendiğinde, 2012 yılında 2011 yılına 
göre üretimde %13’lük bir düşme meydana gelmiştir. 2013 
yılında yağmurların zamanında yağması sonucu barajlar dol-
muş ve herhangi bir su sıkıntısı yaşanmadan ekim zamanında 
ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Ürün gelişmesi sorun-
suz bir şekilde devam etmektedir.

ABD’de 2012 yılında çeltik üretimi 2011 yılına göre % 8 
oranında artarak 9,05 milyon ton (6,36 milyon ton pirinç) 
olarak gerçekleşmiştir. Üretimdeki bu artış, ekimlerin geçe 
kaldığı ve Ağustos ayında meydana gelen yüksek sıcaklık-
ların verimi olumsuz yönde etkilediği Kaliforniya dışındaki 
diğer eyaletlerde, birim alandan sağlanan verim artışın-
dan (830 kg/da) kaynaklanmaktadır. Üretilen çeşitler tane 
uzunluğuna göre değerlendirildiğinde, uzun taneli çeşitle-
rin üretiminde % 24’lük bir artış gözlenirken (4,59 milyon 
ton pirinç), kısa-orta taneli çeşitlerin üretimi % 19 oranında 
azalmıştır (Çizelge-6). Diğer taraftan, 2013 yılı çeltik ekim 
programı kesin olarak Nisan ayında kesinleşecektir. Fakat 
2008 yılında yürürlüğe giren 5 yıllık Gıda Üretimini Destek-
leme Programı, Ocak 2013’de 9 ay daha uzatılmıştır. Bu des-
tekten dekar başına en fazla para ödenen ürünlerden birisi 
de çeltiktir. Bu da çeltik ekim alanında azalış olmayacağını 
veya 2012 seviyesinde olacağını ifade etmektedir.

FAO, Avrupa Birliği’nin 2012 yılındaki çeltik üretiminin, bir ön-
ceki yıla göre yüzde 4 azalışla 3,1 milyon tona (1,8 milyon ton 
pirinç) gerilediğini bildirmektedir. Fiyatların düşük olmasından 
dolayı, ekim alanında azalma meydana gelmiştir. Fakat verimde 
ortalama % 3 artış sağlanmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri arasında 
en fazla çeltik ekimine sahip İtalya’da, 2012 yılında, 2011 yılına 
göre üretimde % 3,5 artış sağlanmış ve toplam 1,6 milyon ton 
(967 000 ton pirinç) üretim gerçekleşmiştir. Üretimdeki artış, çel-
tik veriminden elde edilen % 9’luk artıştan kaynaklanmaktadır. 
İtalya’da çeltik verimi 2012 yılında dekara 690 kilogram olmuştur. 

Verimdeki artış, Temmuz ve Ağustos aylarında oluşan yüksek 
sıcaklıkların mahsulü olumlu yönde etkilemesinden kaynaklan-
maktadır. Avrupa Birliği Ülkeleri arasında, Macaristan ve Porte-
kiz hariç, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, Romanya ve İspanya 
gibi ülkelerde çeltik üretimi 2012 yılında azalmıştır. Avrupa’da 
birlik dışında çeltik üretimi yapı-
lan Rusya Federasyonu’nda, çeltik 
üretimi 2012 yılında, 2011 yılında 
elde edilen ürün miktarı ile aynı 
seviyede (702 000 ton pirinç) ger-
çekleşmiştir. 

Ukrayna’da ise 2012 yılında 106 
bin ton pirinç üretimi elde edil-
miştir. Avustralya’da yapılan son 
2013 yılı çeltik ekiminde, ürünün 
gelişmesi şu ana kadar sorunsuz 
bir şekilde devam etmektedir. 
2012 yılında 941 bin ton (628 000 

was observed in 2012. In addition, considering the low yield 
stemming from late cultivation, a decrease of 13% in produc-
tion was observed in 2012 when compared to 2011. In 2013 
dams have been filled due to on-time precipitation and culti-
vation has been performed on time and flawlessly without any 
water problem. Product growing continues without any prob-
lem. In USA, rice production increased by 8% in 2012 when 
compared to 2011 and reached to 9.05 million tons (6.36 mil-
lion tons of rice). This increase in production stems from the 
increase in yield per unit area (830 kg/min) except California 
which was late for cultivation and negatively affected from the 
high temperatures in August. 

When the produced types are assessed in terms of grain 
length, while an increase of 24% is observed in long-grain 
types (4.59 million tons of rice), production of short-medium 
grain types decreased by 19% (Chart 6). On the other hand, 
2013 rice cultivation program will become definite in April. 
However, 5 Year Food Production Support Program, which be-
came effective in 2008, was extended for another 9 months in 
January 2013. One of the products which receives the high-
est money support paid per decare is rice. This proves that rice 
cultivation area will not decrease and be at 2012 level.

FAO states that rice production of European Union in 2012 
receded to 3.1 million tons (1.8 million tons of rice) with a de-
crease of 4% when compared to the previous year. Because of 
the low prices, cultivation areas also decreased. However an 
average increase of 3% was achieved in terms of yield. Italy, 
having the highest rice cultivation rate among European Un-
ion countries, achieved an increase of 3.5% in 2012 compared 
to 2011 and produced 1.6 million tons of rice in total (967,000 
tons of rice).

Increase in production stems from the increase of 9% in rice 
yield. Rice yield of Italy was 690 kg per decare in 2012. The 
increase in the yield arises from the positive effects of high 
temperatures in July and August on crops. From European 
Union countries, countries such as Bulgaria, France, Greece, 
Romania and Spain except from Hungary and Portugal, faced 
with a decrease in rice production in 2012.
In Russia Federation which produces rice in Europe except 
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ton pirinç) olan çeltik üretiminin 2013 yılında 1,1 milyon ton 
(722 bin ton pirinç) olması beklenmektedir. Son zamanlarda 
meydana gelen anormal hava sıcaklıklarının ve kuraklığın 
çeltik üretimini olumsuz yönde etkilemesi beklenmemekte-
dir. 2013 yılı çeltik mahsulünün hasadı Mart ve Mayıs ayları 
arasında yapılacaktır.

TÜRKİYE’DE 2013 ÇELTİK FİYATI BEKLENTİSİ
Türkiye’de 2012 yılı hasat sezonunda Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO), % 60 pirinç randımanına sahip Osmancık-97 tipi çeltik 
mahsulünün kilogram fiyatını 1,165 TL olarak açıklamıştır. An-
cak, hasat edilen ürünün çoğunun randıman değerinin % 50’nin 
altında olması, rutubet içeriğinin % 15’in üzerinde olması ve % 
5’den fazla kırmızı tane içermesi gibi nedenlerden dolayı, çiftçi-
lerin çoğu mahsullerini TMO’ya satamamışlardır. Bunun sonucu, 
hasat zamanı serbest piyasada çeltik fiyatı 0,9 ve 1,05 kilogram/
TL arasında gerçekleşmiştir. 2013 yılı başından itibaren, ürün fi-
yatlarında bir miktar artış gözlenmektedir ve % 60 pirinç randı-
manına sahip Osmancık-97 tipi çeltik mahsulünün fiyatı 1,3 kg/
TL civarında seyretmektedir.  Bu artışta, Çizelge-6’da da görülen 
dünyadaki orta taneli pirinç fiyatlarındaki artış etkili olmuştur. Bu 
fiyatların Mayıs - Haziran aylarına kadar bu şekilde seyredeceği 
tahmin edilmektedir. 

Bu aylardan ve de Türkiye’nin pirinç ithal ettiği Avustralya, Arjan-
tin ve Uruguay gibi ülkelerde Nisan-Mayıs aylarında gerçekleş-
tirilecek hasattan sonra, Türkiye’ye uygun fiyatlarla pirinç ithal 
edilebilir ve bu da iç fiyatların düşmesine sebep olabilir. Son 
zamanlarda, orta taneli pirinçlerin fiyatlarında görülen artışın 
nedeni, dünya pazarında, orta taneli pirinç üretiminin azlığından 
kaynaklanmaktadır. 2012 yılında ABD’nin orta taneli pirinç üreti-
minde azalma olmuş, Rusya’da ise bir azalma veya artış olmamış-
tır. Buna karşılık Mısır, 700 bin tonluk orta taneli pirinç ile dünya 
pirinç pazarına tekrar girmiştir.

from the union, rice production in 
2012 was at the same level with the 
product rate in 2011 (702,000 tons 
of rice). In Ukraine, 106,000 tons of 
rice was produced in 2012. In the 
last rice cultivation in Australia in 
2013, product growing has been 
proceeding flawlessly up to now. 
The rice production which was 
941,000 tons (628,000 tons of rice) 
in 2012, is expected to be 1.1 mil-
lion tons (722,000 tons of rice) in 
2013. Recent abnormal tempera-
tures and drought are expected to 
negatively affect the rice produc-
tion. Rice harvest of 2013 will be 
performed in March and May.

2013 PRICE EXPECTATION FOR 
RICE IN TURKEY
At the end of 2012 harvest in Turkey, 
Turkish Grain Board (TMO) declared 

the kg price of rice crop of Osmancik 97 type with 60% yield as 
1.165 TL. However as the yield rate of the most of the harvested 
products was below 50%, moist content was higher than 15% 
and they included more than 5% red grain, most farmers could 
not sell their products to TMO. Thus, rice price in open market 
during harvest period was 0.9 and 1.05 kg/TL. Starting from 
the beginning of 2013, a certain increase has been observed in 
product prices, Osmancik-97 type rice crop with a yield of 60% 
is around 1.3 kg/TL. Increase in the medium-grain rice in the 
world stated in Chart 6 had an effect on this increase. 

This price is expected to be the same until May-June. Follow-
ing the harvest after these months and the one to be per-
formed in countries such as Australia, Argentina and Uruguay 
in April-May period, rice import to Turkey with reasonable 
prices may be achieved and this may result in decreases in do-
mestic prices.

Recently, the increase in the prices of medium-grain rice types 
arises from the scarcity of medium-grain rice production in 
the world market. In 2012, medium-grain rice production of 
USA decreased while Russia didn’t face with any increase or 
decrease. On the other hand, Egypt entered into the world rice 
market with 700,000 tons of medium-grain rice.

Kaynaklar - References:
1. FAO, 2013. Rice Market Monitor. Vol. XVI No.1 37 sayfa
2. Foreing Agricultural Service/USDA, http://www.fas.usda.gov/
3. Medium Grain Rice, http://www.mediumgrainrice.com/
4.  Mohanty S., 2013 What does the global rice market look like in 
2013 ? www.irri.org
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Geçmiş yıllarda, sağlıklı gıda ürünleri için müşteri istekleri güç-
lendi. Doğal bir temel madde olarak öğütülmüş tahıllardan 
yapılmış unlu ürünlerin ve diğer gıda maddelerinin görünümü 
çok iyidir. Pek çok tüketicinin her gün,  gün içinde bir ya da bir 
kaç defa birkaç defa tükettiği ürünleri içermekte olup, normal-
de yüksek kaliteli unlu ürünleri almaktadırlar.

Kepekli un kullanımı hammadde olarak ve daha sonrasında 
da ürün çeşitliliği olarak önemli bir rol oynar. Normal buğday 
ununun tersine özellikle sağlıklı beslenmeyi destekleyen ke-
pek unu tahıl çekirdeğinin tüm malzemesini içerir. Kepek, filiz 
ve alueronik katmanları içerir. Burada olumlu etkileri ayrıntılı 
olarak daha fazla açıklanmayacaktır. Kepekli undan yapılmış 
ürünlerin üreticileri için, kullanılan unun incelik derecesinin, 
yanı sıra gluten miktarı ve kalitesi büyük önem taşımaktadır. 
Bitmiş ürün kalitesini etkilediği gibi, yoğurma kapasitesinin 
benzeri şekilde kepekli unun suyu emme özelliği de buna ben-
zerdir. Parçacık boyutunun hamurun suyu tamamen emebil-
mesi için gereken zaman üzerinde etkisi vardır. Bu da hamurun 
oluşma süresi ve tamamen yoğurabilme noktasını etkiler. Bu 
nedenle kepeli unun inceliğinin bilinmesi önemlidir.

Bu işlemin en basit yolu elek analizidir.  Ancak burada asıl sorun 
kepekli un için geçerli olabilecek bir uluslararası standardın ol-
mamasıdır. Bu nedenle her un üreticisi kendi laboratuvarında 
geçerli olabilecek, ancak diğer laboratuvarların uygulamadığı 
standartlar kullanmaktadırlar.

In the past years the desire of the customers for healthier food 
products strengthened. The image of baked goods and other 
food products made from milled grains as a natural basic in-
gredient is very good. Many consumers cover their daily needs 
of fresh baked products every couple of days or even every 
day and they normally get high quality baked products.

The designation wholemeal flour plays an important role in 
respect of the raw material and the later denomination of the 
product in the shelves. In contrast to normal wheat flour all 
ingredients of the grain kernel are included in the wholemeal 
flour which supports specifically the health. These are the bran, 
sprout, and the aleuronic layer. The positive effects are not de-
scribed any further in detail here. For the producer of products 
made from wholemeal flour, the degree of fineness of the used 
flour, as well as the gluten quantity and quality are of great im-
portance. The water absorption of the whole meal flour as well 
as the kneading capability is depending on it, as well as the 
quality of the final products. The particle size has an influence 
on the time the water needs to be completely absorbed in the 
dough. This also influences the dough development time and 
the point when the dough is completely kneaded. Therefore it is 
important to know the fineness of the wholemeal flour.

