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Dünya hububat üretiminde 74 milyon ton düşüş

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

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

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

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

Saygılarımızla…

Now you can access Miller/ Değirmenci Magazine 
every month  

Dear readers,
First of all, we would like to wish a happy new year for all of our 
sector members as Parantez Group and Miller Magazine. We 
wish that 2013 will bring wellness, success and happiness to 
everyone and be a successful and grateful year for our sector.
As Miller/Değirmenci Magazine, this year we will continue 
with our developments concerning the magazine as in every 
year. First of all, we are happy to share that Miller/Değirmenci 
Magazine will meet with its readers every month starting from 
January 2013.
Leaving 6 years behind in its broadcast life, Miller/Değirmenci 
Magazine used to meet with its readers every 2 months. How-
ever fast developments in cereals and legumes sector and 
the increasing strategic importance of cereal products, wheat 
being in the first place, enliven the world milling industry. 
This shows that more news and issues should be evaluated. 
This necessity lies behind the decision of publishing Miller/
Değirmenci Magazine every month.
It is only possible to closely track the sector, presenting the 
news about the latest developments in the world milling in-
dustry without losing their actuality, assess the technical pro-
cesses in the mills in a more specific and detailed way, in a 
word, share more news and information with a monthly mag-
azine. We wish that the subjects and contents to be discussed 
next year will meet your expectations from the magazine.

As is known, increasing world population and hunger prob-
lem have increased the importance of cereal products and 
related product which have a strategic role in the human nu-
trition. In the upcoming period, it is envisaged that the impor-
tance of this sector will increase, even agricultural production 
and food will the number-one agenda of the world. Because 
in many countries in order to increase agricultural production 
significant studies are made in recent years as the only solu-
tion to solve the hunger problem is to increase the agricultural 
production.
The studies concerning the increase of agricultural produc-
tion mean that sectors to process the agricultural production 
will also develop and grow. From this point of view, we can 
simply say the commercial volume of current cereals and le-
gumes industry will develop.
We think that the most important need of developing and 
growing sector is “true information” and a “true communica-
tion channel” to express itself.
We will continue to contribute to the development and com-
munication of world cereals and legumes sector and related 
sectors as Parantez Group.

Editör
Editor
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ADM to shut 
Medicine Hat flour mill

Amerika’nın tarım ürünlerine dayalı gıda devi Archer Daniels 
Midland (ADM), Mayıs ayının sonunda, yüzyıllık un değirmeni 
Medicine Hat, Alta’yı tamamen kapatmaya hazırlanıyor.

Merkezi Şikago’da yer alan gıda firması, 31 Ocak tarihinde, ön-
celeri Ogilvie Un Değirmeni tesisi olan değirmeni kapatacakla-
rını ve tesisin müşterilerini Calgary’daki “daha büyük ve daha 
merkezi” bir un değirmenine yönlendireceklerini açıkladı.

Şirket, kararın ardından “değirmencilik işlemlerimizi optimize 
etmek için bakarken dikkatlice düşünülmüş” açıklamasında 
bulundu.

Manibota Üniversitesi’ndeki Ogilvie arşivlerine göre, Medici-
ne Hat tesisi 1913 yılında kurulmuş olup 1956 yılında büyük 
bir kapasite genişletme süreci yaşadı. Bu genişleme, Medicine 
Hat’in Ogilvie’nin şirketin geriye kalan kısmını ve Five Roses un 
markasını 1954 yılında alması ile Lake of the Woods Milling Co. 
tesisini kapatmasının ardından gerçekleşti.

ADM, 1994 yılında Labatt’dan işlemlerini devralması ile 
Kanada’nın en büyük un değirmencisi olan John Labatt Ltd. 
Ogilvie’yi 1968’de satın almıştı. ADM, 2007 yılında ise Five Ro-
ses markasını Smucker Food’a satmıştı.

Medicine Hat tesisi ile birlikte ADM, Kanada buğday değir-
menlerinin günlük kombine işleme kapasitesinin yaklaşık 4 
bin tonunu karşılıyor. Şirket; Calgary, Winnipeg ve Montreal 
değirmenleri ile Midland, Mississauga ve Port Colborne’de bu-
lunan üç Ontario tesisi ile un, fırıncılık karışımları, kepek, buğ-
day kuşyemi ve diğer malzemeleri üretiyor.

U.S. agrifood giant Archer Daniels Midland is set to perma-
nently close its century-old Medicine Hat, Alta. flour mill at 
the end of May.

The Chicago-based food firm quietly announced Jan. 31 it 
would close the former Ogilvie Flour Mills plant and supply 
the plant’s customers from its “larger, more centrally-located” 
flour mill at Calgary.

The decision followed “careful consideration as we look to op-
timize our milling operations,” the company said.

According to Ogilvie archives at the University of Manitoba, 
the Medicine Hat facility was built in 1913 and underwent a 
major capacity expansion in 1956. 

That expansion followed the closure of Medicine Hat’s Lake of 
the Woods Milling Co. facility, which Ogilvie bought along with 
the rest of that company and its Five Roses flour brand in 1954.

In 1968, John Labatt Ltd. bought Ogilvie, which evolved into 
Canada’s largest flour miller by the time ADM bought its op-
erations from Labatt in 1994. ADM sold the Five Roses brand 
to Smucker Foods in 2007.

Counting the Medicine Hat facility, ADM puts its Canadian 
wheat mills’ combined daily processing capacity at about 
4,000 tonnes. The company makes flours, bakery mixes, bran, 
wheat germ and other ingredients at mills in Calgary, Winni-
peg, Montreal and three Ontario facilities, at Midland, Missis-
sauga, and Port Colborne.

Dünya değirmencilik sektöründe çok sayıda tesisi ve üretim kapasitesi ile önemli bir yere sahip 
olan Amerika merkezli Archer Daniels Midland (ADM), Mayıs ayının sonunda, yüzyıllık un değir-
meni Medicine Hat’ı tamamen kapatmaya hazırlanıyor.
Archer Daniels Midland (ADM) of American origin which holds an important status with its 
many facilities and its production capacity in the global milling sector, is preparing to shut 
down its century-old windmill Medicine Hat at the end of May.

ADM, 
Medicine Hat Un 
Değirmenini Kapatıyor
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Avustralya ve Asya bölgesinin en büyük gıda şirketlerinden 
biri olan Goodman Fielder, Yeni Zelanda Champion Flour’un 
değirmen işletmesinin Japonya’daki Nisshin Flour Milling’e 
$ 51 milyon dolar karşılığında satılmasının tamamlandığını 
belirtti.

Champion Milling işletmesi, Christchurch ve Mt Maunga-
nui’deki un değirmenleri ile toplam 130 personele sahip. 
Nature’s Fresh ve Vogels ekmeği ile Edmonds pişirme malze-
meleri gibi evsel gıda markaları üreten Goodman Fielder, sa-
tış işlemini Aralık ayında açıkladı ve Nisshin’in tüm personeli 
almak istediğini belirtti.

Goodman Fielder’in baş yöneticisi Chris Delaney, satış işlemi-
nin, öz olmayan varlıklardan kurtulma stratejilerinin bir par-
çası olduğunu ifade etti ve ekledi: “Bu satış işlemi ile birlikte 
Goodman Fielder’in Yeni Zelanda’daki işletmemiz için verimli 
un ve ilgili ürünler temin etmesini sağlamak için Nisshin ile 
uzun süreli bir tedarik ortaklığı sağladık.”

Bu anlaşmaya göre; Goodman Fielder, perakendeciler, mev-
cut fırınlar ve sıcak ekmek mağazalarına un satma görevini 
devam ettirecek; Nisshin ise Yeni Zelanda’daki ticari ve en-
düstriyel müşterilere ürün tedariki yapacak.
Nisshin, yıllık 2,5 milyar dolarlık geliri ile Japonya’nın en bü-
yük un değirmencisi. 

One of the biggest food companies of the Australia and Asia 
region, Goodman Fielder stated that it had just finalized the 
sale of Champion Flour in New Zealand to Nisshin Flour Mill-
ing in Japan for USD 51 million.

The Champion Milling business has 130 staff, with flour mills in 
Christchurch and Mt Maunganui.
Goodman Fielder - which makes household food brands such 
as Nature’s Fresh and Vogels bread and Edmonds baking in-
gredients - announced the sale in December and said then 
Nisshin had indicated its intention to retain all staff.

At the time Goodman Fielder chief executive Chris Delaney 
said the sale was part of its strategy to divest non-core assets. 
“Together with the sale, we have also structured a long-term 
supply partnership with Nisshin to ensure Goodman Fielder 
maintains an efficient supply of flour and related products for 
our business in New Zealand.” said Delaney.

Under the agreement, Goodman Fielder would retain its busi-
ness of selling flour to retailers, in-store bakeries and hot bread 
shops, while Nisshin would supply commercial and industrial 
customers in New Zealand.

Nisshin is Japan’s largest flour miller, with annual revenues of 
$2.5 billion.

Avustralya ve Asya bölgesinin önde gelen şirketlerinden Goodman Fielder, Yeni Zelanda’daki 
Chapion Flour’un Japonya’daki Nisshin Flour Milling tarafından satın alındığını açıkladı.
One of the leading companies of the Australia and the Asia region, Goodman Fielder announced 
that Champion Flour in New Zealand had been bought by Nisshin Flour Milling in Japan.

Yeni Zelandalı 
Champion Flour’u 

Japonlar satın aldı
The Japanese have bought the 

New Zealander Champion Flour
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Nijerya’nın önde gelen değirmencisi Honeywell Flour Mills 
Plc, 31 Aralık 2012’de sona eren dokuz aylık süreç için ciro-
da % 18’lik bir artış olduğunu belirterek, geçen yılın aynı 
döneminde kaydedilen 27,9 milyar Naira (170 milyon Dolar) 
değerine kıyasla 33 milyar Naira (200 milyon Dolar) ciro elde 
ettiğini açıkladı.

Şirket, yaptığı resmi bir açıklamada, artan üretim maliyeti ve 
giderek zorlaşan ekonomik ortama rağmen, geçtiğimiz yıl ci-
rosunda 1,714 milyar Naira’dan 1,719 milyar Naira’ya ulaşan 
az miktarda bir yükseliş elde ettiklerini ifade etti.

Şirketin CEO’su Babatunde Odunayo, Honeywell’in “her dö-
nem istikrarlı bir biçimde sağlam bir performans” gösterme-
sinin ardında yatan sadık müşterilerine teşekkürlerini sundu.
Odunayo, konuyla ilgili “Benzersiz satış teklifi olarak kaliteye 
olan ısrarlı odağımızın müşterilerimiz arasında yankı uyandır-
masından ve bu sayede ciroda % 18’lik bir büyüme ile sonuç-
lanmasından mutluluk duyuyoruz.” açıklamasında bulundu.
Honeywell Flour Mills, 1970’lerde kurulan köklü bir şirketler 
grubu olan Honeywell Group’a bağlı bir şirket. Honeywell, 
gıda, tarıma dayalı ürünler, enerji (petrol, gaz ve elektrik), alt-
yapı, emlak ve hizmet sektörü dâhil olmak üzere Nijerya’nın 
kilit sektörlerinde işletmeleri bulunan, farklı alanlara yönel-
miş bir grup.