The most practical way for that is the sieve analysis. Problem-
atic, however, is the fact that there are no sieve sizes available 
for wholemeal flour which was specifically approved for that 

Reolojik testler için 
kepekli un numunelerinin 

hazırlanması
Milling Of Wholemeal Flour 

for Rheological Tests
Brabender® GmbH & Co. KG AR-GE BÖLÜMÜ
Brabender® GmbH & Co. KG R&D DIVISION



89

Tahıl ve un için dünyada geçerli olan standartlar üretim ve 
hammaddenin kepek ve un olarak ayrı ayrı testlerine göre belir-
lenmiştir. Kepekli un kullanılarak üretilen ürünlere müşterilerin 
isteklerinin giderek artması bu ürünler için gereken kalite kont-
rol testlerine gereksinim yaratmaktadır. Kepekli un için geçerli 
olan hamur reolojisi için ölçüm aracı olarak sunulan Farinograf 
için geçerli ICC-Standard 115 metodu 1992 tarihinden sonra 
ICC-Standard 115/1 olarak değiştirilmiştir. Ancak bu konu pek 
çok tartışma ve sorularla ortaya çıktığı gibi uzmanlar tarafından 
bilinmemektedir. Bu rapor,  laboratuvar ölçekli tahıl öğütmek 
için optimize edilmiş değirmen kullanılarak elde edilen un ile 
yapılan hamurun reolojisinin yardımı ile kepekli un kalitesinin 
belirlenmesi için kullanılan metodun vurgulanması içindir. 

1. MALZEME
Test için protein içeriği %12.5 olan ticari yurtiçi hububat kul-
lanılmıştır.  Bu tahıl öğütülme işlemiş öncesi “”LABOFIX” tahıl 
temizleyici ile temizlenmiştir. 

Tahıl öğütülme işlemi Brabender® Break Mill SM3 ile gerçekleş-
tirilmiştir (Fig. 1). Şimdiye kadar ilgili tahıl örneklerinin öğütül-
mesi ile ilgili standartlar oluşturulmamıştır.  Açıklanan yöntem 
üretim ile laboratuvar arasında karşılaştırma sağlamak içindir.  
Normal üretim süreci içinde geçerli olacak şekilde Break Mill 
SM3 kullanılarak farklı tanecik boyutu dağılımını gösteren ke-
pekli un elde edilmesi çok kolaydır. 

Bu sayede bir ihtimal yeni kepekli ürünler geliştirilmesi yanı 
sıra, mevcut ürünlerin kalite güvencesi için, ticari boyutta öğü-
tülme işlemi başlamadan önce laboratuvar ölçeğinde testler 
yapılabilir. Özellikle kepekli unlar, aynı hammadde kullanılmış 
olmasına rağmen, farklı öğütülme ayarları kullanılması duru-
munda reolojik özellikleri için büyük farklılıklar gösterir. SM3 
ve bu önerilen yöntem, laboratuvar testleri için tekrarlanabilir 
unların elde edilmesine olanak verir. 

by an existing international standard. Therefore every flour 
producer is using his own standard for sieving analysis, which 
does not necessarily comply with those from other laboratories.
Most worldwide existing standards of grain and flour refer to the 
production and testing of raw products by which the bran and 
the flour were separated. The increasing demand of the custom-
ers for products made of wholemeal flour lead to the fact that 
corresponding methods for quality testing are required. In re-
spect of wholemeal flour the existing ICC-Standard 115 [3] was 
amended, so that on from 1992 the ICC-Standard 115/1 offered 
the Farinograph as a measuring instrument for dough rheology. 
This, however, is not always known by the experts as many dis-
cussions and questions show. This report should give an impulse 
for an easy method in cooperation of an optimized laboratory 
scale grain milling, to gain a good monitoring of the quality of 
wholemeal flour with the assistance of dough rheology.

1. MATERIAL
For the test row a commercial inland grain with a protein con-
tent of 12.5 % was used. This grain was cleaned before milling 
with the “LABOFIX” grain cleaner. Milling of the grain was done 
with the Brabender® Break Mill SM3 (Fig. 1). No standards existed 
so far for milling of the corresponding grain sample. The de-
scribed method provides a comparison between the production 
and laboratory. With the assistance of the Break Mill SM3 it is very 
easy to obtain wholemeal flours showing different particle size 
distributions, as they are also available in the normal production 
process. Herewith a possibility is provided, for the development 
of new wholemeal products as well as for the quality assurance 
of existing products, to carry out tests on laboratory scale before 
the commercial milling is started. Especially wholemeal flours 
show great differences in the rheological properties, though the 
same raw material was used, but different milling settings were 
applied. The SM3 and this proposed method, allows for obtain-
ing reproducible flours for laboratory tests.
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Öğütülmüş kepekli un nem içeriğinin 
ICC-Standard 110/1 göre belirlenmesi 
için Moisture Tester MT-C (Fig. 2) cihazı 
kullanılmaktadır. Nem içeriği kurutma 
odası metodu ile gravimetrik olarak 
belirlenmektedir. Bir elek sallama ci-
hazı ile “Schweizerischen Lebensmit-
telbuch” (chapter 14, 1.8.3)  yöntemi 
ile eleme işlemi gerçekleştirildi. Eleme 
işleminde 3 farklı boyutta elek kullanıl-
mıştır. Seçilen genlik 2, eleme süresi 10 
dk. ve öngörülen numune ağırlığı 100 
g. olarak belirlenmiştir. 

Reolojik özellikleri test etmek için 
Farinograph-E (Şekil 3) ve 300 g mik-
ser kullanılmıştır. Yukarıda belirtildiği 
gibi testler ICC-Standart 115/1 göre 
yapılmış ve böylece aynı zamanda iyi 
bir tekrarlanabilirlik elde edilmesi sağ-
lanmıştır. Sonuçlar standart yazılım ile 
belirlenmektedir.

2. METODLAR
2.1. Kepekli un için öğütülme yöntemleri
2.1.1. Tahıl örneğinin temizlenmesi
Öğütme işlemi öncesi tahılın temizlenmesi gerekmektedir. Her-
hangi bir yabancı tohum ya da tahıl içermeyen bir un ya da tahıl 
elde etmek için veya metal ve taş parçalarının değirmen taşları-
na zarar vermesini önlemek için bu işlem çok önemlidir. Gerekli 
miktarda tahıl LABOFIX beslenme kabı içine yerleştirilir. Girintili 
silindir içinde hava kombinasyonu sayesinde tüm yabancı tane-
cikler elenir ve tahıl örneği kullanıma hazır hale gelir. 

2.1.2. Referans tablosunun hazırlanması
Her tahılın öğütme sırasında kendi özellikleri olduğundan, 
SM3 cihazında her bir değirmen boşluk ayarı için geçerli re-
ferans tablosunu hazırlamak için zordur. Bu nedenle, bir araç 
olarak Tablo 2’de yer alan sonuçların dikkate alınması tavsiye 
edilir ve normalde kullanıcının değirmende kendi tahılı için 
kullanılan değerlerle benzeri tabloyu hazırlaması önerilir. Fark-
lı yerlerde gelen öğütülmüş tahılların bazen benzer özelliklere 
sahip olması nedeniyle, kendi verilerinize göre kendi labora-
tuvar test öğütme işlemlerinizi gerçekleştirebil-meniz böyle 
bir tablo ile her zaman mümkündür. SM3 cihazında değirmen 
aralık değerleri gerekli parçacık boyut dağılımına göre uygun 
ayarlanabilir.

2.1.3. Optimum değirmen 
aralık ayarlarının belirlen-
mesi
SM3 cihazında kademesiz 
olarak istenilen tanecik bo-
yutunda un elde edilmesi 
mümkündür. Öncelikle ge-
rekli dağılımın belirlenmesi 

The determination of the moisture con-
tent of the milled wholemeal flour is car-
ried out in accordance with ICC-Standard 
110/1 and the Moisture Tester MT-C (Fig. 
2). The moisture content is determined 
gravimetrical with the drying chamber 
method.

The sieving analysis was carried out in 
accordance with the prescription of the 
“Schweizerischen Lebensmittelbuch” 
(chapter 14, 1.8.3) and a commercial vi-
bratory sieving machine. The sieving pro-
cess is a three dimensional sieving. The 
chosen amplitude is 2, the sieving dura-
tion is 10 min. and the prescribed sample 
weight is 100 g.

For testing the rheological properties the 
Farinograph-E (Fig. 3) and a 300 g mixer 
was used. As mentioned earlier the tests 

could be carried out in accordance with the ICC-Standard 115/1 
and thus showed also a good reproducibility. The results were 
evaluated with the standard software.

2. METHODS
2.1 Methods for Milling Wheat to Wholemeal Flour
2.1.1 Cleaning of the Grain Sample
Before milling the cleaning of the grain is necessary. This is very 
important in order to obtain a flour or grain without any foreign 
seeds or grain and to protect the milling tools through damage 
by stones or metal pieces. The necessary quantity of grain is in-
serted into the feeding trough of the LABOFIX. Through the com-
bination of air sifting, indented cylinder, and sieving all foreign 
particles are separated and the grain sample is ready for use.

2.1.2 Preparation of a Reference Table
Because every grain has its own properties during milling, it is 
difficult to prepare a general valid reference table for every mill-
ing gap setting of the SM3. Therefore it is recommended to con-
sider the results in table 2 as a tool and it is advisable to prepare 
your own similar documentation with the grain normally used 
in the mill. Due to the fact that the grain to be milled coming 
from different badges do sometimes have similar properties, it 
is always possible with such a documentation to carry out own 
laboratory test millings in accordance with own data. The mill-
ing gap of the SM3 can be adjusted in accordance with the re-
quired particle size distribution.
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gerekmektedir. Üretim süreci sırasında 100gr örnek alınır ve 
önerilen mesh boyutunda eleklerle test yapılır. 

Sonra bu tahıl numunesi bir ilk test ile yapılır, burada 110 gr 
malzeme SM3 cihazının besleme hunisine eklenir. Gerek-
li parçacık boyutuna bağlı olarak SM3 öğütme boşluğunun 
ayarlanması gerekmektedir. Tanecik boyutunun dağılımının 
belirlenmesi için hazırlanan belgelerden (tablo 2, nokta 1) bir 
ayarlama önerisi alınabilir. Daha sonra açıklandığı gibi bu ke-
pekli unun 100gr miktarı ile elek analizi yapılabilir. Bu öğütme 
işleminin tanecik boyutu dağılımı un üretiminin tanecik boyu-
tu dağılımı ile aynı değildir. Tablo 3 ticari kepekli unla belirtilen 
referans tablosunda yer alan 2 elek analizinin karşılaştırtmalı 
sonuçlarını gösterir. 

2.1.4. Test unun hazırlanması
Reolojik testlerde gereken test ununun hazırlanması için 350 
g tahıl SM3 besleme hunisine yerleştirilir ve öğütülür. Elde 
edilen kepekli un tekrar homojenize edilir ve daha sonra nem 
içeriği belirlenir. Genel standart uygulamalara uygun olarak bir 
tabak içinde 10gr un tartılır ve belirli koşullar altında kurutulur. 
Bu işlem örneğin Moisture Tester MT-C. Cihazı ile yapılabilir. 
Bu işlem genellikle 130ºC  sıcaklık altında 60 dakika kurutma 
süresi ile yapılır. 155 ° C ve 20 dakika kuruma süresi ile hızlı 
test mümkündür. Tam otomatik olarak test sonunda ağırlığın 
belirlenmesinden sonra nem oranı görüntülenir ve yazdırılır. 
Değirmen ile öğütülme işlemi sırasında değirmenin dişlileri 
unda nem kaybına neden olmaz ve böylece tahılda nem kaybı 
olmadan öğütülme işlemi gerçekleşir. 

2.2. Kepekli un ha-
murunun reolojik 
testlerinin yapılması 
ile ilgili metot
Ayrıca kepekli unlar 
için dünya çapında 
geçerli bir standart 
olan No 115 / 1 uy-
gulanır. 

“11.7 Kepekli un” 
belirtilen: “Tüketici-
ler genelde sıklıkla,  
kepekli un kulla-
nılarak yapılmış 
mayalı ürünler için,  

2.1.3 Optimum Choice of the Milling Gap Adjustment
It is possible with the SM3 to steplessly mill the particle size of 
wholemeal flour. Primarily it is necessary to determine the nec-
essary distribution. This is done by taking a flour sample (100g) 
out of the production process and to make the sieving test af-
terwards with the recommended sieves and mesh size. Then a 
first test is made with this grain sample, hereby 110 g material 
is inserted in the feeding hopper of the SM3. Depending on the 
required particle size the milling gap of the SM3 needs to be ad-
justed accordingly. An adjustment proposal can be taken from 
the prepared documents (point 1, table 2) for determining the 
particle size distribution. A quantity of 100 g of this wholemeal 
flour is afterwards tested with the described sieve analysis. In 
case the particle size distribution of this milling test is not yet 

the same as with that one of 
the production flour, the milling 
gap needs to be adjusted and 
a second test has to be carried 
out. Table 3 shows a commercial 
wholemeal flour and in compar-
ison 2 sieving analysis from the 
mentioned reference table.