Leading Nigerian miller Honeywell Flour Mills Plc posted 33 
billion naira ($200 million) representing 18 percent increase 
in turnover to for the nine months ended December 31, 2012, 
compared with 27.9 billion naira ($170 million) recorded in the 
same period of the previous year.

In an official statement, the company said it managed a slight 
increase in profit after tax from 1.714 billion naira in the previ-
ous year to 1.719 billion naira, despite increased cost of pro-
duction and an increasingly tough economic environment.

The company’s CEO Mr. Babatunde Odunayo expressed grati-
tude to its loyal customers who he said are responsible for 
Honeywell’s “consistent quarter-to-quarter solid performance.”
We are glad that our persistent focusn quality as our unique 
selling proposition has resonated well with our consumers, 
thereby resulting in the 18 percent growth in turnover,” he 
said.

Honeywell Flour Mills is a subsidiary of Honeywell Group 
which is an indigenous conglomerate established in the 
1970s. It operates as a diversified group with business inter-
ests in key sectors of the Nigerian economy, including foods 
and agro-allied, energy (oil, gas and power), infrastructure, 
real estate and services.

Nijerya’nın önde gelen değirmencisi Honeywell Flour Mills Plc, 31 Aralık 2012’de sona eren do-
kuz aylık süreç için ciroda % 18’lik bir artış yakaladığını açıkladı.
Honeywell Flour Mills Plc, the leading miller in Nigeria, declared a 18% increase in its turnover 
over the nine month period ending on 31 December 2012.

Honeywell Flour, 
cirosunda yüzde 18’lik 

bir artış olduğunu 
açıkladı

Honeywell Flour 
declared a rise of 

18% in its turnover
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Tahıl hasadının yüzde 95’lere varan kısmının ihraç edildiği 
Batı Avustralya’nın en büyük tahıl kooperatifi CBH Group, 30 
Eylül 2012’ye kadar olan 12 aylık vergi sonrası net karını 162,4 
milyon Dolar olarak açıkladı.

CBH Group Başkanı Neil Wandel, Şubat ayı sonunda yıllık ge-
nel toplantıda, bu rekor sonucun kooperatifin önümüzdeki 
üç yıl boyunca çalışmalarına sermaye sağlamak için ek bir 40 
milyon Dolar sağladığını belirtti. 

Wandel, “2011-2012 dönemindeki rekor hasat miktarı, işlet-
memizdeki birçok maliyet artışının üstesinden gelmemizi 
ve bunları çiftçilere yansıtmamamızı sağladı” açıklamasında 
bulundu. CBH’nin depolama hizmet bedeli ve demiryolu ta-
şımacılığı fiyatlarını azaltması işlemleri de bunların arasında 
yer alıyor. Wandel,  bununla ilgili de şunu söylüyor: “Şu anda, 
Batı Avustralya’daki çiftçiler, depolama ve hizmet bedeli 
için ton başına yaklaşık 40 dolar ödeyen Doğu Avustralyalı-
lara göre ton başına 14 Dolar daha az ödeme yapmaktadır.”  
CBH’nin karı, 2,2 milyar Dolar gelir üzerinden hesaplandı. 
Grup, sezon boyunca 15 milyon ton tahıl elde etti. 

CBH Group’un CEO’su Andy Crane, pazarlama ve ticaret bö-
lümünün, Avustralya genelinde 6,3 milyon ton olan tahılın % 
40’ından daha fazlasını Batı Avustralya hasadından elde etti-
ğini açıkladı. Dr. Crane, grubun un değirmenlerinin, CHB’ye 
atfedilebilecek 7 milyon Dolar değerinde vergi sonrası kar 
elde ettiğini de belirtti (CBH, Asyalı un değirmencisi Interf-
lour Group’ta %50 orana sahip).  2012-2013 dönemi için iyi 
bir sonuca işaret eden Crane, açıklamasında “İleriye baktığı-
mızda, maalesef hasat azalmasına ve önceki yılın rakamına 
ulaşamamasına rağmen, yeni demiryolu filosunun etkileriyle 
halen çiftçi üyelerimize başka bir olumlu sonuç sunabilmeyi 
umut ediyoruz” dedi.

The biggest grains cooperative in the Western Australia where 
95% of the grains harvest is exported, CBH Group declared its 
net profit over the 12 month tax period until 30 September 
2012 to be 162.4 million Dollars.

CBH Group chairman Neil Wandel said at end of February an-
nual general meeting the record result had allowed the co-
operative to allocate an additional $40 million to capital works 
during the next three years.

“The record breaking harvest in 2011-12 allowed us to ab-
sorb many of the cost increases in our business and avoid 
passing them on to growers,” Mr. Wandel said. That included 
keeping CBH’s storage and handling fees flat and reducing 
rail freight rates. “It is currently estimated that growers in 
WA pay $14 per tonne less than growers in eastern Australia, 
who currently pay around $40 per tonne in storage and han-
dling fees” he said.

CBH’s profit was from revenue of $2.2 billion. The group re-
ceived a record 15 million tonnes of grain during the season.
CBH Group chief executive officer Andy Crane said the mar-
keting and trading division acquired more than 6.3 million 
tonnes of grain across Australia, including more than 40 per 
cent of the WA harvest. Dr. Crane said the group’s flour mills 
achieved an after-tax profit of $7 million attributable to CBH 
(CBH holds a 50 per cent interest in Asian flour miller Inter-
flour Group).

Dr. Crane also foreshadowed a flatter result in 2012-13. “Look-
ing ahead, while the harvest just gone, unfortunately, did not 
live up to the previous year’s record, we still expect to be able 
to present another positive result to our grower members next 
year, including the flow-on effects of the new rail fleet” he said.

Batı Avustralya’nın en büyük tahıl kooperatifi CBH Group, 30 Eylül 2012’ye kadar olan 12 aylık 
dönem vergi sonrası net karını 162,4 milyon Dolar olarak açıkladı.
The biggest grains cooperative in the Western Australia, CBH Group had declared its net profit 
over the 12 month tax period until 30 September 2012 to be 162.4 million Dollars.

CBH’nin net karı 
162,4 milyon Dolar

CBH’s net profit is 
162.4 million Dollars
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Amerika’nın önde gelen tahıl depolama ve işleme firması 
Riverland Ag Corp.’un sahibi Ceres Global Ag Corp., 1 Nisan 
2013’ten itibaren geçerli olmak üzere, Craig Reiners’i Riverland 
Ag Başkanı ve CEO’su; Michael Detlefsen’i Riverland Ag Yürüt-
me Kurulu Başkanı; Don Grambsch’i Riverland Ag Kanada Baş-
kanı olarak atadığını, Barclays Capital’i ise Riverland Ag operas-
yonlarının Stratejik İncelemesiyle görevlendirdiğini açıkladı.

Detlefsen, yönetim değişikliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Mr. 
Reiners’e terfi vermekten memnuniyet duyuyoruz. İşlemsel ve-
rimlilik açısından önemli katkılarda bulunmuş, müşteri ilişkile-
rini geliştirmiş ve şirket dahilinde bir ekip kurmuş ve güçlü risk 
yönetimi sağlamıştır.” dedi.

Reiners, kariyerine 1975 yılında Minneapolis, Minnesota’da 
Cargill ile başlamış olup mısır değirmenciliği, un değirmen-
ciliği, gübreler ve malt alanında Amerika Birleşik Devletleri 
genelinde birçok ticaret ve yönetim pozisyonunda yer almış-
tır. 1991 yılında, North American Malt’a başkan ve operas-
yon direktörü olarak atanmıştır. Ayrıca 1997 yılında Kanada 
ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde Cargill’in maltlama işlemleri 
için Başkan ve CEO olarak göreve getirilmiştir. 2002 yılında 
Cargill’den ayrılarak, ConAgra Food Ingredients’in Satış Bölü-
mü Başkan Vekili olmuş ve 2005 yılında Miller - Coors LLC’de 
Risk Yönetimi Direktörlüğü pozisyonuna geçmiştir. Reiners, 
Temmuz 2011’de Riverland Ag Corp’un Operasyon Direktörü 
olarak atanmıştır. 

The owner of the leading grains storing and handling com-
pany in America, Riverland Ag Corp., Ceres Global Ag Corp., 
announced that it had promoted Craig Reiners to President 
and CEO of Riverland Ag; Michael Detlefsen to Riverland Ag 
Executive Chairman; Don Grambsch to Chairman of Riverland 
Ag Canada and appointed Barclay Capital with Strategic Re-
view of Riverland Ag operation effective as of April 1, 2013.

“We are pleased to be promoting Mr. Reiners. He has made 
solid contributions to operational efficiency, enhanced cus-
tomer relationships, internal team-building and stronger risk 
management.” said Michael Detlefsen in his statement about 
the management changes..
Mr. Reiners started his career with Cargill in 1975 in Minneapo-
lis, Minnesota, and held various trading and management po-
sitions throughout the United States in corn milling, flour mill-
ing, fertilizer and malt. In 1991, he was appointed President 
& COO, North American Malt. In 1997, he was also appointed 
President & CEO of Cargill’s malting operations in Canada and 
the People’s Republic of China. He left Cargill in 2002 to be-
come the VP of Sales, ConAgra Food Ingredients, and in 2005, 
moved to become Director - Risk Management at Miller-Coors 
LLC. Mr. Reiners was appointed Chief Operating Officer of Riv-
erland Ag Corp in July, 2011. A native of Canby, Minnesota, Mr. 
Reiners holds a B.S. in Biology and Chemistry from Augsburg 
College and an Executive MBA from the Carlson School of 
Management (University of Minnesota). 

Amerikalı tahıl depolama ve işleme firması Riverland Ag Corp.’un yüzde 100 hisse sahibi Ceres 
Global Ag Corp., Riverland Ag Corp.’un yönetiminde değişikliğe gittiğini açıkladı. 
Ceres Global Ag Corp, holding 100% of the shares of Riverland Ag Corp, an American grains 
storing and handling company, announced that Riverland Ag Corp made changed in its man-
agement.

Ceres Global Ag Corp., 
Riverland Ag Yönetim 

Değişikliklerini Açıkladı 
Cares Global Ag Corp., Has Announced 

the Management Changes in Riverland Ag
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İşletmelere fiyatlarını belirleme konusunda yardımcı bir tek-
noloji çözümleri sunan Zilliant şirketi, Horizon Milling’in fiyat 
ve kapasite optimizasyonu sağlamaya yardımcı olması için 
Zilliant’ın MarginMax çözümünü seçtiğini ve uygulamaya 
başladığını duyurdu. Cargill ve CHS Inc’in ortak girişimi olan 
Horizon Milling, Kuzey Amerika’da faaliyet gösteren öncü un 
değirmenlerinden biri.

Endüstriye yol gösterici B2B fiyat optimizasyonu çözümü 
MarginMax, ürün fiyatlandırma ve değirmen kullanım hak-
kında daha fazla bilgiye dayalı kararlar almak için Horizon 
Milling’in fiyatlandırma, satış ve pazarlama ekiplerini destek-
leyecek. MarginMax, farklı ve dinamik pazarlardaki fiyat de-
ğişimlerinin kar ve zarara etkisini öngörmek için gerçekleşen 
fiyatları ve rezervasyonları analiz etmektedir. 