2.1.4 Preparation of  Test Flour
For preparation of a test flour for 

rheological tests 350 g grain is inserted in the feed hopper of the 
SM3 and milled. The obtained wholemeal flour is homogenized 
again and the moisture content is determined afterwards. In ac-
cordance with the general standard prescription 10 g of flour is 
weighted in a sample dish and is dried under certain conditions. 
This can be done e.g. with the Moisture Tester MT-C. The proce-
dure is usually 60 minutes drying time at atemperature of 130° 
A quicker test is possible at 155° and 20 min. drying time. After 
theC.C fully automatic re-weighing the moisture contents are dis-
played and can be printed out. The construction of the mill does 
not lead to a significant loss in moisture of the grain during mill-
ing, so that the result also provides information of the moisture 
content in the grain.

2.2 Method for Carrying Out Dough Rheological Tests of 
Wholemeal Flour
Also for wholemeal flours the world-
wide valid standard No.115/1 is ap-
plied. Point “11.7 Wholemeal flour” 
specifies”: Consumers are asking more 
and more for baking products made 
from wholemeal. Therefore, laborato-
ries like to use the Farinograph for the 
determination of the water absorption 
and for recording Farinograms from 
wholemeals. The ICC-Standard is appli-
cable to flour and wholemeal as well. 
When a Farinograph test was made 
with wholemeal, it shall be stated in 
the test report. This recommendation 
is described here a bit more in detail, 
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sorular sormaktadırlar. Bu nedenle laboratuvarlar tahılın suyu 
soğurma kapasitesinin belirlenmesi için Farinograf ve kay-
detmek için Farinogram kullanmaktadırlar. ICC-Standart una 
uygulandığı gibi kepek unu içinde uygulanmaktadır. Kepekli 
unla Farinograf testi yapıldığında, bu test raporunda yer ala-
caktır. [3]  Biraz daha ayrıntılı olarak burada açıklanan bu öneri 
standart bir yöntem olarak kullanıldığı bilinmemekteydi. Test 
prosedürü un ile aynıdır ve bu nedenle ileride daha detaylı an-
latılacaktır.

3. SONUÇLARIN GÖSTERİLMESİ
Burada yer alan test sonuçlarının hiçbiri SM3 ile öğütülen ve 
ticari olarak öğütülmüş tahılların karşılaştırmasını içermemek-
tedir. Bunun nedeni, aynı tahıl ile hazırlanan hububat ve ke-
pekli un elde edilme olanağının olmamasıdır. Ayrıca bu test 
prosedürü kullanılarak tanecik boyutunun önemini de göster-
mek mümkündür.

Bunun yerine SM3 için öngörülen değirmen aralıkları kulla-
nılarak iç buğday öğütülmüştür. Bu deney düzeneği farklı 
tanecik boyutundaki kepekli unun neden olduğu olağanüstü 
farklılıkları ortaya çıkaracak ve böylelikle öğütme laboratuvar-
larında bu testin önemi ortaya çıkacaktır. Şekil 7 ve 8 SM3 ile 
öğütülen her iki unun inceliğinin hamur reolojisine olan etki-
sini göstermektedir. Kepekli unlar 0.5 ve 2.0 değirmen açıklık 
ayarı kullanılarak elde edilmiştir.

Bu testler için her biri temizlenmiş tahılın 350gr numunesi 
öğütülür ve bir plastik şişe içine doldurulur ve daha sonra 
sallanarak homojen hale getirilir. Hızla öğütme işlemi tek-
rarlayarak büyük un miktarları elde etmek mümkündür bu 
şekilde tekrar edilebilir testler için yeterli miktarda malzeme 
hazırlanabilir. Öğütme zamanı seçilen değirmen taşları ara-
lığına bağlıdır ve 350gr tahıl için 25-30 saniye arasındadır. 
Daha sonra nem tayini Brabender Nem Ölçer MT-C yardımı 
ile gerçekleştirilir, bu testin peş peşe iki defa tekrarlanması 
gerekir.  10 gr un örneği 60 dakika için 130 ° C’de kurutulur ve 
kütle kaybı tespit edilir. 

Tablo 3 bu iki ürün için belirtilen elekler ile yapılan elek ana-
lizlerini göstermektedir. Bir ticari kepekli unda tabloda yer al-
maktadır. Aynı zamanda reolojik testler ile ispatlanan önemli 
farklılıklar görülmektedir (sadece iç buğday). 

because this possibility for using the standard method is rela-
tively unknown so far. The test procedure is identical with that 
of flour and is therefore not explained any further.

3. DISPLAYING THE RESULTS
For the here displayed test results no comparison tests be-
tween a grain milled with the SM3 and a commercially milled 
sample was made. The reason is that there was no possibility 
to obtain grain and a wholemeal flour prepared from the same 
grain. Furthermore it is also possible to show the importance 
of the particle size by using this test procedure.

Instead the described inland wheat was milled using the SM3 
with the stipulated milling gap adjustments. This experimen-
tal setup shall display the tremendous differences which are 
caused by the different particle sizes of various wholemeal 
flours, and thereby showing the importance of such tests in 
milling laboratories. Pic. 7 and 8, clearly show the influence 
on dough rheology depending on the fineness of both flours 
which were chosen after milling with the SM3. Wholemeal 
flours and a milling gap adjustment of 0.5 and 2.0 were used.

For these tests a sample of 350 g each of cleaned grain was 
milled and filled into a plastic bottle and is afterwards homog-
enized through shaking. It is possible to obtain bigger flour 
quantities by rapidly repeating the milling procedure so that 

enough material is available for 
repeating tests. The milling times 
strongly depend on the chosen 
milling gap adjustment and are 
between 20 and 25 sec. for 350 g 
of grain. Afterwards the moisture 
determination is carried out with 
the assistance of the Brabender 
Moisture Tester MT-C and a double 
test. A 10 g flour sample is dried 
at 130° for 60 min. and the loss in 
mass is determined.

In table 3 the sieve analyses are 
shown which were carried out with the described sieves 
and the two products. A commercial wheat wholemeal 
flour was also displayed. Significant differences can be seen 
which are also confirmed through the rheological tests (in-
land wheat only).

According to the moisture content the weighted amount of 
wholemeal flour was adjusted for the Farinograph test. This 
is done with the assistance of the displayed table in the ICC-
Standard 115/1. When using a computerized Farinograph this 
calculation is done by the software. The various bran and flour 
contents of a wholemeal flour result in different flour character-
istics. The water absorption and the dough stability are directly 
depending on that relation. A fine flour is absorbing the added 
water more quickly. Thereby the gluten matrix is developed 
more quickly and the dough development is correspondingly 
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Farinograph testi için nem içeriğine göre kepekli un tartım 
miktarı ayarlanır. Bu işlem ICC Standard 115/1’de yer alan tablo 
yardımı ile yapılır. Bu hesaplama, bilgisayarlı Farinograph kul-
lanırken yazılım tarafından yapılır. Kepekli unun farklı kepek ve 
un içeriği farklı un özelliklerini oluşturur. Hamurun stabilitesi 
ve suyu soğurma kapasitesi bununla doğrudan bağlantılıdır. 
İnce un daha hızlı su emici özelliğe sahiptir. Böylece gluten 
matrisi daha hızlı gelişir ve buna bağlı olarak hamurun oluşma 
süresi daha kısa olur. Daha büyük tanecik boyutuna sahip olan 
bir unun suyu tamamen soğurması için daha fazla zamana ge-
reksinimi olacaktır. Hamurun oluşma süresi artacak ve kaba ke-
pek taneciklerinin etkisi ve en iyi karıştırmaya rağmen gluten 
lifleri oluşamayacaktır. 

Şekil-7 ve 8 Farinograph test sı-
rasında iki adet kepekli buğday 
unları arasındaki farklılıkları açıkça 
göstermektedir.

Kepekli unun tanecik boyutu 
doğru olarak bilinmemekteyse 
ve nakil sırasında değişmekteyse, 
kepekli un içeren 
pişmiş ürünlerin 
üretilmesi sıra-
sında sorunlar 
oluşabilir. 
Son olarak 2 
kepekli un için 
en önemli veriler 
Tablo 4’te yer 
almaktadır.

4. SONUÇ
Bu özel örnek hamur hazırlama sırasında kepekli unun doğru 
tanecik boyutu dağılımının önemini açık şekilde göstermek-
tedir. İnce buğday kepeği ununun hamur oluşum süresi daha 
kısadır ve bu nedenle yoğurma işlemi sırasında daha az ener-
jiye gereksinim duyulur. Gerekli hamur oluşma süresi ve üreti-
mi boyunca aniden daha kaba tanecikli un eklenmesi zaman 
içinde tanımlanamayacak uygunsuzluklar yaratacaktır. Ayrıca 
un kalitesi için doğru olmadığından çok yüksek su katılması 
nedeniyle tutarlılık çok düşük olacaktır: Hamur bulaşacak ve 
ürün kaybı oluşacaktır. Ayrıca da pişmiş ürünlerin kalitesinde 
süreklilik artık garanti edilemeyecektir. Üretilen ürünün ani-
den incelmesi ters tepki verecektir.

Burada tanıtılan yöntem kepekli buğday un kalitesinin izlen-
mesi için kullanılır. Laboratuvarda ilgilenilen kepekli unun ta-
necik boyut dağılımı ve böylece kepek ve un oranı ticari boyut-
ta üretilen unun özelliklerine yakındır. Laboratuvarda unların 
test edilme amacı hamur üretimi sırasında beklenen nitelikleri 
ve özellikleri hakkında bilgi vermek içindir. Böylece öğütme 
işlemi bu şekilde daha erken kontrol edilebilir böylelikle yük-
sek verimlilikle optimum ürün un üreticileri ve müşterileri için 
kullanılabilir.

shorter. With a flour with a coarser particle size the water needs 
more time to be absorbed completely by the coarser flour par-
ticles. The dough development time increased and the gluten 
fibre cannot ripe optimal due to the mixing and the influence of 
the coarse bran particles.

Pic. 7 and 8 clearly show the differences of the two wheat 
wholemeal flours during the Farinograph test.
If the particle size of a wholemeal flour is not known right away 
and differences occur upon delivery, problems may arise during 
the production of baked goods comprising wholemeal flour.
Finally the most important data of the 2 wholemeal flours are 
listed in table 4.

4. CONCLUSION
The specific example clearly shows the importance of the 
correct particle size distribution of wholemeal flour during 
the dough preparation. The fine wheat wholemeal flour as a 
much shorter dough development time and therefore needs 
less energy during the kneading process. A suddenly coarser 
flour would produce irregularities during the necessary longer 
dough development time and the dough production, in case it 
would not be recognized in time. Furthermore the consistency 
would be too low because of too high water addition which is 
not correct for that flour quality. The dough would smear and 
cause a loss in production. Furthermore also the usual quality 
of the baked products could not be guaranteed anymore. A 
sudden finer becoming milled product would react contrary.

The here introduced methods can be used for monitoring the 
quality of wheat wholemeal flour. The particle size distribu-
tion and thus the share of bran and flour of the corresponding 
wholemeal flour in the laboratory, is close to those of commer-
cial flours of a mill. The flours tested in a laboratory provide 
information about the to be expected qualities and the prop-
erties during the dough production. Thus the milling process 
can be controlled this early so that an optimum product with 
high profitability is available for the flour producers and their 
customers.
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Dünyada, 800 milyon tonu aşan üretim miktarıyla en çok yetiştirilen tahıl ürünü olan mısır, ol-
dukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ancak son yıllardaki en popüler kullanım alanı biyo-
etanol üretimidir. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere enerji ihtiyaçlarını karşılamada yenilenebi-
lir enerjinin payını arttırmak isteyen ülkelerin etanol gibi alternatif yakıtların üretimine verdiği 
destek, mısıra olan talebi arttırmaya devam edecek.
Corn which is the most produced cereal product in the world with the production quantity ex-
ceeding 800 million tons has a considerably wide area of use. But the most popular area of use in 
the recent years is bioethanol production. The support given to alternative fuel production such 
as ethanol by the countries, particularly developed ones, which want to increase the share of 
renewable energy in meeting their energy needs will continue to increase the demand for corn. 