Horizon Milling’in Stratejik Fiyatlandırma Müdürü Lynn Gü-
inn, konuyla ilgili açıklamasında “MarginMax fiyat optimizas-
yonunu uygulama hızımız, Zilliant’ı seçme sebebimizde kilit 
rol oynamıştır.” diyor ve ekliyor: “Zilliant’ı seçtikten yalnızca 
üç ay sonra ilerleme kaydetmeye başladık.”

Zilliant’ın Başkanı ve CEO’su Greg Peters, “Horizon Milling ile 
yaptığımız işbirliği, teknolojimizin esneklik ve sağlamlığı ile 
bu teknolojinin müşterilerin performansı üzerinde anlam-
lı bir etki yaratabilme yeteneğine dayanmaktadır. Çözüm-
lerimizin temelinde yatan öngörü bilimi, müşterilerimize, 
anahtar iş kararlarındaki belirsizliklerin bazı yönlerini görme 
konusunda yardımcı olmaktadır.” açıklamasında bulunuyor.  
Zilliant’ın SaaS uygulamaları, müşterilere yeni çözümlere 
derhal erişime imkanı vermekte ve onların mevcut sistem 
ve proseslerine hızlı entegrasyon olanağı sunmaktadır. Her 
Zilliant müşterisi için olduğu gibi Horizon Milling için de sü-
reklilik temelinde ölçülebilir sonuçlar sağlamak için müşteri 
başarısı yöneticisi tahsis edilmiş olacak.

Zilliant, a technology solutions company that helps businesses 
make their numbers, announced that Horizon Milling selected 
and deployed the Zilliant MarginMax solution to help deliver 
price and capacity optimization. Horizon Milling, a joint ven-
ture between Cargill and CHS Inc., is a leading flour miller in 
North America.

MarginMax, the industry leading B2B price optimization solu-
tion, supports Horizon Milling’s pricing, sales and marketing 
teams to make more informed decisions about product pric-
ing and mill utilization. 

MarginMax analyzes realized prices and bookings to predict 
the P&L impact of price changes across diverse and dynamic 
markets.

”The speed with which we could deploy MarginMax price 
optimization was a key factor in our decision to select Zil-
liant,” said Lynn Guinn, Horizon Milling’s strategic pricing 
manager. “Only three months after selecting Zilliant, we are 
up and running.”

“Our work with Horizon Milling is a testament to the flexibil-
ity and robustness of our technology and its ability to make a 
meaningful impact on our customers’ performance,” said Greg 
Peters, president and CEO of Zilliant. “The predictive science 
at the core of our solutions helps our customers take some as-
pects of ambiguity out of key business decisions.”

Zilliant’s SaaS applications give customers immediate access 
to new innovations and allow fast integration into custom-
ers’ existing systems and processes. As with every Zilliant 
customer, Horizon Milling will also have a dedicated custom-
er success manager to help ensure measurable results on an 
ongoing basis.

Amerika’nın öncü un değirmencilerinden Horizon Milling, fiyat ve kapasite optimizasyonu sağ-
lamaya yardımcı olması için Zilliant’ın MarginMax çözümünü uygulamaya başladı.
One of the leading flour millers of America, Horizon Milling started to deploy the Zilliant Mar-
ginMax solution to help ensure price and capacity optimization.

Horizon Milling fiyat ve 
kapasite optimizasyonu için 
Zilliant’ı seçti

Horizon Milling Chooses Zilliant for 
price and capacity optimization
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Buğday ve darı değirmenleri, yem değirmenleri, depolama si-
loları, değirmen inşaatlarının çelik konstrüksiyonu ve global 
anlamda değirmencilikte kullanılan teknoloji ürünleri ile eğitim, 
öğrenim ve değirmenleri çalıştırma konularında öncü hizmet 
sağlayıcılardan Alapala Makina, müşterilerine global pazarda 
kullanılmak üzere Renk Ayırıcı, Pirinç Değirmeni, Ön Temizleyici, 
Taş Ayıklayıcı ve Kepek Ayıklayıcı makineleri sunmak üzere Dae-
won GSI ile stratejik bir ortaklık yapacağını duyurdu. 

Alapala’dan yapılan açıklamada, Daewon ile yapılan stratejik 
ortaklığın Alapala ve Daewon’a daha fazla güç kazandıracağı 
vurgulandı.  Bu stratejik ortaklık, sektördeki müşterilerin artan 
ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek için eğitmenlik alanında uz-
manlıklarını, kaynaklarını ve deneyimlerini birleştirebilmeleri 
açısından Alapala ve Daewon’a mükemmel bir fırsat sunuyor.

Bu stratejik ortaklık büyümesi, Alapala ve Daewon’un altyapı 
ve yönetim çatıları, Veri Merkezi ağı oluşturma ve hesaplama 
platformları üzerinden daha derin entegrasyonlarda birlikte 
çalışan mühendislik ekipleri sayesinde öne çıkarılacaktır.

Alapala, one of the leading service providers in the fields 
of steel construction of wheat and millet mills,feed mills, 
storage silos, mill constructions and technology products 
that are used in milling globally and education, training 
and operation of mills,has announced that it will estab-
lish a strategic partnership with Daewon GSI in order to 
provide its customers Colour Sorter, Rice Mill, Pre-Cleaner, 
De-Stoner, De-branning machines to be used in global 
market.

This strategic partnership is an excellent opportunity for 
Alapala and Daewon to combine their expertise, resources 
and vast experiences in the field of training to meet the 
growing needs of customers in the sector in a better way.

This strategic partnership expansion will be highlighted by 
engineering teams collaborating on deeper integrations 
across the Alapala and Daewon’s infrastructure and manage-
ment framework, DataCentrenetwork creating and comput-
ing platforms. 

Dünya değirmen makineleri sektörünün öncü markalarından Alapala Makina, Güney Koreli Da-
ewon GSI ile stratejik ortaklığa gideceğini açıkladı. 
AlapalaMakine, one of the leading brands of World milling machines sector has declared that 
they will establish a strategic partnership with South Korean Daewon GSI.
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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 27 Şubat 
2013 Çarşamba günü “Türkiye-ABD Tarım Ticaretinin 200 Yılı: 
Geçmişe ve Geleceğe Bakış” başlıklı bir toplantı düzenledi. 
Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Cemalettin Damlacı, Türkiye’nin ABD’den yaptığı tarım ithalatı-
nın 560 milyon dolardan 1 milyar 145 milyon dolara yükseldi-
ğini; ihracatın ise 540 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Türkiye-ABD ilişkilerinin ekonomik boyutunun artmasının 
önemi üzerinde durulan toplantıda, spesifik konularda sektör 
temsilcilerinin çözüm bekleyen sorunları da gündeme geldi.
Toplantının açılışında konuşan TEPAV Direktörü Güven Sak,  
genellikle güvenlik işbirliğinin akla geldiği Türk-Amerikan 
ilişkilerinde gündemin giderek zenginleşmeye başladığını, 
iki ülke arasında ticareti 200 yıl geriye dayanan tarım konusu-
nun artık TEPAV’ın gündemine de girdiğini belirtti. Konuşma-
sında Türkiye’nin tarım politikalarını da değerlendiren Sak, 
Dünya Bankası’nın 2009 verilerine göre kırsal nüfusun yüzde 
38’inin hala yoksulluk sınırı altında yaşadığını belirten Sak, 
“Türkiye’de, üretim sürecindeki verimliliğin ancak ABD’nin 
yarısı kadar olan tahılın ucuza alınmadığını” söyledi.

Toplantının bir katılımcısı olan ABD Ankara Büyükelçisi Fran-
cis J. Ricciardone, yaptığı konuşmada ABD’nin Türkiye’ye 
yaptığı tarım ihracatındaki artışın, Türk ekonomisindeki hızlı 
büyümenin doğrudan bir sonucu olduğunu belirtti. ABD Bü-
yükelçisi, ABD Başkanı Barack Obama’nın iki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi vurgusunu da hatırlattı ve 
iki ülkenin daha iyi bir gelecek inşa etmek için birlikte çalış-
masının önemli olduğunu ifade etti.

Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) has 
held a meeting titled “200th Year of Turkey-USA Agricultural 
Trade: Overlooking the Past and Future” on 27 February 2013. 
Cemalettin Damlacı, Deputy Undersecretary of Ministry of 
Economy giving a speech in the meeting stated that import 
of Turkey from USA has increased from 560 million dollars to 
1 billion 145 million dollars and export is 540 million dollars.
Problems of sector representatives waiting to be solved in 
specific matters have also discussed in the meeting in which 
the significance of the increase of Turkey-USA relations 
in economic field has emphasized.  Güven Sak, Director of 
TEPAV who has made an opening speech has expressed that 
the agenda about Turkish-American relations which gener-
ally reminds security cooperation has started to prosper and 
agriculture whose trade between two countries dates back 
to 200 years has been put on the agenda of TEPAV. Sak evalu-
ating agriculture policies of Turkey in his speech has stated 
that 38% of rural population still live below poverty thresh-
old according to the data of the World Bank and “Despite the 
efficiency in production process, cereals that are the half of 
American cereals are not purchased for a low price.”

USA Ankara Ambassador, Francis J. Ricciardone has stated 
in his speech that the increase in the agricultural export of 
America to Turkey is the direct result of the growth in the 
economy of Turkey. USA Ambassador has also reminded the 
emphasis of US President Barack Obama about the develop-
ment of economic relations between two countries and stat-
ed that it is crucial for both countries to cooperate in order to 
build a better future. 

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemalettin Damlacı, Türkiye’nin ABD’den yaptığı tarım 
ithalatının 560 milyon dolardan 1 milyar 145 milyon dolara yükseldiğini söyledi.
Cemalettin Damlacı, Deputy Undersecretary of Ministry of Economy has stated that agricultural 
import of Turkey from USA has increased from 560 billion dollars to 1 billion dollars.
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Türkiye’de tüketimi oldukça az olan pirinç kepeğinin kul-
lanım alanını genişletmek isteyen Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nden (ÇOMÜ) akademisyenler, yürüttükleri bir 
proje kapsamında bir cihaz yardımıyla pirinç kepeğindeki 
acılaşma sorununun önüne geçtiler. Bu çalışma ekmek dahil 
farklı gıdaların üretiminde pirinç kepeğinin kullanımını ola-
naklı hale getirecek.

TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülen “Pirinç ke-
peğinin kızıl ötesiyle stabilizasyonu ve stabilize pirinç kepe-
ğinin bazı fırın ürünlerinde değerlendirilmesi” konulu proje 
hakkında bilgi veren ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Tuncel, pirinç 
kepeği tüketiminin özellikle Uzak Doğu ile ABD’de çok yaygın 
olduğunu vurguladı.

Açıklamasında, “Kepek, zaten doğrudan tüketilmiyor, gıdala-
rın içine katılarak tüketiliyor. Bunun nedeni de pirinç kepe-
ğinde yaklaşık yüzde 20 oranında yağ olması. Çeltik işleme 
esnasında kepeğinden ayrıldığında, bu yağın parçalanma-
sıyla kepekte acılık meydana geliyor. Bu da raf ömrünü ol-
dukça düşürüyor.” diyen Doç. Dr. Tuncel, proje kapsamında 
geliştirdikleri prototip makinede pirinç kepeğinin acılaşma-
sını önlediklerini ve en az 6 ay raf ömrü sağladıklarını ifade 
etti. Makineyle ilgili patent başvurusu yaptıklarını da bildiren 
Tuncel, pirinç kepeğinin sanayide değerlendirilmesi için ça-
lışmalarının süreceğini, proje kapsamında pirinç kepeğini ilk 
olarak ekmek ve kraker üretiminde kullandıklarını ve kepeği 
daha başka ürünlerde de deneyeceklerini belirtti.