Dünya tarım ürünleri piyasasında hem üretimi hem de ticare-
ti ile oldukça önemli bir yere sahip olan mısır, içerdiği değerli 
besin maddeleri nedeniyle önemli bir besin kaynağıdır. Bugün 
mısır, kültür bitkileri içerisinde dünyada en fazla üretimi ya-
pılan bitki türü olup, hem insan gıdası ve hayvan yemi olarak 
değerlendirilmekte hem de endüstri hammaddesi olarak kul-
lanılmaktadır. Dünyada insan beslenmesinde tüketilen günlük 
kalorinin yüzde 11’inin mısırdan sağlanmakta olduğu, bu ora-
nın gelişmiş ülkelerde yüzde 27’ye kadar çıkabildiği dile geti-
rilmektedir. Bu tüketim alanlarının yanı sıra çerezlik olarak da 
tüketilmektedir. Ancak mısırın son yıllarda en gözde kullanım 
alanı,  biyoyakıt-biyoetanol üretimidir. Bu da dünya genelinde 
mısıra olan talebi ve beraberinde mısırın ekonomik değerini 
arttırmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere 
enerji ihtiyaçlarını karşılamada yenilenebilir enerjinin payını 
artırmak isteyen ülkelerin, etanol vb. alternatif yakıtları vergi 
avantajları gibi uygulamalarla desteklemesi, bu artışın gele-
cekte de devam edeceğini göstermektedir

Corn which has an important place in the world’s agricultural 
products market with both its production and trade is an im-
portant source of food by means of the high nutritional value 
they contain. Today corn is the most produced plant species 
among cultivated plants and is both utilized as human food 
and animal feed as well as industrial raw material. It has been 
said that 11 percent of the daily calory consumed in the world 
in the human nutrition is provided from corn and it goes up to 
27 percent in the developed countries. It is also consummated 
as appetizer besides these consummation areas. But the most 
favorite area of use in the recent years is biofuel-bioethanol 
production. This increases the demand for corn around the 
world and consequently the economic value of corn. The 
countries, especially the developed ones, which want to in-
crease the share of renewable energy in meeting their energy 
needs, supporting alternative fuels such as ethanol etc. with 
implementations such as tax advantages indicates this in-
crease shall continue in the future. 
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DÜNYADA MISIR ÜRETİMİ VE BAŞLICA ÜRETİCİ 
ÜLKELER
Uzun yıllar üretim bakımından buğday ve çeltikten sonra üçün-
cü sırada yer alan mısır, günümüzde dünyada en çok ekilen ve 
üretilen tahıl konumundadır. Farklı endüstrilerde kullanım alanı 
bulan mısırın ekim alanı, bu endüstrilerdeki (gıda, yem, nişasta, 
kozmetik, tohumluk, çerez, dondurulmuş gıda) talep artışıyla 
birlikte 2000 yılından itibaren artış göstermiştir. Özellikle son 
yıllarda, dünya mısır ekim alanlarının % 10 civarında artış göste-
rerek 150 milyon hektardan 170 – 175 milyon hektarlara kadar 
ulaştığı tahmin edilmektedir. 

Dünyada en yüksek mısır ekim alanı ABD’ye aittir. ABD’nin 
2009/2010 döneminde 32,2 milyon hektar olan mısır ekim alan-
ları, 2010/2011 döneminde 33.98 milyon hektara, 2011/12 dö-
neminde ise 35.35 milyon hektara ulaşmıştır. 2011/12 dönemin-
de ABD’yi 34,3 milyon hektarla Çin, 16 milyon hektarla Brezilya, 
85 milyon hektar alanla Hindistan ve 65 milyon hektar alanla 
Meksika takip etmektedir. 

Ekim alanındaki ve verimdeki artış haliyle üretime de yansımış-
tır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA) verilerine 
göre; dünya mısır üretimi son 4 sezondur istikrarlı bir şekilde ar-
tış göstermektedir. Örneğin; 2008/2009 sezonunda 800 milyon 
ton olan dünya mısır üretimi, 2009/2010 sezonunda 23 milyon 
tonluk atışla 823 milyon tona; 2010/2011 sezonunda ise yaklaşık 
10 milyon tonluk artışla 832 milyon tona ulaşmıştır. 2011/12 se-
zonunda ise 50 milyon ton gibi rekor bir üretim artışı yaşanmış 
ve dünya mısır üretimi son yılların en yüksek noktası olan 882 
milyon ton civarına ulaşmıştır. Ancak USDA, önümüzdeki sezon-
da üretimin yaklaşık 30 milyon ton gerileyeceğini öngörmekte-
dir. Bu düşüş öngörüsünün nedeni, iklim koşullarından dolayı 
ABD’nin mısır üretiminin düşecek olacağının tahmin edilmesidir. 

CORN PRODUCTION IN THE WORLD AND FOREMOST 
PRODUCING COUNTRIES
Corn which was in the third place in production after wheat 
and paddy for many years is the most planted and produced 
cereal in the world today. The cultivation area of corn which 
finds are of use in different industries has shown increase from 
2000 with the increase in demand in these industries (foodstuff, 
feed, starch, cosmetics, seeds, appetizers, frozen food). It is es-
timated that world’s cultivation areas of corn has increased by 
10% especially in the recent years and reached 170-175 million 
hectares from 150 million hectares. 

The USA has the largest cultivation area of corn in the world. 
The USA’s corn cultivation areas of 32,2 million hectares in the 
period of 2009/2010 has reached to 33,98 million hectares in 
2010/11 period and to 35,35 million hectares in 2011/12 period. 
China has followed the USA with 34,3 million hectares, Brazil 
with 16 million hectares, India with 85 million hectares and 
Mexico with 65 million hectares in the period of 2011/12. 

The increase in the cultivation areas and productivity has re-
flected on the production as well. World’s corn production is 
consistently increasing in the last 4 seasons according to the 
data of the United States Department of Agriculture Foreign 
Agricultural Service. For example, world’s corn production 
which was at 800 million tons in 2008/09 season reached 823 
million tons with an increase of 23 million tons in 2009/10 sea-
son and to 832 million tons with an increase of 10 million tons in 
the 2010/11 season. A record production increase of 50 million 
tons was achieved in 2011/12 season and thus world corn pro-
duction has reached the plateau of 882 million tons, the highest 
level of recent years. However USDA forecasts that the produc-
tion in the forthcoming season will recede approximately 30 
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2011/12 dönemi verilerine göre ABD, 313 milyon tonluk üre-
timle dünya mısır üretiminin yaklaşık % 36’sını karşılamaktadır. 
Ancak ABD’nin üretim miktarının 2012/13 sezonunda yaklaşık 
40 milyon ton düşeceği tahmin edilmektedir. Dünya üretim sı-
ralamasında ABD’yi 192 milyon tonluk üretim miktarı ve %22’lik 
payla Çin, 73 milyon tonluk üretim miktarı ve yüzde 8’lik payla 
Brezilya takip etmektedir.

DÜNYA MISIR TÜKETİMİ VE BAŞLICA TÜKETİCİ ÜLKELER
Dünya mısır tüketimine bakacak olursak; USDA verileri 2008/09 
döneminde 784 milyon ton olan dünya mısır tüketiminin, 
2009/10 döneminde 41 milyon ton gibi rekor miktarda artışla 
825 milyon tona ulaştığını göstermektedir. Sonraki iki sezonda 
da artış göstermeye devam eden dünya mısır tüketimi 2010/11 
sezonunda 25 milyon tonluk artışla 850 milyon ton, 2011/12 se-
zonunda da yaklaşık 30 milyon tonluk artışla 879 milyon tona 
ulaşmıştır. Üretimde olduğu gibi tüketimde de en büyük pay 
ABD, Çin ve Brezilya’ya ait (2011/12). 2008/09 sezonunda 279 
milyon ton olan ABD mısır tüketimi, 2009/10 sezonunda 281 
milyon tona, 2010/11 sezonunda ise 285 milyon tona ulaşmıştır. 
Ancak 2011/12 sezonunda 279 milyon tona gerileyen ABD’nin 
mısır tüketiminin 2012/13’te bir miktar daha gerileyerek 262 
milyon tona düşeceği öngörülüyor. Tüketimdeki bir miktar 
düşüşe rağmen ABD dünya mısır tüketimindeki liderliğini sür-
dürmeye devam edecek. Dünya mısır tüketiminde ABD’yi takip 
eden Çin’de, son 4 sezondur mısır tüketimi önemli ölçüde artış 
göstermiştir. 2008/09 sezonunda 153 milyon ton olan Çin’in 
mısır tüketimi, 2011/12 sezonunda 188 milyon tona ulaşmıştır. 
Tüketimdeki artışın 2012/13 sezonunda da devam edeceği ve 
209 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor.
Brezilya ise son 4 sezonda 60 ile 67 milyon ton arasında deği-
şen tüketim miktarıyla dünya mısır tüketiminde üçüncü sıradaki 
varlığını sürdürmeye devam ediyor.

million tons. The reason for this forecast is due to the estimation 
that the USA’s corn production will decrease because of climate 
conditions.  The USA provides about 36% of world’s corn pro-
duction with its production of 313 million tons according to 
the data of 2011/12 season. However it is estimated that the 
production quantity of the USa will decrease by 40 million tons 
in 2012/13 season. China follows the USA with its production 
quantity of 192 million tons and share of 22% and Brazil with its 
production quantity of 73 million tons and share of 8% in the 
world production ranking. 

WORLD CORN CONSUMMATION AND FOREMOST CON-
SUMER COUNTRIES
If we take a look at the world corn consummation, we can see 
that world corn consummation which was 784 million tons in 
2008/09 season has reached to 825 million tons with a record 
increase of 41 million tons in 2009/11 season. World corn con-
summation which continued to increase in the following two 
seasons has reached to 850 million tons with an increase of 25 
million tons in 2010/11 season and to 879 million tons with an 
increase of roughly 30 million tons in 2011/12 season.  The big-
gest shares in consummation belong to the USA, China and Bra-
zil as in production (2011/12). The USA’s corn cultivation which 
was 279 million tons in 2008/09 season has reached 281 million 
tons in 2009/10 season and to 285 million tons in 2010/11 sea-
son. But it is forecast that the USA’s corn consummation which 
has decreased to 279 million tons in 2011/12 season will de-
crease some more in 2012/13 season to be around 262 million 
tons. Despite a bit of decrease in the consuming the USA will 
continue to be the leader in world corn consummation. In Chi-
na, which is following the USA in the world corn consummation, 
the corn consummation had a significant increase for the last 4 
years. China’s corn consummation which was 153 million tons in 
2008/09 season reached 188 million tons in 2011/12 season. It is 

forecast that the increase in consummation 
will continue in 2012/13 season and reach 
209 million tons. 
Brazil is continuing to maintain its exist-
ence at the third place in the world corn 
consummation ranking with a consumma-
tion quantity varying between 60 to 67 mil-
lion tons in the last 4 seasons. 

EXPANDING AREAS OF USE 
FOR CORN
Its high energy, starch and fat content con-
tribute to its wide area of use as animal 
feed, human food and industrial prod-
ucts. It is used as paste, crust, bran, mixed 
feed and silage in the animal feed and as 
boiled, canned, crushing, roasted, popcorn, 
semolina, flour, appetizer, crisps, oil, gluten, 
starch, dextrine and syrup directly and indi-
rectly in the production of pastry products, 
confectionary and chocolate being in the 
first place and countless other food sub-
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MISIRIN GENİŞLEYEN KULLANIM ALANLARI
Yüksek enerji, nişasta ve yağ içeriği, mısırın hayvan yemi, insan 
gıdası ve sanayi ürünleri olarak çok geniş kullanım alanına sahip 
olmasına neden olmaktadır. Hayvan yemi olarak; ezme, kabuk, 
kepek,  karma yem ve silaj şeklinde kullanılırken, insan beslen-
mesinde; haşlama, konserve, kırma, kavurma, mısır patlağı, ir-
mik, un, çerez, cips, yağ, gluten, nişasta, dekstrin ve şurup olarak 
direkt ya da dolaylı olarak pastacılık ürünleri, şekerleme, çikolata 
başta olmak üzere sayısız gıda maddesinin üretiminde kullanıl-
maktadır. Ayrıca mısırın işlenmiş ürünleri, etanol üretiminde, te-
mizlik malzemeleri, patlayıcı, ilaç, tekstil ve kozmetik sanayinde 
de kullanılmaktadır. Ancak dünya mısır tüketimindeki artışta, 
endüstriyel kullanımdaki artışın önemli bir rolü vardır. Özellikle 
petrol alternatifi ürünler arasında öne çıkan ve biyoetanolün de 
içerisinde bulunduğu endüstriyel amaçlı kullanım, gıda ve yem 
dışında da mısır tüketiminin giderek artmasına neden olmakta-
dır. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere enerji ihtiyaçlarını karşı-
lamada yenilenebilir enerjinin payını artırmak isteyen ülkelerin 
de, etanol vb. alternatif yakıtları vergi avantajları gibi uygula-
malarla desteklemesi, bu artışın gelecekte de devam edeceğini 
göstermektedir (OECD, 2011, Taşdan ve ark. 2011).

Tahmini olarak dünya mısır üretiminin % 57’si yem, % 14’ü insan 
gıdası ve % 29’u endüstri sanayisinde kullanılmaktadır. Gelişmiş 
ülkelerde tüketilen mısırların büyük bir kısmı (yaklaşık yüzde 60) 
hayvan yemi olarak kullanılırken, az gelişmiş ve geri kalmış ülke-
lerde çok büyük bir kısmı insan beslenmesinde kullanılmaktadır. 
ABD’de ise mısırın önemli bir kısmı (%23) etanol üretiminde kul-
lanılmaktadır. ABD, 2010/2011 döneminde 128 milyon ton civa-
rında etanol amaçlı mısır kullandığı tahmin edilmektedir. Etanol 
amaçlı mısır kullanımında ABD’yi Brezilya takip etmektedir.
Avrupa Birliği’nin de etanol amaçlı hububat kullanımı sürekli 
artmaktadır. AB’nin 2010/11 döneminde yaklaşık 3,4 milyon ton 
mısırı bu amaçla kullandığı tahmin edilmektedir.  Etanol, mısır 
piyasasını iki şekilde etkilemektedir. Bunlardan birincisi, etanol 
üretiminin hammaddesi olarak mısırın kullanımı iken, diğeri yan 
ürünleri (DDGS ve CGF) ile yem sanayine hammadde üretme-
sidir. Birinci etki mısır açısından pazar genişlemesi sağlarken, 
ikincisi az da olsa pazarın daralmasına neden olmaktadır. Mısır, 
HFCS (YFMŞ; Yüksek fruktozlu mısır şurubu - NBŞ; Nişasta bazlı 
şeker) üretiminin de hammaddesidir. HFCS gıda sanayinde tat-
landırıcı amaçlı olarak kullanılmaktadır ve son yıllarda gıda gü-
venliği, obezite gibi tartışmalarda sıklıkla gündeme gelmekte-
dir. Dünya HFCS üretimi 2010 yılı itibarıyla 13,8 milyon ton (kuru 
madde bazında) olup, bunun 8,3 milyon tonu ABD tarafından 
üretilmektedir. Çin 1,7 milyon ton ile ABD’nin ardından 2. büyük 
üreticidir ve üretimini 2007’ye göre 3,5 kat arttırmıştır. Japonya 
ise 900 bin tonluk üretimi ile 3. sıradadır (Şeker Kurumu, 2011, 
Taşdan ve ark. 2011).

DÜNYA MISIR TİCARETİ
USDA’nın raporlarından son 4 sezondaki verilere bakıldığında, 
dünya ticaretine konu olan mısır miktarının 2008/09 sezonun-
da yaklaşık 84 milyon ton, 2009/10 sezonunda 93 milyon ton, 
2010/11 sezonunda ise 92 milyon ton civarında olduğu görül-
mektedir. Bu miktar, 2011/12 sezonunda 103 milyon tonla en 

stances. Also processed products of corn are used in the pro-
duction of ethanol and in the industries of cleaning substances, 
explosives, medicine, textile and cosmetics. However, the in-
crease in industrial use has an important role in the increase of 
world corn consummation. Use in the purpose of industry es-
pecially bioethanol which stands out among products forming 
an alternative to oil has increased corn consummation outside 
of foodstuffs and feed. The countries, especially the developed 
ones, which want to increase the share of renewable energy in 
meeting their energy needs, supporting alternative fuels such 
as ethanol etc. with implementations such as tax advantages 
indicates this increase shall continue in the future (OECD 2011, 
Tasdan and friends 2011). 

Estimatingly 57% percent of world corn consummation is used 
as feed 14% as human food and 29% in industry. Most of the 
corn consumed in the developed countries (60 percent approx.) 
is used as animal feed and most of the corn consumed in under-
developed and backward countries is used in human nutrition. 
A significant part of the corn (23%) is used in the production 
of ethanol in the USA. It is estimated that around 128 million 
tons of corn is used for the purpose of ethanol production in 
2010/11 season. Brazil follows the USA in the use of corn for the 
purpose of ethanol. 
European Union’s cereal use for the purpose of ethanol continu-
ously increases as well. It is estimated that EU used around 3.4 
million tons of corn for this purpose in 2010/11 season. 

Ethanol affects corn market in two ways. One of these is using 
corn as raw material for the production of ethanol and the other 
is producing raw material to feed industry with its side products 
(DDGS and CGF). First effect provides market expansion for corn 
and the second one causes the market to shrink a bit. Corn is the 
raw material for HFCS production. HFCS is used as sweetener in 
the food industry and is frequently on the agenda in the recent 
years with the arguments about food safety and obesity. World 
HFCS production is 13,8 million tons (on the basis of dry matter) 
as of 2010 and 8,3 million tons of this is produced by the USA. 
China is the 2nd biggest producer after the USA with 1,7 million 
tons and has increased its production 3,5 times as regards to 
2007. Japan is in the 3rd place with a production of 900 thou-
sand tons (Sugar Agency, 2011, Tasdan and friends 2011).

CORN TRADE IN THE WORLD
As the data of the last 4 season is examined in USDA report, it 
is seen that amount of corn subject to world trade is 84 million 
tons in 2008/09 season, 93 million tons in 2009/10 season and 
92 million tons in 2010/11 season. This amount has reached its 
highest point with 103 million tons in 2011/12. It has been an-
ticipated that world corn trade will decrease to 97 million tons 
in 2012/13 season. 
The most significant country in world corn trade is USA that has 
the biggest share in the production. USA has received a share of 
49% from world corn trade with an export of 45 million tons in 
2010/11 season but its share in 2011/12 season has decreased 
to 37% with an export of 38 million tons. 
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yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2012/13 
sezonunda ise dünya mısır ticaretinin 
bir miktar düşerek 97 milyon ton civarı-
na gerileyeceği öngörülmektedir. Dünya 
mısır ihracatında en önemli ülke, üretim-
de de en yüksek paya sahip olan ABD’dir. 
ABD, 2010/2011 sezonunda 45 milyon 
tonluk ihracatla dünya mısır ihracatın-
dan % 49 oranında pay almıştır, ancak 
2011/12 sezonunda dünya ihracatındaki 
payı, 38 milyon tonluk ihracat miktarıyla 
% 37’lere gerilemiştir. 2011/12 sezonu te-
mel alındığında, dünya mısır ihracatında 
ABD’nin ardından en fazla paya sahip ül-
keler sırasıyla Arjantin (16,5 milyon ton), 
Ukrayna (15,1 milyon ton) ve Brezilya’dır 
(12,6 milyon ton). Bu 4 ülke 103 milyon 
ton olan ihracatın yaklaşık 82 milyon to-
nunu gerçekleştirmektedir.
Dünya mısır ithalatında ise 2011/12 sezo-
nunda 14,8 milyon tonluk ithalat miktarı ve %14’lik payla Japon-
ya en büyük ithalatçı konumundadır. Japonya’da mısır üretimi-

As 2011/12 season is based, Argentina (16,5 million tons), 
Ukraine (15,1 million tons) and Brazil (12,6 million tons) are 
among the countries having the biggest share in world corn 

trade after USA. These 4 countries have ex-
ported 82 million tons of 103 million tons. 
Japan is the importer company in 2011/12 
season with an import of 14,8 million 
tone and a share of 14% in world corn im-
port. Corn production’s being in a very low 
amount as 1.000 tons in Japan and high 
consumption levels of feed and HFCS render 
Japan dependent on external sources. Al-
though Mexico has high production levels, it 
is the second importing country with an im-
port amount of 11 million tons and a share 
of 10% since its production cannot meet the 
demand of feed and HFCS industry. South 
Korea and Egypt follow Mexico with an im-
port amount of approximately 7 million tons 
and a share of 7% with regards to world corn 
import.
Increase of corn prices in the world, de-
creases the demand for import and direct 
the buyers to low-quality wheat and this has 
a reducing effect on trading volumes. It has 
been estimated that the share of USA nearly 
in the rate of 50% will decrease to 45% due 
to high competition. Especially Argentina 
can compete with USA with the discounts 
that it makes on prices from time to time and 
may affect the market of USA.

CORN PRODUCTION AND CONSUMP-
TION IN TURKEY
Corn is a cereal that has the largest cultiva-
tion area in Turkey after wheat and barley. 



101

nin 1.000 ton gibi oldukça düşük düzeyde olması, buna karşın 
yem ve HFCS tüketiminin yüksek düzeyde olması Japonya’yı 
mutlak dışa bağımlı hale getirmektedir. Meksika ise yüksek 
üretimine rağmen, üretiminin yem ve HFCS sanayinin talebini 
karşılayamaması nedeniyle, 11 milyon tonluk ithalat miktarı ve 
% 10’luk payı ile dünya mısır ithalatında ikinci sıradadır. Dünya 
mısır ithalatında Meksika’yı 7 milyon ton civarındaki ithalat mik-
tarı ve % 7’lik pay ile Güney Kore ve Mısır takip etmektedir.
Dünyada mısır fiyatlarının yükselmesi, ithalat talebini daralt-
makta ve alıcıları düşük kaliteli buğdaya yönlendirmekte, bu da 
ticaret hacmini daraltıcı etki yapmaktadır. ABD’nin ihracat pa-
zarında %50 civarında olan payının, yüksek rekabet nedeniyle 
%45’e kadar gerileyeceği tahmin edilmektedir. Bu gerilemede 
Arjantin, Brezilya ve Ukrayna’nın güçlü rekabeti etkili olacaktır. 
Özellikle Arjantin ihracat fiyatlarında zaman zaman yaptığı in-
dirimlerle sıkı rekabet yapabilmekte ve ABD’nin pazarını etkile-
yebilmektedir. 

TÜRKİYE’DE MISIR ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Mısır, Türkiye’de buğday ve arpadan sonra en geniş ekim ala-
nına sahip olan tahıl çeşididir. Türkiye’de mısır ekim alanlarının 
en fazla olduğu bölge Akdeniz Bölgesi olup, bunu Güneydoğu 
Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri takip etmektedir. Özellikle GAP 
projesinin sulanabilir tarım alanlarını arttırmasıyla birlikte Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin mısır üretiminde büyük 
bir potansiyele sahip olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) tarımsal istatistikleri, Türkiye’nin mısır (dane mısır) üre-
timinin son 11 yılda neredeyse 2 katına çıktığını göstermekte-
dir. Bu verilere göre; 2001 yılında 2,2 milyon ton mısır üreten 
Türkiye, 2011 yılına gelindiğinde 4,2 milyon tonluk bir üretim 
miktarına ulaşmıştır. Mısır üretimindeki bu artışın en önemli 
nedeni; yoğun üretim yapan bölgelerde hibrit tohum kullanımı-
nın yaygınlaşması, üretim tekniklerindeki gelişmeler ve bunlara 
bağlı olarak artan mısır verimidir. Zira, 2001 yılında 5,5 milyon 
dekarda 2,2 milyon ton üretim yapan Türkiye, 2011 yılında 5,8 
milyon dekarlık bir alanda 4,2 milyon ton üretim gerçekleştir-
miştir. 2001 yılı ile 2011 yılı arasındaki verimlilik artışı % 78’ler 
seviyesindedir. 2010 yılında; Türkiye’deki toplam mısır ekiminin 
% 68’ini danelik, % 32’sini ise silajlık mısır oluşturmaktadır. Aynı 
yılda 2.844.728 dekar olan silajlık mısır ekim alanının % 
33’ü Marmara, % 31’i Ege, % 13’ü Karadeniz, % 10’u İç 
Anadolu, % 8’i Akdeniz, % 3’ü Güney Doğu Anadolu, % 
2’si Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. 
Türkiye’de mısır tüketimine bakıldığında da; 1990 yılın-
da 2,6 milyon ton olan tüketimin, 2008 yılında yüzde 60 
artışla 4,2 milyon tona ulaştığı görülmektedir. Güncel 
tarihe uygun tüketim verileri ile ilgili herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. Kullanım alanı açısından bakıldığın-
da ise Türkiye’de mısır üretiminin yüzde 75’inin yem sa-
nayi tarafından, yüzde 17’sinin de nişasta sanayi tarafın-
dan kullanıldığı tahmin edilmektedir.  Son 10 yılda yem 
sanayinde kullanılan mısır miktarı 1,6 milyon tondan 
3,7 milyon tona çıkmıştır. Dönemsel olarak değişmekle 
birlikte, bu miktarın yaklaşık olarak yarısı broiler yemle-
rinde kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak yem sanayinin 
mısır ihtiyacı da giderek yükselmektedir. Yem sanayinin 