The lecturers of Canakkale Onsekiz Mart University (COMU) 
who want to widen the area of usage of rice bran which is not 
commonly used in Turkey, prevented the rancidity problem 
of the rice bran with a device they devised under a project. 
This study will enable the use of rice bran for the production 
of various foods including bread.

Ass. Prof. Baris Tuncel, a lecturer from the Food Engineering 
Department of the Engineering Faculty in COMU, who gave 
information on the project title “Stabilizing the rice bran un-
der infrared and using the stabilized rice bran for some bak-
ery products” which was deemed worthy to be supported 
by TUBITAK, said that rice bran consumption was high in Far 
East and USA.

Saying “The bran is not directly consumed; it is consumed 
along with the food. This is because the rice bran is 20% fat. 
When the bran is separated during rice milling, this fat is 
ruptured, causing the rancidity of the bran, which lowers the 
shelf-life.” 
Ass. Prof. Tuncel stated that they had prevented the rancidity 
of the rice bran and increase shelf life by at least 6 months 
with the prototype they developed for the project.

Stating they had applied for a patent for the machine, Mr 
Tuncel said that their works towards the usage of rice bran in 
the industry would continue and that they had initially used 
the rice bran for production of bread and crackers and that 
they would try the bran on other products.

Acılaşma sorunu nedeniyle Türkiye’de pek kullanılmayan pirinç kepeği, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nde geliştirilen bir proje kapsamında, bir cihaz yardımıyla ekmek üretimi için 
kullanılabilir hale getirildi.
The rice bran, which is not commonly used in Turkey due to its rancidity, became useable for 
bread production with a device devised as a part of a project developed in the Canakkale On-
sekiz Mart University.

Pirinç kepeğindeki 
acılaşmayı engelleyen

 yeni teknoloji
A new technology to prevent the 

rancidity of the rice bran
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HER YIL 75 BİN TON PİRİNÇ KEPEĞİ ÇÖPE GİDİYOR
Türkiye’de her yıl yaklaşık 75 bin ton dolayında pirinç kepe-
ğinin çeltik yan ürünü olarak ayrıldığına fakat değerlendiril-
mediğine işaret eden Tuncel, şöyle konuştu: “Dünyada hem 
pirinç kepeği yağı hem de kepek oldukça yaygın tüketiliyor. 
Daha önce yapılan bilimsel çalışmalarda ortaya konmuş bazı 
veriler var. Kepeğin yağında bulunan gama orizanol, kuvvet-
li bir antioksidan. Kalp rahatsızlıkları ve damar sertleşmesini 
önlediği uzmanlarca ortaya kondu. Bunun yanında yaşlan-
mayı önleyici bileşenler var. Antioksidan, anti-inflamatuar 
gibi maddeler bulunuyor. Kolesterol ve kanseri önleyici bile-
şenler, pirinç kepeğinde oldukça fazla mevcut.”

Pirinç kepeğinden yapılan ekmeğe Türkiye’de rastlamadık-
larını, bunu ilk kez kendilerinin denediğini söyleyen Tuncel, 
projenin yaklaşık 20 aylık olduğunu ve Temmuz ayında ta-
mamlanacağını, elde edecekleri sonuçları ilgili kişi ve kuru-
luşlarla paylaşıp, pirinç kepeğinin yaygınlaşması için çaba 
göstereceklerini kaydetti.

Pirinç kepeğinin çok zengin bir ürün olduğunu da sözlerine 
ekleyen Tuncel, ürettikleri ekmeklerin duyusal çalışmalarını 
yaptıklarını, kepeğin ekmekteki kullanım miktarına göre be-
ğenilen farklı dozlar olduğunu ve çalışmalarını beğenilenle-
rin üzerinde yoğunlaştıracaklarını belirtti.

Tekstil sektörünün öncülerinden Nuri Akın, Osmanlı’nın ilk 
sanayi kuruluşlarından olan Paşalimanı Un Fabrikası’nı geçti-
ğimiz Ocak ayında, 15,5 milyon Euro’ya Sinpaş’a sattı. Osman-
lı padişahı III. Selim’in yaptırdığı Paşalimanı Un Fabrikası, 10 
bin metrekarelik arsa içinde yer alan 5 bin metrekare kapalı 
alana sahip. 

Akın Tekstil’in sahibi Nuri Akın ve ortaklarına ait İnterser Dış 
Ticaret Servis ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi’ne kayıtlı 
olan fabrikanın satışı şirket devri şeklinde gerçekleştirildi. Bu 
satışla, Büyükada ve Cibali Değirmeni ile birlikte Osmanlı’nın 
ilk üç sanayi tesisinden biri olarak kabul edilen Paşalimanı Un 
Fabrikası’nın yeni sahibi Avni, Ömer Faruk ve Ahmet Çelik kar-
deşler oldu. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Avni Çelik’in yaptığı 
Sinpaş’ın bölgede 33 bin 168 metrekarelik arazisi bulunuyor.

75 THOUSAND TONS OF RICE BRAN IS 
WASTED EVERY YEAR
Pointing out that 75 thousand tons of rice bran, a by-product 
of rice, was wasted every year in Turkey, Mr Tuncel said: “Both 
the rice bran oil and the rice are commonly used across the 
world. There are some data presented by the previous sci-
entific studies. Orizanol, present in the bran oil, is a power-
ful antioxidant. It has been suggested by that experts that it 
prevents hard diseases and atherosclerosis. It also has anti-
aging components. It has substances such as antioxidants 
and anti-inflammatories. Components preventing choles-
terol and cancer are abundant in the rice bran.”

Stating that they had not come across breads made of rice 
bran in Turkey and they were the first one to try that, Mr Tun-
cel said that the project had been going on for approximate-
ly 20 months and that it would be completed in July and that 
they would share the results with the concerned persons and 
enterprises and that they would try to encourage the use of 
rice bran.
Adding that the rice bran is a very rich product, Mr Tunce said 
that they had conducted sensual studies on the breads, dif-
ferent dozes of bran used in the bread was favoured and that 
they would concentrate their studies on the ones that were 
favoured.

Nuri Akin, one of the leaders of the textile industry, sold 
Pasalimanı Flour Factory, one of the first industrial enterpris-
es of the Ottomans, to Sinpas for 15.5 million Euros in the last 
January. The Pasalimanı Flour Factory, built Selim III, an Ot-
toman monarch, had a 5 thousand square meters of closed 
grounds on a 10 thousand square meter land. The sale of 
the factory registered to Interser Dis Ticaret Servis ve Turism 
İsletmeleri Anonim Sirketi owned by Nuri Akin, the owner of 
Akin Tekstil, and his partners was carried out the same way as 
a transfer of a company. With this sale, Avni, Ömer Faruk and 
Ahmet Celik brothers became the new owners of Pasalimani 
Flour Factory considered one of the first three industrial fa-
cilities of the Ottomans along with Buyukada and Cibali Mill. 
Sinpas, whose Chairman is Avni Celik, has a 33,168m² land in 
the region.

Tekstil sektörünün öncülerinden Nuri Akın, Osmanlı’nın ilk sanayi kuruluşlarından olan Paşali-
manı Un Fabrikası’nı 15,5 milyon Euro’ya Sinpaş’a sattı.
Nuri Akin, one of the leaders of the textile industry, sold Pasalimanı Flour Factory, one of the 
first industrial enterprises of the Ottomans, to Sinpas for 15.5 million Euros.

Paşalimanı Un Fabrikası 
15,5 milyon Euro’ya Sinpaş’a satıldı
Pasalimanı Flour Factory was Sold to Sinpas for 15.5 Million Euros
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 25 Şubat 2013’te yayın-
ladığı “Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri, 2012” bülte-
ninde buğday fiyatının bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artarak 
0,60 TL olduğunu açıkladı. 

TÜİK bültenine göre mısır fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 7,9 
azalarak 0,58 TL, çeltik fiyatı yüzde 0,3 azalarak 0,96 TL, diğer 
arpa çeşidi fiyatı yüzde 15,1 oranında artarak 0,56 TL ve yağ-
lık ayçiçeği fiyat ise yüzde 17,0 artarak 1,34 TL oldu.

Toplam bitkisel üretim değeri ise bir önceki yıla göre yüz-
de 1,4 azalarak 87,8 milyar TL oldu. Tahıllar ve diğer bitkisel 
ürünlerin üretim değeri bir önceki yıla göre yüzde 7,3 azala-
rak yaklaşık 33,1 milyar TL

Turkish Statistical Institute (TÜİK) has stated in its “Prices of 
Crop Products and Production Value, 2012” bulletin pub-
lished on 25 February 2013 that price of wheat has increased 
2.3% compared to previous year and has become 0,60 TL. 

According to the bulletin of TÜİK, corn has decreased 7.9% 
and has become 0,58 TL; paddy has decreased 0.36 and has 
become 0,96 TL; other type of barley has increased 15.1% 
and has become 0,56 TL and sunflower for oil production has 
increased 17,0% and has become 1,34 TL. 
Total crop cultivation value has decreased 1.4% compared 
to previous year and has become 87,8 billion TL. Production 
value of cereals and other crop products has decreased 7.3% 
and has become approximately 33,1 billion TL. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 25 Şubat’ta yayınladığı “Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri” 
bültenine göre buğday fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artarak 0,60 TL oldu.
Wheat price has increased 2.3% compared to previous year and has become 0,60 TL according 
to the “Prices of Crop Products and Production Value” bulletin published on 25 February by 
Turkish Statistical Institute. 

Buğday fiyatı bir önceki yıla 
göre yüzde 2,3 arttı
The price of wheat has increased at the rate 
of 2.3% compared to previous year
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Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi tarafından gerçekleş-
tirilen bir proje, Konya’da daha az suyla daha yüksek verimli 
tarım ürünleri üretmenin yolunu açıyor. Aşırı kullanım nede-
niyle yer altı sularının hızla çekildiği ve kuraklığın her geçen 
gün arttığı Konya’da, SÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Bayram Sade ile Ziraat Mühendisi Mevlüt Vanoğlu’nun mı-
sır üretimiyle ilgili gerçekleştirdikleri bir proje kapsamında; 
normalin yarısı kadar suyla bir dekardan 1200 kilogram mısır 
üretildi.

Aynı zamanda Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İda-
resi Danışmanı da olan Sade ve Vanoğlu, özel ekim ve sulama 
tekniklerinin kullanıldığı bu proje ile su sıkıntısının her geçen 
gün daha da büyük bir problem olduğu Konya Ovası’nda, en 
az su tüketimiyle en yüksek verimi almayı ve böylece çiftçile-
re örnek olmayı amaçlıyor.

2012 yılında gerçekleştirdikleri bu projede mısır ekimini Ma-
yıs ayında, hasadı Kasım ayında yaptıklarını belirten Sade, 
konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Özel ekim tekniği ve 
damla sulama sayesinde, dekardan aynı oranda mısırı, bin 
ton yerine sadece 582 ton su kullanarak ürettik. 