The region which has the largest corn cultivation areas in Tur-
key is the Mediterranean Region and the region is followed by 
Southeastern Anatolia and the Black Sea Region. Especially as 
Southeastern Anatolia Project (GAP) has increased irrigable 
cultivation areas, Southeastern Anatolian Region has had a sub-
stantial potential for corn production in Turkey.
Agricultural statistics of Turkish Statistical Institute (TÜİK) has 
showed that corn production of Turkey has nearly doubled in 
the last 11 years. According to these data; Turkey that has pro-
duced 2,2 million tons of corn in 2001 has reached a production 
amount of 4,2 million tons in 2011. The most significant reason 
of this increase; spread of hybrid seed use in regions where 
produce densely, developments in production techniques and 
corn yield increasing as a result of these. Turkey that has pro-
duced 2,2 million tons in an area of 5,5 million decares in 2001 
has produced 4,2 tons in an area of 5,8 million decares in 2011. 
Efficiency increase between 2001 and 2011 is about 78%. 
Grain corn planting has constituting 68% and silage corn plant-
ing has constituted 32% of Turkey’s total corn planting in 2010. 
Marmara has 33%, Aegean 31%, the Black Sea 13%, Central 
Anatolia 10%i Mediterranean 8%, Southeastern Anatolia 3% 
and Eastern Anatolia Region 2% of silage corn planting area of 
2.844.728 decares in the same year.
When corn consumption is examined in Turkey, it is seen that 
2,6 million tons of consumption in 1990 has reached to 4,2 mil-
lion tons with an increase of 60%. There is no data related to 
current consumption. It has been estimated that 75% of the 
produced corn is used by feed industry and 17% of it is used by 
starch industry when the area of use is examined. 
The amount of corn used in feed industry has increased from 
1,6 million tons to 3,7 million tons in the last 10 years. Although 
it changes seasonally, nearly the half of this amount is used in 
broiler feeds. Thus the need of feed industry for corn has in-
creased gradually. Starch and starch based sugar (SBS) is the 
area where corn is used at the most after feed industry. Main 
products of this industry are high fructose corn syrup and glu-
cose syrup and a quota is imposed on production amounts 
within Sugar Law since these products are also sold in the 
country. Total production capacity of SBS industry is 1,2 million 
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ardından mısırın en fazla kullanıldığı alan nişasta ve nişasta bazlı 
şeker (NBŞ) sanayidir. Bu sanayinin ana ürünleri yüksek fruktozlu 
mısır şurubu ve glikoz şurubu olup, yurtiçi satış dolayısıyla da 
bu amaçlı üretim miktarları Şeker Yasası kapsamında kotalan-
dırılmaktadır. NBŞ sanayinin toplam üretim kapasitesi yaklaşık 
1,2 milyon ton, 2009/2010 pazar yılındaki üretim miktarı ise, 406 
bin tonu yurtiçi satış amaçlı olmak üzere, 515 bin tondur (Şeker 
Kurumu, 2011). Mısırın endüstriyel kullanımı 2005/2006 pazar 
yılından bu yana 118-170 bin ton arasında değişmiştir. Ancak 
Enerji Piyasasını Düzenleme Kurulu (EPDK) kararları ile 2013 
yılından itibaren biyo-yakıtların akaryakıt katkı maddesi olarak 
kullanımının zorunlu hale gelmesi, mısır talebinde değişim ol-
ması beklentisini oluşturmuştur

TÜRKİYE’DE MISIR İTHALATI VE İHRACATI
Türkiye’de mısır üretimi uzun yıllar tüketimi karşılayamamış, 
ihtiyaç ithalatla karşılanmıştır. Ancak 2005 ve 2008’den sonraki 
yıllarda üretim miktarı, ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde ar-
tış göstermiştir. Bu yüzden Türkiye’de mısır ithalatı son yıllarda 
önemli miktarda düşüş sergilemiştir. Türkiye’nin mısır ithalatın-
da son yıllarda görülen azalmanın bir diğer nedeni de, 2009 yılı 
Eylül ayında yürürlüğe giren ‘Biyogüvenlik Yönetmeliği’ olarak 
gösterilmektedir. Çünkü bu yönetmelik ile genetiği değiştirilmiş 
organizma (GDO) niteliğinde olan ürünlerin ithalatına kısıtla-
malar gelmiştir. Mısır da bu ürünlerin başında yer almakta olup, 
özellikle yönetmeliğin çıktığı ilk dönemde mısır ve ürünleri itha-
latında dalgalanmalar olduğu dikkat çekmektedir.
TÜİK’in verileri dikkate alındığında Türkiye’nin 2000-2004 yılları 
arasında ortalama 1 milyon 329 bin ton mısır ithal edildiği gö-
rülmektedir. 

Mısır üretiminde gerçekleşen artışa paralel olarak mısır ithalatı 
2005 ve 2006 yılında azalmıştır. 2006 ve 2007 yıllarında yeterli 
gelir elde edemeyen üreticilerin mısır üretiminden vazgeçme-
leri ve kuraklığa bağlı olarak verimde görülen azalma ile üretim 
miktarının yeniden azalması, 2007 ve 2008’de ithalatın yeniden 
artmasına neden olmuştur. Mısır tüketimindeki hızlı artış da, mı-
sır ithalatının yeniden 1 milyon tonun üzerine çık-
masında etkendir. 2008 ve 2009 yıllarında üretim 
miktarının ihtiyacı karşılayacak şekilde yeniden art-
ması ile 2009 yılında ithalat miktarı azalmış, ihracat 
ise artmıştır. 2009 yılında gerçekleştirilen ihracat 
miktarı 314 bin tondur.  Türkiye her yıl yoğun ola-
rak ABD’den mısır ithalatı gerçekleştirirken, 2009 
yılında toplam ithalatın sadece yüzde 4’ü ABD’den 
gerçekleştirilmiştir. GDO’lu mısır üretiminin en faz-
la gerçekleştirildiği ABD’den ithalatın azaltılması 
olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. 
2009 yılında mısır ithalatı en fazla Ukrayna, Rusya 
Federasyonu ve Romanya’dan yapılmıştır.

Kaynak:
1. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Durum ve Tahmin, Mısır, 2011/2012
2. Ulusal Hububat Konseyi, Mısır Raporu, 2012
3. Türkiye İstatistik Kurumu
4. United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service

tons and production amount in 2009/2010 market year is 515 
thousand tons and 406 thousand tons of is sold inland (Sugar 
Agency, 2011). Industrial use of corn has changed about 118-
170 thousand tons since 2005/2006. However, obligation to use 
bio-fuels as fuel oil additives by 2013 with decisions of Energy 
Market Regulatory Authority (EMRA) has generated the expec-
tation of a change in corn demand. 

CORN EXPORT AND IMPORT IN TURKEY
Corn production could not meet consumption for long years 
and this need has been met by import. However, the rate of 
production has increased to meet the need of country after 
the years 2005 and 2008. Therefore corn import has substan-
tially decreased in the last years. Another reason of decrease in 
import of corn to Turkey is regarded as ‘Biosafety Regulation’ 
entered into force in September, 2009 because the import of 
products having the characteristics of genetically modified or-
ganism (GMO) has been limited. Corn is one of these products 
and it attracts attention that there occurred to be fluctuations 
in the import of corn and its products when the regulation has 
firstly entered into force. 
When the data of TÜİK is taken into consideration, it is seen that 
Turkey has imported 1 million 329 tons of corn between 2000-
2004. Import of corn has decreased in 2005 and 2006 in parallel 
with the increase in corn production. Import has re-increased in 
2007 and 2008 as producers who couldn’t gain enough profit 
in 2006 and 2007 abandon corn production and yield has de-
creased due to drought. Rapid increase in corn consumption has 
also an impact on the increase of corn import to 1 million tons. 
As the production has increased to meet the demand in 2009, 
the amount of import has decreased and export has increased. 
Export made in 2009 is 314 thousand tons. As Turkey has im-
ported corn from USA intensely every year, only 4% of total im-
port has conducted from USA in 2009. Decrease of import from 
USA where corn is cultivated at the most has been evaluated as a 
positive development. Corn import has mostly been conducted 
from Ukraine, Russian Federation and Romania in 2009.
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Dünya Bankası’nın 2011 verilerine göre 162 milyonu aşan nü-
fusuyla Afrika kıtasının en yoğun nüfusuna ev sahipliği yapan 
Nijerya, son yıllarda değirmencilik sektöründeki gelişmelerle 
sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. 

Her yıl ortalama 2 ile 4 milyon ton arası buğday ve 1,5 ile 3 mil-
yon ton arası pirinç ithal eden Nijerya’da, ekmek, erişte, makarna 
ve bisküvi gibi un bazlı gıdaların tüketiminde yaşanan artış ve 
buna bağlı olarak her yıl düzenli bir şekilde artan buğday itha-
latı, ülkeyi potansiyel pazarlar kategorisine taşımaktadır. Ayrıca 
un bazlı ürünlere olan talep artışındaki süreklilik ve yüksek fiyat-
lar da özelikle değirmencileri daha yüksek kapasitelerde üretim 
yapmaya yöneltiyor. Tabi 21 firmanın faaliyet gösterdiği Nijerya 
değirmencilik sektörünün, bu firmalarda sadece 6’sı tarafından 
kontrol edildiğini de unutmamak gerekiyor. Bu firmalar, son 
yıllarda gerçekleştirdikleri şirket evlilikleri ve yeni yatırımlarıyla 
sektördeki hakimiyetlerini arttırmaya devam ediyor.

NİJERYA’DA EKONOMİK YAPI
Dünyanın 10. büyük petrol üreticisi, 8. büyük petrol ihracat-
çısı ve 10. büyük petrolrezervine sahip ülkesi Nijerya’da ülke 
ekonomisi de haliyle petrole dayanmaktadır. Ülkede, 2005 yı-
lından bu yana petrolsektöründeki büyüme diğer sektörlerin 
gerisinde kalsa da, 2007‐2008dönemindeki artan petrol fiyat-
ları, ülkenin petrol gelirlerinde ciddi artış sağlamıştır.

Nijerya, 2008–2009 döneminde yaşanan küresel ekonomik 
krizden, yükselen petrol ve doğal gaz fiyatları nedeniyle diğer 
ülkelere göre daha az etkilenmiştir. 2008 yılında dünya ekono-
misi yüzde 3 oranında büyürken, Nijerya ekonomisi yüzde 6 
oranında büyüme kaydetmiştir. Krizin ekonomi ve ticaret üze-
rindeki olumsuz etkilerinin en yoğun görüldüğü 2009 yılında 
ise dünya ekonomisi yüzde 0,6 oranında daralırken, Nijerya’nın 
ekonomik büyüme oranı yüzde 7 olarak gerçekleşmiştir.

2009 yılında 169 milyar Dolar olan ve 2010 yılında 196 mil-
yar dolara yükselen ülkenin GSYİH’sının 2011 yılında ise 244 
milyar dolara yükseldiği tahmin edilmektedir. Uluslararası 
Para Fonu’nun (IMF) 2010 yılı tahmini verilerine göre; Nijerya, 
2001‐2010 döneminde en hızlı büyüyen ekonomiler arasında 
Afrika’da ikinci, dünyada ise dördüncü sıraya yerleşmiştir. Ül-
kede bankacılık alanında yapılan kapsamlı reformların enerji 
ve petrol endüstrilerine de yansıtılması halinde Nijerya’nın, 
önümüzdeki 10‐15 yıllık süreç zarfında, Afrika’nın en büyük 
ekonomisi olan Güney Afrika’yı geride bırakabileceği tahmin 
edilmektedir.

Son yıllarda Nijerya ekonomisinin yakaladığı yüksek büyüme 
oranları dikkat çekici olmuştur. Bu çerçevede, özellikle son 
dönemde pazar odaklı reformlar ile ekonomisini güçlendirme 
çalışmaları içerisinde olan Nijerya’nın, sermaye‐yoğun petrol 
ekonomisinden uzaklaşmaya çabaladığı, ekonomisini güçlen-
dirme ve çeşitlendirme çabaları içerisinde olduğu gözlemlen-
mektedir. Nitekim Nijerya hükümetinin açıkladığı 2011‐2015 
orta vadeli planında da petrol dışı bir büyüme üzerindeönem-
le durulduğu görülmektedir.

Nigeria hosting the densest population of the African conti-
nent with a population exceeding 162 million according to the 
2011 data of the World Bank, continue to be brought up to the 
agenda frequently in the recent years with the developments 
in the milling sector. 

The increase in the consummation of flour-based nutritions 
such as bread, noodles, macaroni and biscuits in Nigeria which 
import an average of 2 to 4 million tons of wheat and 1,5 to 3 
million tons of rice each year and the regular increase in the 
wheat importation related to this, puts the country in the cat-
egory of potential markets. Besides, the continuity of increase 
in the demand towards flour-based products and also the high 
prices especially direct the millers to have production in high-
er capacities. One should not forget that of the 21 companies 
active in the milling sector in Nigeria, only 6 of these compa-
nies are under any control. These companies are continuing 
to expand their dominance over the sector with mergers and 
new investments in the recent years. 

ECONOMIC STRUCTURE IN NIGERIA
World’s 10th biggest oil producer, 8th biggest oil importer and 
10th biggest in oil reserves; Nigeria’s economy naturally rests 
on the oil. Even though the growth in the oil sector has fallen 
behind other sectors since 2005, the increase in the oil prices 
in the period of 2007-2008 has provided significant increase in 
the oil revenues of the country. 

Nigeria was less affected from the global economic crisis in 
2008-2009 than other countries because of rising oil and natu-
ral gas prices. As world economy grew at the rate of 3 percent 
in 2008, the Nigerian economy recorded a growth of 6 percent. 
As world’s economy was reduced at the rate of 0,6 percent in 
2009 when the negative effects of the crisis on the economy 
and trade were most profound, Nigeria’s economic growth 
was 7 percent.  The GDP of the country was 169 billion dollars 
in 2009 and increased to 196 billion dollars in 2010; it is esti-
mated to increase to 244 billion dollars in 2011. 

According to year 2010 estimated data of International Mon-
etary Fund (IMF), Nigeria takes second place among the fastest 
growing economies in Africa and fourth in the world in the pe-
riod of2001-2010. It is estimated that Nigeria can leave South 
Africa, which is the largest economy in Africa, behind in 10-15 
years of time, if the extensive reforms in the field of banking 
are reflected to energy and oil industries. 