Bir dekar alanda ürettiğimiz mısır miktarında ise Türkiye mısır 
üretim ortalamasının yaklaşık yüzde 80’inin üzerinde olan, 
1200 kilogram verim düzeyine ulaşıldı. Bunun çok ciddi bir 
başarı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, 2012 bahar dönemi 
kurak geçmeseydi, kullandığımız su miktarı daha da aşağı 
düşebilirdi.”

A project developed by the Agriculture Faculty of the Selcuk 
University (SU) has made way to producing more agricultural 
products with less water. 1200 kilograms of corn was pro-
duced in one decare with less than half of the usual amount 
of water with a project developed by Prof. Dr. Bayram Sade a 
lecturer at the Agriculture Faculty of SU and an Agricultural 
Engineer Mevlut Vanoglu about production of corn, in Konya 
where underground waters are decreasing day by day be-
cause of the overuse of water and where drought is increas-
ing day by day.

Mr. Sade and Mr. Vanoglu who are also Konya Plans Project 
(KOP) Regional Development Authority Consultants aim to 
achieve highest efficiency with the least consumption of wa-
ter and set an example to the farmers with the project where 
special planting and irrigation methods are employed in the 
plains of Konya where the water shortage is a pressing matter.

Stating they planted the crops in May and harvested them in 
November as a part of the project they executed in 2012, Mr 
Sade said that: “With the special methods of plantation and 
irrigation, we harvest the same amount of corn we would 
from a decare with 582 tons of water instead of a thousand. 
In terms of the amount of corn we harvested from a decare, 
we achieved the efficiency level of 1200 kilograms which is 
above the 80% of the average corn production in Turkey. 
We can say that this is a serious success. Additionally, if the 
spring of 2012 had not been so dry, the amount of water we 
used could have been even lower.”

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Sade ile Ziraat Mühendisi 
Mevlüt Vanoğlu, Göçü Köyü’nde gerçekleştirdikleri bir projede, çok daha az su tüketimiyle daha 
yüksek mısır verimine ulaştı.
Prof. Dr. Bayram Sade, a lecturer from the Agriculture Faculty of the Selcuk University and an 
Agricultural Engineer Mevlüt Vanoglu, have achieved a higher yield of corn with less water con-
sumption.
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, yurt içinde 
ve yurt dışında gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetleriyle dünya 
gündemine girmeyi başaran Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bit-
kisel Yağlar Tanıtım Grubu’nun (MBTG) çalışmaları hakkında 
bilgi almak için Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği’ni 
(GAİB) ziyaret etti. 

GAİB’den yapılan açıklamaya göre; birlik merkezinde Genel 
Sekreter Salim Kocaer ile bir araya gelen Milletvekili Erdoğan, 
2023 hedefi olarak belirlenen 500 milyar dolarlık ihracat ra-
kamına ulaşılması için başlatılan çalışmalarda, MBTG’nin ken-
di sektöründe önemli bir misyon üstlendiğini ve bu misyonu 
başarıyla yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.

Anadolu’nun bereketli topraklarında üretilen tarımsal 
ürünlerin global piyasalarda hak ettiği değere ulaşma-
sında ürün ve ülke bilinirliğinin önemine dikkati çeken 
Erdoğan, “Türk tarım sektörünün ürettiği ve insan sağlığı 
için son derece faydalı tarımsal ürünlerimizin uluslararası 
piyasalarda tanıtımının yapılması, markalaşmanın da önü-
nü açacaktır.” diye konuştu. MBTG’nin TİM’e bağlı olarak 
kurulan ve Ekonomi Bakanlığı’nın da desteklediği tanıtım 
gruplarının içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu ifa-
de eden Erdoğan, gruba her zaman destek vermeye de-
vam edeceklerini de sözlerine ekledi.

The Congressman of Gaziantep from JD Party, Mehmet Er-
dogan has visited the South-eastern Anatolian Exporters Un-
ion (GAIB) to get information of the activities on MBTG that 
has made an impact on the agenda with their representation 
activities at home and abroad.

According to a statement by GAIB; the Congressman Mr. Er-
dogan who gathered with the General Secretary Salim Ko-
caer at the union’s headquarters, stated that for the actual-
ization of the 5000 billion dollar exports goal for 2023, MBTG 
assumed an important mission in its sector and that it was 
trying to carry that mission out successfully.

Mr. Erdogan emphasizing the importance of the products 
and the country’s reputation for the agricultural products 
produced in the fertile lands of Anatolia to be recognised in 
the global markets said “Representation of the agricultural 
products that are produced by the Turkish agriculture sector 
and that are good for the human health, will make way for 
branding.”

Mr. Erdogan, stating that MBTG was of importance amongst 
the representation groups formed under the umbrella of TIM 
and supported by the Ministry of Economy, added that they 
would always keep supporting the group.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği’ni ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet 
Erdoğan, 2023 ihracat hedefi olarak belirlenen 500 milyar dolar rakamına ulaşılması için başla-
tılan çalışmalarda önemli bir misyon üstlenen Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanı-
tım Grubu’nun çalışmaları hakkında bilgi aldı.
The Congressman of Gaziantep from JD Party, Mehmet Erdogan visiting the South-eastern Ana-
tolian Exporters Union, was briefed on the activities of the Pasta, Bulgur, Legumes and Vegetal 
Oils Representation Group (MBTG) that has an important mission in the activities launched to 
realizes the exports goal for 2023 which is 500 billion dollars.

Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan: 
“MBTG’ ye her zaman destek olacağız” 
The Congressman from Gaziantep, Mehmet Erdogan
“We will always support MBTG”
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Organizasyonunu Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun 
(TUSAF) yaptığı “Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trend-
ler” konulu Kongre, 8-9 Mart 2013 tarihleri arasında Antalya 
Susesi Hotel’de düzenlendi.  Un sanayicilerini, tüccarları, te-
darikçileri, ekmek ve diğer fırıncılık mamulleri üreticilerini bir 
araya getiren kongre, 600’e yakın ulusal ve uluslararası dele-
geyi ağırladı. 

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kuru-
lu üyelerinin yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Mesut Köse, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkan Yardımcısı Faik Yavuz ve Amerikan Buğday Bir-
liği (USW) Başkanı Alan Tracy’in de katıldığı kongrenin ana 
konusu buğday piyasasıydı.

TMO PİYASA DÜZENİ İÇİN 2,5 MİLYON TON
BUĞDAYI SATIŞA ÇIKARDI
Kongrede bir konuşma yapan TMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mesut Köse, son yıllarda uluslararası hububat piyasalarını 
etkileyen en önemli faktörün, kongrenin de ana konuların-
dan birisi olan iklimsel değişiklikler olduğunu ve 2012 yılın-
da olumsuz iklim koşullarının küresel hububat üretiminde 
önemli miktarlarda düşüşlere neden olduğunu hatırlattı.

Congress titled “Wheat, Flour, Climate Change and New 
Trends” organized by Turkish Flour Industrialists Federation 
(TUSAF) has been held on 8-9 March in Antalya Susesi Hotel. 
Congress that has gathered flour industrialists, merchants, 
suppliers, producers of bread and other pastry products has 
hosted nearly 600 national and international delegates. 

Main subject of the meeting which has been attended by 
Mesut Köse, Chairman of Board of Directors of Turkish Grain 
Board (TMO), Faik Yavuz, Vice President of The Union of 
Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) and 
Alan Tracy, President of U.S. Wheat Associates (USW) as well 
as Board of Directors members of Turkish Flour Industrialists 
Federation (TUSAF) was wheat market.

TMO HAS PUT UP 2.5 MILLION TONS OF 
WHEAT FOR SALE FOR MARKET REGULATION
Mesut Köse, Chairman of Board of Directors of TMO who has 
made a speech in the congress has reminded that the most 
important factor affecting international cereal markets re-
cently is climate change which is one of the main subjects 
of the congress and negative climatic conditions in 2012 has 
caused substantial declines in global cereal production. 

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun düzenlediği “Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni 
Trendler” konulu kongre,  8-9 Mart’ta Antalya Susesi Hotel’de gerçekleştirildi.
Congress titled “Wheat, Flour, Climate Change and New Trends” organized by Turkish Flour In-
dustrialists Federation has been held on 8-9 March in Antalya Susesi Hotel.

“Buğday, Un, İklim Değişikliği 
ve Yeni Trendler”
Kongresi Antalya’da yapıldı
“Wheat, Flour, Climate Change and New Trends”  
Congress has been held in Antalya
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Bu düşüşlerle birlikte buğday fiyatlarında Haziran ayından iti-
baren önemli yükselişler kaydedildiğini söyleyen Köse, “Yaşa-
nan iklimsel olumsuzlukların yanı sıra spekülatif girişimlerin 
de etkisiyle dünya hububat fiyatlarındaki artışların iç piya-
salarımızı da yükseliş eğilimine sokması, TMO’yu piyasalara 
sürekli olarak müdahil olmak zorunda bırakmıştır.” dedi.

“TARIMA DOĞRU YATIRIMI YAPAN
 ÜLKELER KAZANACAK”
Kongrede yaptığı konuşmada tarım sektörünün gün geçtikçe 
önem kazandığına vurguda buluna TOBB Başkan Yardımcısı 
Yavuz, şunları aktardı: “Dünya ekonomisi olağanüstü bir dö-
nemden geçiyor. Dün bildiğimiz bütün ezberler bozuluyor. 
Bu arada şöyle değerlendirmeler yapılıyor. Finansal hizmet-
lerin, ileri teknoloji içeren ürünlerin ve enerji üretimi gibi 
sektörlerin, imalat sanayinin yerini alması gerektiği söyleni-
yor. Türkiye; Dubai, Singapur veya İsviçre değil arkadaşlar. 
Verimliliği yüksek sektörler tek başlarına Türkiye’nin büyük 
istihdam ihtiyacına cevap olamazlar. Bu ilk tespitim. İkincisi; 
dünyaya bakalım, şu anda dünyada fiyatı sürekli yükselen 
ürünlerin başında gıda geliyor. 2012 yılında dünyada fiyatı 
en çok artan 10 emtianın dördü gıda ve hayvancılık ürünü. 
Aslında ortaya çıkan yükselişin sebebi basit. 1950 yılından 
beri dünya nüfusu yaklaşık 3 kat arttı. Nüfus her yıl ortalama 
70 milyon kişi artıyor. 

Yani her yıl dünyaya bir Türkiye ekleniyor. Hepsinden daha 
önemlisi, orta sınıfa mensup insan sayısı son 10 yılda, sadece 
Asya’da 500 milyondan, 2 milyara çıkmış. Yani bu şu demek: 
Bu insanlar şehirleşiyor. Gıda üreticisi olmaktan çıkıyorlar ve 
tamamen tüketici oluyorlar. Bu da ikinci tespitim. Bu tespitler 
doğrultusunda tarıma doğru yatırımı yapan ülkeler kazana-
cak. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Biz bu açıdan müthiş 
şanslıyız. Ciddi avantajlarımız var. Ekilebilir arazi bakımından 
dünyanın en büyük 9. topraklarına sahibiz. Üstelik bizim top-
raklarımız diğer ülkelere göre çok daha temiz, kimyasallarla 
kirlenmemiş. Yani müthiş bir potansiyel var.”

Amerikan Buğday Birliği (USW) Başkanı Alan Tracy ise 
Kongre’de Amerikan Buğday Birliği hakkında bilgi verdik-
ten sonra mısırın dünya pazarındaki yerine ve avantajına 
değindi. 