The high growth rates achieved by the Nigerian economy in 
the recent years have caught attention. On this context, it is 
observed that Nigeria which is trying to bolster its economy 
with the market-oriented reforms especially in the recent 
times is striving to distance itself from capital-intensive oil 
economy and making efforts to bolster and diversify its econ-
omy. As a matter of fact, it is seen that great emphasis were 
given to non-oil growth in the 2011-2015 medium term plan 
unveiled by the Nigerian government. 
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TARIM SEKTÖRÜ VE EKONOMİDEKİ YERİ
Nijerya ekonomisinde, petrol sektörünün yanı sıra büyük öl-
çüde gelenekselliğini koruyan tarım sektörünün de önemli bir 
yeri vardır. Bağımsızlığın kazanıldığı 1960 yılından 1970 yılına 
kadar tarım sektörü, ülkenin ihracat gelirlerinin ana kaynağını 
ve GSYİH’nin yüzde 60’ından fazlasını oluşturmuştur. Ancak 
1970’li yıllardan itibaren petrol sektöründe yaşanan hızlı ge-
lişim, büyümenin en önemli kaynağı olmuş ve tarımın ülke 
ekonomisindeki payı gerilemiştir.

Ülke ekonomisinde hala önemli bir paya sahip olmasına rağ-
men sınırlı bir gelişme gösteren tarım sektörü için 1970’li yıl-
lardan itibaren ülke genelini kapsayan çeşitli girişimler söz 
konusu olmuşsa da, uygulanan politikaların ve yatırımların 
yetersiz kalması nedeniyle beklenen sonuçlar elde edileme-
miştir. 1970’li yılların sonlarında başlıca ulusal gıda üretim 
programını ortaya çıkaran Başkan Olusegun Obasanjo, 1999 
yılında yönetime geldikten sonra dikkatleri tarımın kalkınması 
üzerine çekmeye çalışmış fakat çabaları Nijerya’nın bir tarım 
ürünleri ithalatçısı konumuna gelmesini engelleyememiştir. 
Günümüzde istihdamın yüzde 50’sini karşılayan tarım sektörü, 
GSYİH’dan yüzde 40 civarında pay almaktadır.

Şu anki hükümet de tarımı gündemine almışve tarım sektö-
rünün gelişmesine önemli bir engel olarak görülen toprak sa-
hipliği (var olan yasalara göre toprak devlete aittir) konusunda 
liberalleşmeye gideceğini açıklamıştır. Ancak ülkede tarımın 
gelişmesini engelleyen tek faktör bu değildir. Tarım arazileri-
nin küçük oluşu, tarım ilaçlarına ve modern teknolojiye sınırlı 
erişimde tarımın geri kalmasında rol oynayan faktörlerdir.

Nijerya’da tarım sektörünün modernizasyonu için önemli ya-
tırımlara ihtiyaç duyulmaktadır.Kuzeydeki çölleşme ve orta ve 
güney kesimdeki erozyon, tarım alanındaki en önemli tehdit-
ler arasında gösterilmektedir.

HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ 
Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi olan Nijerya, buğday ve pi-
rinç gibi temel ürünlerde iyi bir üretim grafiği sergilemese de 
özellikle mısır, sorgum ve darı konusunda, dünyanın önemli 
üreticileri arasında yer alıyor. ABD Tarım Bakanlığı Dış Ticaret 
Servisi’nin (USDA) verilerine bakıldığında Nijerya’da buğday 
üretiminin 100 bin ton gibi yok denilecek düzeyde kaldığı, 
buna karşın tüketimin 3,5 milyon tonu bulduğu görülmekte-
dir. Ülkedeki buğday tüketimi son 10 yılda yaklaşık 1 milyon 
ton civarı artış gösterse de, bu tüketim miktarının dünyadaki 
birçok ülkeyle kıyaslandığında çok da önemli bir miktar olma-
dığı düşünülebilir. 

Pirinç üretiminde ise buğdaydan bir adım önde olan Nijer-
ya, her yıl ortalama 2-2,5 milyon ton üretim gerçekleştiriyor. 
USDA verilerine göre Nijerya’nın iniş çıkışlarla gerçekleşen son 
10 yıllık pirinç üretimine bakılacak olursa, 2001/02 sezonun-
da 1,6 milyon ton olan üretim, 10 yıllık sürede 1,2 milyon ton 
artışla 2011/12 sezonunda 2,7 milyon tona ulaştı. USDA, Nijer-
ya’daki pirinç üretiminin 2012/13 sezonunda da az bir artışla 

AGRICULTURE SECTOR AND ITS PLACE IN THE ECONOMY
Agriculture sector which preserves its conventionalism also 
has a significant place in the Nigerian economy besides oil 
sector. The agriculture sector constituted the main source of 
export revenues and more than 60 percent of the GDP from 
1960, when the independence was gained, until 1970. How-
ever, the fast development in the oil sector from 1970’s has 
been the most important aspect of the growth and the share 
of agriculture in the country’s economy has regressed. 

Even though there have been various approaches involving 
the entire country from the 1970’s for the agriculture sector 
that has shown limited development although having a sig-
nificant share in the country’s economy, expected results were 
not achieved due to implemented policies and lack of invest-
ments. After President Olusegun Obasanjo who unraveled the 
essential national food production program at the end of the 
1970’s came to power in 1999, he tried to draw attention on 
the development of agriculture, but his efforts did not prevent 
Nigeria to become an importer of agriculture products. Today 
agriculture sector provides for 50 percent of the employment 
and gets a share of 40 percent from the GDP. 

Today’s government has agriculture in their agenda as well 
and announced that they will liberalize landowning (accord-
ing to the existing laws land belongs to the government) 
which is seen as a significant obstacle in the development 
of the agriculture sector. However, this is not the only factor 
which hampers the improvement of agriculture in the country. 
Agricultural lands being small, limited access to pesticides and 
modern technology are the factors contributing for agricul-
ture to lag behind. 

Significant investments are needed for the modernization of 
the agricultural sector in Nigeria. The desertification up north 
and erosion in the central and southern regions are among the 
most significant threats in the field of agriculture. 

GRAINS PRODUCTION AND CONSUMMATION 
Even though Nigeria, which is the most populous country of 
the African continent, does not display a good production pro-
file in basic products such as wheat and rice, they are among 
world’s leading producers especially in corn, sorghum and 
millet. When one observes data of United States Department 
of Agriculture (USDA) Foreign Agricultural Service, he will see 
Nigeria’s wheat production is at an ignorable level of 100 thou-
sand tons, whereas its consummation is 3,5 million tons. Even 
though wheat consummation in the country has increased 
around 1 million tons in the last 10 years, this consummation 
quantity can be neglected when compared with many other 
countries in the world. 

Nigeria is producing an average of 2-2,5 million tons of rice 
each year, which is a bit above wheat. When we look at the 
up-and-down rice production of Nigeria for the last 10 years 
according to the data of USDA, the production in the season 



107

2,8 milyon tona ulaşacağını öngörmektedir. Ancak pirinçteki 
bu üretim miktarı tüketimin ancak yarısını karşılayacak düzey-
dedir. USDA’nın Nijerya’daki pirinç tüketimine yönelik verile-
rinde de yükselmenin giderek arttığı görülmektedir. 2001/02 
sezonunda 3 milyon ton olarak açıklanan pirinç tüketiminin 
2011/12 sezonunda 5,2 milyon tona yükseldiği gözükmekte-
dir. Öngörüler 2012/13 sezonunda tüketimin 5,5 milyon tona 
yükseleceği yönünde. 

Buğday ve pirinçte pek de iyi bir üretici olmayan Nijerya, 
iri taneli tahıl grubunda ise dünyanın en büyük üreticileri 
arasında yer almaktadır. 2011/12 sezonunda 23,8 milyon 
ton iri taneli hububat üretimi gerçekleştiren Nijerya, bu 
üretim rakamıyla dünya iri taneli hububat üretiminde, AB-
27 grubu ülkeleri saymazsak 9. sırada yer almaktadır.  İri 
taneli hububat grubunun en önemli üyesi mısırın üretimin-
de de ilk sıralarda yer alan Nijerya, 2001/02 sezonunda 5 
milyon ton olan mısır üretim miktarını, 2011/12 sezonunda 
4 milyon ton artışla 9,2 milyon tona ulaştırmıştır. Bu raka-
mın 2012/13 sezonunda da 200 bin ton artışla 9,4 milyon 
ton olacağı öngörülmektedir. Nijerya 2011/12 sezonundaki 
üretim miktarıyla, AB’liğini saymazsak, dünyanın en büyük 
10. mısır üreticisidir ve üretiminin tamamını kendi iç tüketi-
minde değerlendirmektedir. Ülkede mısır üretimi, tüketimi 
hemen hemen karşılar niteliktedir.

Sorgum ise Nijerya’nın dünyada bir numaralı üreticisi olduğu 
tahıl ürünüdür. 2004-2009 yılları arasında 10 milyon tonun 
üzerinde sorgum üretimi gerçekleştiren Nijerya, bu üretim 
miktarında devamlılığı sağlayamadı. 2008/09 sezonundan 
sorgum üretimi 3,5 - 4 milyon ton civarında düştü. Son 3 se-
zondur yaklaşık 6,5 milyon ton sorgum üretimi gerçekleştiren 
Nijerya’nın 2012/13 sezonunda 6,9 milyon tonluk üretimle 
yine dünyanın en büyük sorgum üreticisi olmaya devam ede-
ceği öngörülüyor.

of 2001/02 was 1,6 million tons and it has reached 2,7 million 
tons in the season of 2011/12 with an increase of 1,2 million 
tons in 10 years time. USDA foresee the rice production in Ni-
geria to reach 2,8 million tons in the 2012/13 season. However, 
the production amount of rice is only at the level of meeting 
half of the consummation. It is also observed in the USDA data 
intended at the rice consummation in Nigeria that the rise in 
consummation is increasing. It is observed that rice consum-
mation announced as 3 million tons in the season of 2001/02 
has reached up to 5,2 million tons in the season of 2001/3. The 
forecasts predict a consummation of 5,5 million tons for the 
season of 2012/13. 

Nigeria, which is not a good producer in wheat and rice, is 
among the leading producers of large-grains group in the 
world. Nigeria which have achieved a production of 23,8 mil-
lion tons of large-grained grains in the season of 2011/12, 
have taken 9th spot in the production of world’s large-grained 
grains production with this figure, if we exclude EU-27 group 
of countries. Nigeria also takes place near the top in the pro-
duction of corn which is the most important member of large-
grained grains and they have reached a production of 9,2 mil-
lion tons in the season of 2011/12 with an increase of 4 million 
tons from the season of 2001/02 when the corn production 
amount was 5 million tons. This figure is foreseen to be 9,4 mil-
lion tons with an increase of 200 thousand tons in the season 
of 2012/13. If we do not include EU countries, Nigeria is world’s 
10th biggest corn producer with its production quantity in the 
season of 2011/12 and utilize the whole production in their 
domestic consummation. The corn production in the country 
almost meets the consummation. 

Sorghum is a grain product in which Nigeria is world’s number 
one producer. Nigeria achieving production of over 10 million 
tons of sorghum each year between the years of 2004-2009, 
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DEĞİRMENCİLİK VE TAHIL İŞLEME SEKTÖRÜ
Afrika kıtasının önemli ülkeleri arasında yer alan Nijerya, 
Dünya Bankası’nın 2011 tahminlerine göre 162 milyonu aşan 
nüfusuyla içinde bulunduğu kıtanın en kalabalık ülkesi konu-
mundadır. Ancak bu yoğun nüfusu besleyecek yeterli tahıl 
üretimine, özellikle de buğday ve pirinç üretimine sahip de-
ğildir. Bu yüzden de artan tüketimini karşılamak için buğday 
ithalatına başvurmaktadır. İthal edilen buğday, birkaç büyük 
şirketin kontrolündeki değirmencilik sektörü tarafından iş-
lenmektedir. Nijerya değirmencilik sektörü, 2008 yılı itibariyle 
toplam kurulu kapasitesi 22.000 ton olan 21 un değirmenin-
den oluşmaktadır. Ancak bu 21 firmanın sadece 6 tanesi, pa-
zarın yüzde 80’ine hakim durumdadır. Pazarın yüzde 65’i ise; 
günlük kapasitesi 11,000 tonu bulan en büyük iki oyuncu tara-
fından kontrol ediliyor.

Büyük oyuncular ile orta ve küçük ölçekli firmalar arasında çok 
ciddi farklılıkların bulunduğu Nijerya’da, değirmencilik sek-
töründeki en büyük 6 firmayı şöyle sıralayabiliriz: Flour Mills 
of Nigeria Plc, Dangote Flour Mills Plc, Ideal Flour Mills Ltd, 
Honeywell Flour Mills Ltd, Standard Flour Mills Ltd ve Crown 
Flour Mills Ltd. Flour Mills of Nigeria, ülkedeki toplam kurulu 
kapasitesinin yüzde 38’ine sahip. Diğer büyük üreticilerden 
Dangote Flour Mills, toplam kapasitesinin yüzde 18’ine, Ho-
neywell, Ideal Group ve Crown Flour ise sırasıyla yüzde 7, 14 
ve 8’ine sahipler.