Konuşmasında buğday ve mısırın ekim alanları bazında ya-
rıştığını ifade eden Tracy, artan fiyatlar ve etanol amaçlı kul-
lanım nedeniyle yemlik buğday kullanımının arttığını dile 
getirdi. Alan Tracy, sunumun devamında ise küresel buğday 
ve mısır üretimine, ticaretine, buğday ve mısır ticaretinde ül-
kelerin rollerine değindi ve gelecekle ilgili öngörüler verdi.

“ENERJİ TARIMI, TARIM VE ENERJİ SEKTÖRÜ İLE 
MİLLİ EKONOMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
Kongrenin açılışında konuşan ve konuşmasında küresel iklim 
değişikliğine ve hububatların enerji gibi alternatif kullanım 
alanlarına dikkat çeken TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Er-
han Özmen, “Hammaddemiz olan ‘Buğday’a yönelik üretim, 

Köse expressing that a substantial rise has occurred in wheat 
prices by June due to these declines has said that “TMO has 
required to intervene markets constantly since rise in inter-
national cereal prices due to climatic conditions and specula-
tive attempts has also caused prices in domestic markets to 
increase.”

“COUNTRIES INVESTING IN AGRICULTURE 
IN THE RIGHT WAY WILL REAP ITS BENEFITS”
Yavuz, Vice President of TOBB who emphasized in his speech 
that agricultural sector has gained importance day by day 
has made the following statement: “World economy faces 
an extraordinary period. All we have known before break 
the routine. And such kind of evaluations has been made. It 
has been said that financial services, high technology prod-
ucts and sectors such as energy generation should replace 
the production industry. Turkey is no Dubai, Singapore or 
Switzerland. Sectors having high yield cannot answer the 
gross employment problem of Turkey alone.  This is my first 
determination. Secondly, look around the world; food is the 
leading among the products whose prices have increased 
around the world continuously. Four of 10 commodities 
whose prices have increased in 2012 at the most are food 
and stockbreeding products. Actually the reason of this in-
crease is very simple. Population of the world has tripled 
since 1950. 70 million people have added to the population 
every year. That is, one Turkey has been added to the world 
every year. More importantly, the population of middle class 
has increased only in Asia from 500 million to 2 billion in the 
last 10 years. And this means that these people are getting 
urbanized. They have been abandoned to be food produc-
ers and have become complete consumers. And this is my 
second determination. In line with these determinations, 
countries investing in agriculture in the right way will reap 
its benefits. This is my personal idea. We are extremely lucky 
with this regard. We have substantial advantages. We own 
the 9th biggest land of the world in terms of arable lands. 
Additionally, our lands are also cleaner than the lands of our 
countries; they are not polluted by chemicals. Therefore we 
have a great potential.” Alan Tracy, President of U.S: Wheat 
Associates (USW) has expressed the place and advantage 
of corn in world market after giving information about U.S. 
Wheat Associates. Tracy remarking that corn and wheat com-
pete with each other in terms of cultivation area has speci-
fied that use of coarse wheat has increased due to increasing 
prices and use for ethanol. Alan Tracy has mentioned about 
global wheat and corn production and trade and roles of the 
countries in the trade of wheat and corn trade and made 
some predictions about the future.

“ENERGY AGRICULTURE IS VERY SIGNIFICANT 
FOR AGRICULTURE AND ENERGY SECTORS 
AND NATIONAL ECONOMY”
Erhan Özmen, Chairman of Board of Directors of TUSAF who 
has made an opening speech has said in his speech that “We 
have become day by day distant from the processes in which 
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tüketim ve stok bilgilerinin; artık dünya ülkelerinin ekim 
alanları, verim, sulama, destekleme politikalarına göre tespit 
edilip analiz edildiği süreçlerden her geçen gün uzaklaşıyo-
ruz. Dünya tahıl üretimi, tüketimi ve ticareti artık arz ve talep 
koşullarının yanı sıra İklim Değişikliği ve Enerji Tarımına bak-
maksızın bir anlam ifade etmeyecektir.” dedi.  “Günümüzde, 
enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle 
dış ticaret veya cari açık problemiyle sorun yaşayan bizim 
gibi gelişmekte olan ülkeler için büyük önem taşımaktadır.” 
diyen TUSAF Başkanı Özmen, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Geleneksel olarak bilinen ve kullanımı yaygın olan enerji 
kaynaklarının yok olma riskinin arttığı bir sürecin başlangı-
cındayız. Gelişmiş ülkeler enerji çeşitliliğini artırmakta, yay-
makta ve alternatif arayışlarını sürdürmektedir.

“Biyo” ön eki olan sözcükler artık günümüzde her alanda yer 
almaya aday gözüküyor. Biyo-ekonomi başlığı altında top-
lanan yeni endüstriyel yapı, dünyanın 21. yüzyılda ayakta 
kalabilmesi için stratejik öneme sahip olacağa benzemekte-
dir. OECD tarafından 2030 yılı için hazırlanan “Biyo-ekonomi 
Raporu”na göre etki potansiyeli en yüksek üç sektör arasında 
“Tarım” sektörü de yer almaktadır. Rapora göre, biyo-teknolo-
ji tarım sektöründe sürdürülebilir üretime ve yenilikçi ürünle-
rin geliştirilmesine son 20 yıl içinde çok ciddi katkılar sağla-
mış durumdadır. Bizim mevzuatımızda, biyokütle sınıflaması; 
biyodizel, biyoetanol ve biyogazı kapsamaktadır. 

Benzine ve motorine yerli tarıma dayalı biyoyakıt katılmasını 
zorunlu kılan tebliğe göre içinde bulunduğumuz yılbaşından 
itibaren benzine %2 biyoetanol, gelecek yıldan itibaren de 
motorine %1 biyodizel katılması kararlaştırılmıştır. Bu karar, 
kimisine göre erken kimisine göre de gecikmiş olarak alınmış 
olsa da, biz bunun hem tarım ve enerji sektörü hem de milli 
ekonomimiz için çok önemli olduğunu düşünmekteyiz.”

SAĞLIKLI EKMEK İÇİN UNUN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
Konuşmasının devamında ekmek tasarrufu, sağlıklı ekmek 
tüketimi ve yeni un tebliğine de değinen ve bu çalışmaları 
desteklediklerini ifade eden Özmen, unun zenginleştirilmesi 
konusuna dikkat çekti.

production, consumption and stock information related to 
‘Wheat’ which is our raw material is determined and analysed 
according to cultivation areas, efficiency, irrigation, subsidy 
policies of the world. Production, consumption and trade of 
cereals will not have a meaning without paying attention to 
Climate Change and Energy Agriculture in addition to supply 
and demand conditions”.  President of TUSAF, Özmen stat-
ing that “Today, energy efficiency and renewable energy re-
sources are crucial especially for developing countries like us 
facing foreign trade and current deficit problems” has contin-
ued his speech as follows: “We are at the beginning of a pro-
cess in which the risk for traditionally known and commonly 
used energy resources to be destroyed increases. Developed 
countries have increased and expanded their energy diver-
sity and continued to seek alternatives. 

Words with the prefix “bio” are seemed to take place in every 
field nowadays. New industrial structure gathered under the 
title of bio-economy seems to have a strategic importance 
for the world to survive in the 21st century. According to Bio-
economy Report” prepared by OECD for 2030, “Agriculture” is 
among three sectors having the potential of highest impact. 
According to the report, bio-technology has contributed sus-
tainable production and innovative products in agricultural 
sector substantially in the last 20 years. In our legislation 
biomass classification includes biodiesel, bioethanol and bi-
ogas. Pursuant to the statement imposing the obligation to 
add biofuel based on domestic agriculture to fuel and diesel 
fuel, it has been decided that 2% bioethanol shall be added 
to fuel and 1% biodiesel shall be added to diesel fuel from 
the beginning of this year.  Although for some it is early to 
make such a decision or for some such a decision should be 
made before, we think that this is very important for both 
agriculture and energy sector and national economy”.

ENRICHMENT OF FLOUR FOR HEALTHY BREAD
Özmen who further has mentioned about prevention of 
bread waste, consumption of healthy bread and new flour 
communique and stated that they have supported these 
studies has attracted attention to the enrichment of flour. 
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ARBEL GRUBU KASTAMONU’NUN 
SİYEZ BULGURUNA TALİP
A R B E L  G R O U P  D E S I R E S  T H E  S I Y E Z  B U LG U R 
O F  K A S TA M O N U

Kastamonu Milletvekili Mustafa Gökhan Gülşen’in basına yansıyan bir açıklamasına göre; ma-
karna, bulgur ve bakliyat sektörünün önde gelen üreticilerinden Arbel A.Ş., Kastamonu’dan yıl-
lık 5 bin ton Siyez bulguru almak istiyor.
According to a press statement of the Congressman of Kastamonu, Mustafa Gokhan Gulsen; Ar-
bel A.S. one of the leading producers of the pasta, bulgur and legumes sector, wants to purchase 
5 thousand tons of Siyez bulgur from Kastamonu annually.

Kastamonu Milletvekili Mustafa Gökhan Gülşen yaptığı bir 
açıklamada, Mersin’deki modern tesislerinde faaliyet gösteren 
ve yüksek kapasiteyle dünya standartlarında makarna, bulgur 
ve bakliyat üretimi yapan Arbel grubunun, buğdayın atası ola-
rak bilinen Kastamonu Siyez bulguruna talip olduğunu belirtti.
Mersin Ticaret Odası’nda görev yapan Kastamonulu bir yetki-
linin kendisini ziyaret ettiğini ve 42 ülkeye ihracat yapan Arbel 
A.Ş.’nin sahibi Mahmut Arslan’ın Kastamonu’dan yıllık 5 bin ton 
Siyez bulguru almak istediğini kendisine ilettiğini söyleyen 
Milletvekili Gülşen, konuyu İhsangazi Belediye Başkanı Zühtü 
Danacı başta olmak üzere, İhsangazi’de tarımla ilgili sivil top-
lum örgütlerinin temsilcileriyle paylaştığını açıkladı.

Bu talebin karşılanabilmesi için öncelikle Kastamonulu üretici-
lerin bu miktarı üretme taahhüdü vermesi gerektiğini de dile 
getiren Gökhan Gülşen, bunun için gerekli çalışmaların başla-
tıldığını ekledi.

The Congressman of Kastamonu, Mustafa Gokhan Gulsen said 
that the Arbel Group which operates with its modern facilities 
in Mersin and which produces world standard pasta, bulgur 
and legumes with high capacities, desires the Siyez Bulgur of 
Kastamonu, also known as the ancestor of wheat.

Mr Gulsen stating that an official from Kastamonu working in 
the Mersin Chamber of Commerce visited him and told him 
that Mahmut Arslan, the owner of Arbel A.S. which exports to 
42 countries, wanted to buy 5 thousand tons of Siyez bulgur 
annually, said that he discussed it with the representatives of 
the agricultural civil society organisations in addition to the 
Mayor of Ihsangazi, Zühtü Danaci.