NİJERYA’DA DIŞ TİCARET
Diğer birçok Afrika ülkesinin aksine Nijerya önemli dış ticaret 
fazlası veren bir ülke konumunda olup gerek ihracatı, gerekse 
ithalatının büyüklüğü itibariyle Afrika kıtasının en önemli bir-
kaç ülkesinden birisidir. Özellikle son 10 yılda ülkenin önemli 
bir ticaret fazlası verdiği görülmektedir. Bu durum genel olarak 
petrol ihracatı ve artan petrol fiyatları ile ilgilidir. Uluslararası 
Ticaret Merkezi’nin verilerine göre ihracat 2008 yılına kadar sü-
rekli artış göstererek 85,7 milyar dolara ulaşmış, 2010 yılında 
ise 73,7 milyar dolara gerilemiştir. 2011 yılı ihracatının ise 100 
milyar doların üzerinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Nijerya’nın ithalatı da son 10 yıl içerisinde (2008 yılı hariç) 
sürekli artış göstermiştir. 2000 yılında 10,6 milyar dolar 
olarak gerçekleşen ithalat, 2009 yılında 30,8 milyar dolara, 
2010 yılında da 53,5 milyar dolara yükselmiştir. Nijerya’nın 
dış ticaret hacmi 2010 yılında 127,2 milyar dolar ile maksi-
mim düzeye ulaşmış, 2011 yılında ise 172,9 milyar dolara 
yükseldiği tahmin edilmektedir. 2000 yılında 13,1 milyar 
dolar ihracat lehine olan dış ticaret dengesi, 2008 yılında 
yine ihracat lehine 45,9 milyar dolar ile maksimum düzey-
de gerçekleşmiş, 2010 yılında ise 20,2 milyar dolara gerile-
miştir. Dış ticaret dengesinin 2011 yılında ise 34,7 milyar 
dolar ihracat lehine fazlalık verdiği tahmin edilmektedir.  
Nijerya’nın ihracattaki en önemli partneri ABD’dir. 

Nijerya’nın 2010 yılı ihracatının yüzde 34,4’lük kısmı ABD’ye 
yönelmiştir. ABD dışında ihracatta önemli diğer önem-
li ülkeler Hindistan, Brezilya, Hollanda, Fransa, İtalya ve 

could not provide sustainability in this production quantity. 
Sorghum production decreased around 3,5-4 million tons in 
the season of 2008. It is foreseen that Nigeria which has pro-
duced around 6,5 million tons of sorghum for the last 3 sea-
sons will continue to be world’s leading sorghum producer 
with a production of 6,9 million tons in the season of 2012/13. 

MILLING AND CEREAL PROCESSING SECTOR
Nigeria which is among the important countries of the Afri-
can continent, is the most populous country of the continent 
with a population exceeding 162 million people according to 
the 2011 estimates of the World Bank. However, it does not 
have the sufficient cereal production, especially does not have 
wheat and rice production to feed this dense population. For 
this reason, it has resorted to wheat importation to meet the 
increasing the consummation. The imported wheat is pro-
duced by the milling sector which is under the control of sev-
eral large companies.  The milling sector of Nigeria consists of 
21 flourmills with a total established capacity of 22.000 tons as 
of 2008. But just 6 of these 21 companies dominate 80 percent 
of the market. 65 percent of the market is controlled by two 
biggest players with daily capacity of 11,000 tons. 

We can list the 6 biggest companies in the milling sector of Ni-
geria, where there are astounding differences between large 
companies and medium and small scale companies, as below: 
Flour Mills of Nigeria Plc, Dangote Flour Mills Plc, Ideal Flour 
Mills Ltd, Honeywell Flour Mills Ltd, Standard Flour Mills Ltd 
and Crown Flour Mills Ltd. Flour Mills of Nigeria has 38 percent 
of the total established capacity of the country. Of the other 
big producers Dangote Flour Mills has 18 percent of the total 
capacity Honeywell, Ideal Group and Crown Flour have 7, 14 
and 8 percent respectively.

FOREIGN TRADE IN NIGERIA
Unlike many other African countries, Nigeria is a country 
which has significant amount of foreign trade surplus and 
is one of the several important countries of the African con-
tinent both with its scale of exports and imports. It is ob-
served that the country is having significant trade surplus 
especially in the last 10 years.  This situation is related gen-
erally to oil exportation and increasing oil prices. Accord-
ing to the data of International Trade Center, exports have 
continuously increased until 2008 and reached 85,7 billion 
dollars and have receded to 73,7 billion dollars in 2010. It 
is estimated that 2011 exports will be over 100 billion dol-
lars.  Nigeria’s imports have also increased continuously in 
the last 10 years (except 2008). Imports which were at a fig-
ure of 10,6 billion dollars in 2000, increased to 30,8 billion 
dollars in 2009 and to 53,5 billion dollars in 2010.  Nigeria’s 
foreign trade volume has reached it maximum point with 
127,2 billion dollars in 2010 and it is estimated that it will 
reach 172,9 billion dollars in 2001. The trade balance which 
was in the favor of exports with 13,1 billion dollars in 2000 
has reached its maximum level with 45,9 billion dollars in 
2008 and has receded to 20,2 billion dollars in 2010. It is 



109



110

İspanya’dır. Bu altı ülkenin Nijerya’nın ihracatındaki top-
lam payı yüzde 33,8’dir. Nijerya’nın 2010 yılı ihracatında 
Türkiye’nin payı ise yüzde 0,5 olup, Türkiye Nijerya’nın ihraç 
pazarları arasında 27. sırada yer almaktadır.

Nijerya’nın ithalatında, ihracatta olduğu gibi en önemli ülke 
ABD’dir. Nijerya’nın 2010 yılı ithalatında ABD’nin payı yüzde 
17,9’dur. ABD’den sonra Çin ikinci büyük ülke olup Nijerya’nın 
ithalatında Çin’in payı yüzde 16,6’dır. Bu iki ülkenin dışında 
Fransa, Antigua ve Barbuda, Hindistan, İtalya ve BAE diğer 
önemli tedarikçilerdir. Nijerya’nın ithalatında Türkiye’nin payı 
ise yüzde 0,6 olup 28. sırada yer almaktadır. 

DIŞ TİCARETTE HUBUBAT VE UNUN YERİ
Nijerya’nın ithal ettiği ürünler arasında buğday ve pirinç 
önemli bir yer sahiptir. Son 4 yıldır, yıllık 3,5-4 milyon ton ara-
sında buğday ve 1,5-3 milyon ton arasında pirinç ithalatı ya-
pan Nijerya, hububat ürünleri ticaretinde, çok küçük oranlarda 
ihracat yapan bir ülke olarak net ithalatçı konumundadır. 

USDA verileri incelendiğinde; 2001/02 sezonunda 2,4 milyon 
ton olan Nijerya’nın buğday ithalatı, 1,4 milyon ton artışla 
2011/12 sezonunda 3,8 milyon tona ulaşmıştır. 2012/13 se-
zonunda da buğday ithalatının 100 bin tonluk bir düşüşle 3,7 
milyon tona gerileyeceği tahmin edilmektedir. Bu ithalat mik-
tarına karşı yapılan ihracat ise 2011/12 sezonunda 460 bin ton 
gibi çok düşük bir seviyededir. 2001-2008 yılları arasında buğ-
day ihracatının hiç olmadığı Nijerya’da, 2012/13 sezonunda 
510 bin tonluk buğday ihracatı yapılacağı öngörülmektedir. 
Nijerya buğday ihtiyacının hemen hemen tamamını, dış tica-
retteki en büyük partneri ABD’den temin etmektedir.

Son 10 yılda pirinç ihracatının hiç olmadığı ülkede, pirinç ithalatı 
ise artış göstermeye devam etmektedir. 2001/02 sezonunda 1,9 
milyon ton pirinç ithal eden Nijerya, 2010/11 sezonunda 2,4 mil-
yon ton ithalat miktarına ulaşmıştır. 2011/12 sezonunda ise son 
yılların en yüksek seviyesine ulaşan pirinç ithalatı, 3,2 milyon ton 
civarında gerçekleştirmiştir. Son iki sezon arasındaki artış mikta-
rı 800 bin tonla, son 10 yıl içerisindeki en büyük artış miktarını 
temsil etmektedir. Ancak USDA öngörüleri, 2012/13 sezonunda 
ülkenin pirinç ithalatının yeniden 2,3 milyon ton seviyelerine ge-
rileyeceğini göstermektedir. Sorgum ve mısır üretiminde dünya-

estimated that the trade balance will be in the favor of ex-
ports in the amount of 34,7 billion dollars in 2011. 

Nigeria’s most important partner in the exports is the USA. 
34,4 percent of Nigeria’s exports in 2010 have been to the 
USA. Other important countries in the exports besides the 
USA are India, Brazil, the Netherlands, France, Italy and 
Spain. These six countries have a total share of 33,8 percent 
in the exports of Nigeria. Turkey’s share in the exports of 
Nigeria is 0,5 percent in the exports of 2010 and Turkey is at 
the 27th place among the export markets of Nigeria. 

The USA is the most important country in the imports of Nige-
ria just as in the exports. The share of the USA is 17.9 percent 
in the imports of Nigeria in 2010. China is the second biggest 
country in the imports of Nigeria after the USA with a share of 
16,6 percent. France, Antigua and Barbuda, India, Italy and BAE 
are the other leading suppliers besides these two countries. 
Turkey’s share in the imports of Nigeria is 0,6 percent and is at 
28th place. 

THE PLACE OF GRAINS AND FLOUR IN FOREIGN TRADE 
Wheat and rice has a significant place among the products Ni-
geria imports. Nigeria which is exporting grains in very small 
quantities is a net importer with an annual importation of 3,5-
4 million tons of wheat and 1,5-3 million tons of rice for the 
last 4 years. 

When USDA data are observed it can be seen that Nigeria’s 
wheat importation which was 2,4 million tons in 2001/02 sea-
son has reached 3,8 million tons in 2011/12 season with an 
increase of 1,4 million tons. It is estimated that wheat impor-
tation shall recede to 3,7 million tons with a decrease of 100 
thousand tons in the season of 2012/13. The amount of expor-
tation against this importation amount is a very low 460 thou-
sand tons for the season of 2011/12. It is foreseen there will 
be exportation of 510 thousand tons of wheat in the 2012/13 
season in Nigeria, where there were none between the years 
of 2001-2008. 

Nigeria obtains almost all of its wheat requirement from its big-
gest partner in foreign trade, the USA.  The importation of rice 
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nın sayılı ülkeleri arasında yer alan Nijerya, bu ürünlerde, kendi iç 
tüketimini karşılayacak oranda üretim yaptığı için dünya sorgum 
ve mısır ithalatında ve ihracatında söz sahibi değildir. 

TÜRKİYE İLE NİJERYA ARASINDAKİ DIŞ TİCARET
Türkiye’nin Nijerya ile olan dış ticareti son yıllarda genel 
olarak gelişme göstermekle birlikte dış ticaret dengesi 
sürekli olarak Nijerya lehine fazlalık vermektedir. Türkiye, 
2009 yılında 257,7 milyon Dolar olarak gerçekleştiği ihra-
cata karşılık, Nijerya’dan 604,7 milyon Dolar değerinde it-
halat gerçekleşmiştir. Söz konusu yılda dış ticaret dengesi 
Türkiye aleyhine 346,9 milyon Dolar açık vermiştir. 2010 
yılında Nijerya’ya 251 milyon Dolarlık ihracat gerçekleştiren 
Türkiye, buna karşılık ülkeden 603 milyon Dolarlık ithalat 
yapmıştır. Bu süreçteki dış ticaret açığı 352 milyon dolar-
dır. 2011 yılında ise 394 milyon Dolarlık ihracata karşılık 
823 milyon Dolarlık ithalat söz konusudur. 2011 yılında da 
Türkiye’nin Nijerya ile olan dış ticaret açığı, 429 milyon Do-
larla maksimum düzeyine ulaşmıştır.
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is increasing in the country 
where there is no rice expor-
tation for the last 10 years. 
Nigeria which has imported 
1,9 million tons of rice in 
2001/02 season has reached 
an importation quantity of 
2,4 million tons in 2010/11 
season. Rice importation 
which has reached the maxi-
mum level of recent years in 
2011/12 was around 3,2 mil-
lion tons. The increase of 800 
thousand tons in the last two 
seasons represents the big-
gest increase in quantity in 
the last 10 years. However, 
the USDA forecasts indicate 
that the rice importation of 
the country shall recede to 
2,3 million tons in the season 
of 2012/13.  Nigeria which is 
among the leading produc-
ers of sorghum and corn in 

the world is not a player in the world’s sorghum and corn im-
portation and exportation as they produce at the rate of meet-
ing the domestic consummation of these products. 

FOREIGN TRADE BETWEEN TURKEY AND NIGERIA
Although Turkey’s foreign trade with Nigeria generally shows 
improvement in the recent years, the trade balance is giving 
a surplus in the favor of Nigeria continuously. In 2009 Turkey 
have realized importation in the amount of 604,7 million dol-
lars from Nigeria against 257,7 million dollars of exportation. 
In the mentioned year the trade balance was 346,9 million 
dollars against Turkey. In 2010 Turkey have realized expor-
tation to Nigeria in the amount of 251 million dollars and 
have imported from Nigeria for an amount of 603 million 
dollars. The foreign trade deficit in this period is 352 million 
dollars. In 2011 there is an importation figure of 823 million 
dollars against 394 million dollars for exportation. Turkey’s 
foreign trade deficit with Nigeria has reached its maximum 
level with 429 million dollars in 2011. 
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