Stating that in order to be able to meet this demand, firstly, 
the producers of Kastamonu need to undertake this amount, 
Gokhan Gulsen said that the related activities had started.
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Inframatic 9500 developed by Perten represented by ABP in Turkey enables users to 
measure parameters like protein, moisture, hectolitre weight that determine quality cri-
teria of wheat, barley, corn and many other cereals by means of NIT Analysis device only 
in 1 minute. Petren Inframatic 9500 designed in a way to be utilized by everyone easily 
analyses the product poured directly into the device with a single button in 1 minute. 
Analysis results that can be displayed in colour, touch LCD Screen which is large enough 
can be printed thanks to the printer of the device. Use of Windows operating system in 
the device prevents users to have difficulty. It provides ease of use since all menus are in 
Turkish and also establishes security for all details are taken into consideration in terms 
of software and certain users carry out operations with certain authorities. 

Türkiye temsilciliğini ABP’nin yaptığı Perten, geliştirdiği Inframatic 9500 NIT Analiz 
cihazı ile kullanıcıların; buğday, arpa, mısır ve daha bir çok tahılın kalite kriterlerini 
belirleyen protein, rutubet, hektolitre ağırlığı gibi parametreleri sadece 1 dakikada 
ölçülmesine imkan tanıyor. Kullanım kolaylığıyla herkesin zorlanmadan faydalanabi-
leceği şekilde tasarlanan Perten Inframatic 9500, direkt cihaza boşaltılan ürünü tek 
tuşla 1 dakika içerisinde analiz ediyor. Renkli, dokunmatik ve yeterince büyük olan 
LCD ekranda görüntülenebilen analiz sonuçları, cihaz yazıcısı sayesinde basılabiliyor. 
Cihazda Windows işletim sisteminin kullanılması, kullanıcıların yabancılık çekmeme-
sini sağlıyor. Tüm menülerin Türkçe olması kullanım rahatlığını getirirken yazılım ko-
nusunda tüm ince ayrıntıların düşünülmüş olması ve istenildiği zaman belli kullanıcı-
ların belli yetkilerle işlem yapması yöneticiler için güven oluşturuyor. 

Tahıl Değerlendirmesinde Ortak Dil
Common Language for the Evaluation of Cereal

Perten Inframatic 
9500

Developing a solution to industrial 
blockage in dry cargo, 5s Makina has 
designed 5S Bulk Vessel, the bulk car-
rier with the highest discharge capac-
ity in the world.
Eliminating high operating costs and 
excessive harbor expenditures, 5S Bulk 
Vessel developed by 5S Makina is com-
prised of 80 bunkers. All bulk products 
with a density of 800 kg/m³ - 2200 kg/
m³ can be discharged with mega dis-
charge capacity of 1000 ton/h thanks 
to the simple design of the bulk ves-
sels. The vessel equipped with speed-
adjustable, high-capacity and heavy-
duty type belt conveyors and hardoks 
steel bucket elevators can discharge 
soda at a harbor, load powder coal and 
discharge this at another discharging 
point in such a short time like 10 hours. 

Kuru yük taşımacılığındaki sektörel tıka-
nıklığa çözüm geliştiren 5s Makina, dünya-
nın en yüksek boşaltma kapasiteli dökme 
yük gemisi 5S Bulk Vessel’i tasarladı.
Yüksek işletme maliyetlerini, kabarık liman 
masraflarını ortadan kaldıran ve 5S Makine 
tarafından tasarlanan 10 bin m³’lük 5S Bulk 
Vessel gemi, 80 adet bunkerden oluşuyor. 
Yoğunluğu 800 kg/m³ ile 2200 kg/m³ ara-
sında olan tüm dökme ürünler, gemi ta-
sarımının verdiği rahatlık sayesinde 1000 
ton/saat’lik mega boşaltma kapasitesi ile 
tahliye edilebiliyor.

Hız ayarlı, yüksek kapasiteli ağır hizmet tipi 
bant konveyörlerin ve hardoks çelik kovalı 
elevatörlerin bulunduğu gemi, bir limana 
soda boşaltıp, aynı limandan aldığı toz kö-
mürü, başka bir tahliye noktasında 10 saat 
gibi kısa bir sürede bırakabiliyor. 

En yüksek boşaltma kapasiteli dökme 
yük gemisi
Bulk carrier with the highest discharging capacity

5S Bulk Vessel
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One of the leading brands of the global 
milling machinery market, Alapala Ma-
chinery will present its roller mill and 
debranner with a new design to the 
market after the load tests that have 
been carried out since August 2012. 
The design focus of Alapala’s new ma-
chinery consist of aerodynamic design, 
better performance, better quality and 
features to meet more advanced tech-
nology needs. Explaining that the needs 
of its customers increase day by day, 
Alapala states that it is designing these 
machines to be adaptable to the special 
needs and requirements of its custom-
ers. Alapala Machinery states that the 
remarkable technical and technological 
characteristics of these machines make 
them an indispensable component of 
the mills and ensure the success of the 
millers.

AgroSpeCom taking into account that 
insects of all stages die when exposed 
to 50oC has developed the gas heating 
system for potential insect problems in 
factories. 

Without the need to use any chemicals, 
it is possible to carry out a modern disin-
fection in 30 hours in mills or other en-
terprises in food industry by the use of 
special heaters. 

This system used for production lines 
and building is specified as the fastest, 
safest and the most effective fumigation 
a facility can have. Manufacturing com-
pany states that 20 mills in Greece and 
many mills in USA, EU and Japan use this 
technology. 

Dünya değirmen makineleri pazarının 
önde gelen markalarından Alapala Maki-
ne, yeni tasarımlı valsli değirmeni ve ke-
pek ayırıcısını Ağustos 2012’den bu yana 
yürütülen yük testlerinin ardından pazara 
sunacak.  Alapala’nın yeni makinelerinin 
tasarım odağını; aerodinamik tasarım, 
daha fazla performans, daha fazla kalite 
ve ileri teknoloji ihtiyaçlarını karşılama 
özellikleri oluşturuyor.

Müşterilerinin taleplerinin günden güne 
artmakta olduğunu açıklayan Alapala, bu 
makinelerin de müşterilerinin özel ihti-
yaçları ve gereksinimlerine göre uyarla-
nabilecek şekilde tasarlandığını belirtiyor.
Alapala Makina, üstün teknik ve teknolo-
jik özelliklerin, bu makineleri değirmen-
lerin vazgeçilmez bir ekipmanı yaptığını 
ve değirmencilere başarı garanti ettiğini 
ifade ediyor.

Tüm evrelerdeki böceklerin 50oC sıcak-
lığa maruz kaldıkları zaman öldüklerini 
gözönünde bulunduran AgroSpeCom, 
fabrikalardaki olası böcek sorunları için 
gaz ısıtıcı sistemini geliştirdi. Bu sistemle, 
herhangi bir kimyasal madde kullanımına 
gerek kalmadan sadece özel ısıtıcıların 
kullanılmasıyla bir değirmende ya da gıda 
endüstrindeki diğer işletmelerde, 30 saat 
içerisinde modern bir dezenfeksiyon ger-
çekleştirmek mümkün. 

Üretim bantları ve binalar için kullanılan 
bu sistem, tesislerin sahip olabileceği en 
hızlı, en güvenli ve en etkili gaz uygula-
malı dezenfeksiyon olarak nitelendiriliyor. 
Üretici firma, Yunanistan’daki 20 değir-
menin ve ABD, AB ve Japonya’daki birçok 
değirmenin bu teknolojiyi kullandığını 
belirtiyor.

Alapala’dan yeni tasarımlı valsli değirmen
Alapala’s Roller Mill with a New Design

AgroSpeCom’den böceklere karşı 
gaz ısıtıcı sistemi
Gas heating system from AgroSpeCom against insects

Roller Mill

Gas Heating 
System
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Japanese Shimadzu MOC 63, released by Akyol Fabrika Malzemeleri, provides users 
with much faster moisture determination.
New MOC 63 moist determination device with an entirely modern design is up for 
being an indispensible part of laboratories. High-quality, esthetic and small-sized de-
vice equipped with a scale of 60 g capacity and moisture measurement feature with 
0.01% sensitivity can also be used to determine dry matters.  
MOC 63, a new design of Shimadzu, which is an indispensible moist determination 
device of flour, feed and legumes plants, aims to attract users with its quality and 
smart look. MOC 63 can transfer product data to PC via USB, and the LCD screen and 
keypad are specially designed to ensure easy usage for users.

Akyol Fabrika Malzemeleri tarafında satışa çıkarılan Japon Shimadzu marka MOC 63 
cihazı, kullanıcılarına çok daha hızlı nem tayini yapma imkanı sunuyor.
Tamamıyla modern tasarım uygulanan yeni MOC 63 nem tayin cihazı, laboratuvarla-
rın vazgeçilmezi olmaya aday. 60 gram kapasiteli teraziye sahip, çok kaliteli, estetik, 
şık ve küçük boyutları ile % 0,01 hassasiyetle nem ölçme özelliğine sahip cihaz, aynı 
zamanda kuru madde tayin cihazı olarak da kullanılabiliyor.Un, yem, bakliyat fabrika-
larının olmazsa olmazı olan nem tayin cihazları içinde Shimadzu’nun yeni tasarlanan 
ürünü MOC 63, kullanıcılarını kalitesi ve şık görünümüyle ciddi şekilde etkilemeyi he-
defliyor. Ürün verilerini USB ile bilgisayara aktarabilen MOC 63’ün LCD ekranın dizaynı 
ve tuş takımları, kullanıcının cihazı rahatlıkla kullanabilmesine imkan sağlayacak şe-
kilde özel olarak tasarlandı.

Nem tayininde yeni çözüm:
A new solution for determination of moisture: 

Shimadzu MOC 63

Aktif Değirmen Makina has developed 
a new sieving machine for grain and 
legumes cleaning systems. Strong Pre-
Cleaning sieving machine is designed 
for grain and legumes cleaning sys-
tems in plants with silo and storage 
systems like flour, semolina, wheat 
and lentil plants, and seed cleaning 
systems.  
Strong Pre-Cleaning is used at post and 
miller sections in order to separate un-
desired and foreign matters in grains 
such as straws, chips and spikes. Op-
erating with flywheel eccentric drive 
system, the machine ensures a highly 
effective sieving and separation. Strong 
Pre-Cleaning designed with different 
models for tonnage of silo and plants 
has a capacity of max. 15 ton/h for 
precise cleaning (wheat) and max. 100 
ton/h for silo cleaning (wheat).

Aktif Değirmen Makina, hububat ve 
bakliyat temizleme sistemleri için yeni 
bir eleme makinesi geliştirdi. Strong 
Pre-Cleaning eleme makinesi; un, irmik, 
buğday, mercimek fabrikaları, tohum te-
mizleme tesisleri gibi silo ve depolama 
sistemlerinin bulunduğu tesislerde kul-
lanılan hububat ve bakliyat temizleme 
sistemleri için geliştirildi. 
Strong Pre-Cleaning, tahıl içerisindeki sa-
man, çöp, başak ve istenmeyen yabancı 
maddeleri ayrıştırmak için posta ve de-
ğirmen bölümlerinde kullanılıyor. Volan 
eksantrik hareket sistemi ile çalışan ma-
kine, çok etkili bir eleme ve ayırma işlemi 
sağlıyor. Silo ve fabrikaların tonajlarına 
göre değişik modellerde tasarlana Strong 
Pre-Cleaning, hassas temizlikte (buğday) 
maksimum 15 ton/saat, silo temizliğinde 
ise (buğday) maksimum 100 ton/saat ka-
pasiteye sahip.

Aktif Değirmen’den yeni 
Strong Pre-Cleaning
New Strong Pre-Cleaning from Aktif Değirmen

Strong 
Pre-Cleaning 
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Brabender’s new GlutoPeak device, represented by Anamed&Analitik Group, enables us-
ers to make flour quality measurement within a short time from 1 to 10 minutes. GlutoPe-
ak which can make measurement with a small amount of sample from 3 to 10 g is also as-
sertive about easy usage. Providing safe and reproducible results for flour, flour mixtures, 
whole wheat flour and vital gluten, GlutoPeak comes to the forefront with its simple and 
easy implementation features. In test procedures, ball and sample vessel with 10 g water 
are placed into the device and the sample is set to measurement head starting position 
by adding into sample vessel. After this, the device automatically starts and the sample 
is mixed at 3333 RPM, and measurement result are both automatically recorded and dis-
played by the software according to measurement data, time and torque graphics. 

Temsilciliğini Anamed&Analitik Grup’un yaptığı Brabender’in yeni GlutoPeak cihazı, 
kullanıcılara 1 ile 10 dakika arası kadar kısa bir sürede un kalitesi ölçümü yapma imka-
nı sunuyor. 3-10 gram arasındaki az bir örnekle ölçüm yapabilen GlutoPeak, kullanım 
kolaylığı açısından da iddialı. Unlarda, un karışımlarında, tam buğday ununda ve vital 
glutende güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar veren GlutoPeak’in test prosedürü ise 
basit ve kolayca uygulanabiliyor olmasıyla dikkat çekiyor. Test prosedüründe; küre 
ve 10 gram suyun konulduğu numune kabı, cihazın içine yerleştiriliyor ve numune, 
numune kabına ilave edilerek ölçüm kafası başlangıç pozisyonuna getiriliyor. Bu iş-
lemden sonra otomatik olarak çalışmaya başlayan cihaz, numuneyi 3333 RPM hızında 
karıştırıyor ve ölçüm bilgileri, zamana ve tork grafiğine göre yazılım tarafından oto-
matik olarak hem kayıt ediliyor hem de gösteriliyor. 

Un kalitesi ölçümü için GlutoPeak
GlutoPeak for flour quality measurement 

 GlutoPeak

Vega
Bühler’den yüksek performanslı tahıl 
sınıflandırıcı
New High Performance Grain Classifier from Bühler

Bühler, the leading brand of milling machines sector, presents new, high perfor-
mance grain classifier Vega. Classification of foreign matters from grains ensures opti-
mum results for processing and storage of grains. Whether wheat, rye, oats, rice, corn/
maize, or barley – the new High Performance Grain Classifier Vega promises an ex-
ceptional level of performance with minimized energy consumption and a very low 
space requirement. The outstanding separation of impurities ensures optimal results 
for further processing and storage of grain. Vega convinces by its high throughput 
capacities and low energy consumption – up to 50 % energy savings over compara-
ble machines are possible. But Vega is also distinguished in many other respects by 
its exemplary efficiency. 

Değirmen makineleri sektörünün öncü markası Bühler, yeni yüksek performanslı tahıl 
ayırıcısı Vega’yı piyasaya sunuyor. Yabancı maddelerin tahıl ürününden mükemmel 
şekilde ayrılması, tahılın işlenmesi ve depolanması için en iyi sonuçları sağlar.  Vega 
sınıflandırıcı da,  ister buğday, çavdar, yulaf, pirinç, mısır olsun ister arpa olsun tüm 
tahıl ürünlerinin temizlenmesinde ve sınıflandırmasında minimum enerji tüketimi ve 
oldukça düşük alan gereksinimi ile benzersiz bir performans düzeyi vaat ediyor.
Yüksek işlem hacmi kapasitesi ve düşük enerji tüketimi ile kullanıcıların ilgilisini çe-
ken Vega, benzer makinelere kıyasla, maksimum yüzde 50 daha fazla enerji tasarrufu 
imkanı sunuyor.  Ancak Vega, diğer hususların birçoğunda, örnek niteliğindeki verim-
liliğiyle öne çıkıyor. 
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Providing solutions for grain storage 
needs, Sioux Steel Company presents 
a state-of-art, new CGS (Commercial 
Grain System) solution to store heavier 
grain. 
CGS bins which are designed to 
store grains up to 70 Lbs (1 Lbs = 
0.45359237) per bushel (1 bushel = 
36.5 kg) are built up to 132’ in diam-
eter and have 3 stiffeners per side wall 
sheet. 
These silos can be simultaneously 
filled and emptied at rates up to 50,000 
bushels per hour (1,500 MT/hr).
Sioux Steel Company, which has been 
operating since 1918, is also offering 
10 year warranties on these silos, the 
longest warranty in the industry.  

Tahıl depolama ihtiyaçlarına yönelik çö-
zümler sunan Sioux Steel Company, daha 
ağır tahılların depolanmasına yönelik, son 
teknolojilere sahip yeni bir CGS (Commer-
cial Grain Systems) çözümü sunuyor.  
Kile (1 kile = 36.5 kg) başına en fazla 70 Lbs 
(1 Lbs = 0.45359237 kg) ağırlığındaki tahıl-
ları depolamak üzere tasarlanmış, endüst-
rinin ilk ve tek silosu CGS depoları, 132’ 
çapında tasarlanmış olup her yan duvar 
plakası için 3 takviyeye sahip.  Bu silolar, 
eş zamanlı olarak saatte 50.000 kile (1500 
MT/saat) doldurabilmekte ve boşaltabil-
mektedir.
1918’den bu yana faaliyet gösteren Sio-
ux Steel Company, bu silolar için 10 yıllık 
garanti vererek endüstrideki en uzun ga-
rantiyi sunuyor.  Sioux Steel Company’nin 
CEO’su Scott Rysdon, 

Tahıl depolamada yeni CGS çözümü
New CGS solution for grain storage

Commercial 
Grain Systems

Cimbria is getting ready for present-
ing the F 300, new version of Modu-
flex loading chute developed for 
food products. Modular structure of 
the chutes of F300 which is equipped 
with licensed parts compatible with 
food products and explosion protec-
tion system ensures simple and fast 
replacement of modules if there is any 
damaged part or chute modification is 
required. The chute is equipped with a 
self-cleaning filter system, thus filters 
are ensured to be clean all the time 
during operation. As the filter system 
can be extracted, it provides advan-
tages to the user in terms of assembly 
height. FlexClose system mounted on 
the outlet of the chute prevents for-
eign matter intrusion into the chute 
and flowing out of the product after 
the operation.

Cimbria, gıda ürünleri için geliştirilen Mo-
duflex yükleme oluklarının yeni versiyonu 
olan F 300 modelini piyasanın beğenisine 
sunmaya hazırlanıyor. Gıda maddelerine 
uyumlu sertifikalı parçalar ve patlamaya 
karşı koruması kanıtlanmış bileşenler ile 
donatılan yeni F300’deki kanalların modü-
ler yapıda olması, hasarlı bölümler oluşma-
sı ya da oluk modifikasyonunun gerekmesi 
halinde, modüllerin basit ve hızlı bir şekil-
de değiştirilmesine olanak tanıyor.
Oluk, kendi kendini temizleyen filtre siste-
mi ile donatılmış ve bu da filtrelerin işlem 
sırasında sürekli temiz kalmasını sağlıyor. 
Filtre sisteminin geri çekilebilir olması, 
montaj yüksekliği açısından da kullanıcıya 
avantaj sağlıyor. Oluk çıkışına monte edi-
len FlexClose sistemi ise, hem işlem sonrası 
yabancı maddelerin oluk içine girişini hem 
de işlem sonrası ürünün dışarı akmasını 
engelliyor.

Cimbria Moduflex’de yeni model: F300
Cimbria Moduflex’s new model: F300

Moduflex F300
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Adding a new product to its grain clean-
ing systems range, Değirmen Makine has 
presented combi-separator, a combined 
machine performing 3 different functions 
at the same time. Operating as a destoner, 
the Combi-Separator has also been de-
signed for classifying the big and normal 
kernels in grains and separating the low-
density wastes in grains. The machine 
increases the capacity of trieur machine 
by 20-40% when compared to a normal 
cleaner, as well as ensuring a very effec-
tive cleaning.
The first section of the two-section sieve 
of the machine separates the small gran-
ules with less specific weight than the 
grain such as dust and husk through 
high air flow. The second section drags 
the high and long foreign matters in the 
wheat on a sieve and discharges them. 

Tahıl temizleme sistemlerine bir yenisini 
ekleyen Değirmen Makine, kombine bir 
makine olan ve 3 ayrı görevi yerine geti-
ren kombi seperatör makinesini piyasaya 
sundu. Taş ayırıcı olarak çalışan Kombi Se-
paratör, ayrıca tahıldaki dolgun ve normal 
taneleri sınıflandırmada ve tahıldan hafif 
yoğunluktaki atıkları ayırmakta kullanıla-
bilecek şekilde dizayn edildi. Makine, çok 
etkili bir temizleme sağlamanın yanı sıra 
triyör makinesinin kapasitesini, normal te-
mizlemeye oranla yüzde 20 ile 40 arasında 
arttırıyor.
Makinedeki iki bölümden oluşan üst ele-
ğin birinci bölümü, yüksek hava akımı ile 
hububat içerisindeki toz, kavuz gibi özgül 
ağırlığı hububattan az olan küçük parça-
cıkları ayrıştırıyor. İkinci bölüm ise elek 
üzerinde buğdaydan hafif ve uzun olan 
yabancı maddeleri arka tarafa sürükleye-
rek tahliyesini gerçekleştiriyor. 

Değirmen Makine’den yeni temizleme 
çözümü: Kombi Seperatör
New cleaning solution from Değirmen Makine: 
Combi-Separator

Combi-
Separator

DMN – Westinghouse, distrubuted by Doğuşsan Mühendislik in Turkey, has added 
SRV Series to rotary valves range. Rotary valves, also called air lock, lock gate or wheel 
cells in Turkey, is an indispensible equipment of under-bin discharge systems, espe-
cially in milling sector. World-wide known SATAKE company also uses DMN-Westing-
house rotary valves. DMN-Westinghuse has developed new SRV Series Rotary Valves 
for both SATAKE and other companies in the sector in order to meet increasing sec-
tor demands.  SRV Series, developed by DMN-Westinghouse without compromising 
quality and with use of state-of-art technologies has a cast housing and is manufac-
tured in 2 standard sizes as F1 and F3. 

Türkiye distribütörlüğünü Doğuşsan Mühendislik’in yaptığı DMN – Westinghouse, 
rotary valflerine SRV Serisi’ni ekledi. Türkiye’de hava kilidi, eklüs veya hücre tekeri 
olarak da adlandırılan rotary valfler, özellikle değirmen sektörünün silo altı boşaltma 
sistemlerinin vazgeçilmez ekipmanlarından biri. Dünyaca tanınan SATAKE firmasın-
da da DMN – Westinghouse rotary valfler kullanılmaktadır. DMN-Westinghuse, artan 
sektör taleplerine karşılık olarak hem SATAKE firması hem de sektörün diğer firmaları 
tarafından kullanılabilecek yeni bir ürün olan SRV Serisi Rotary Vafleri geliştirdi.  DMN 
– Westinghouse’un kaliteden ödün vermeden teknolojinin son gelişmelerini kullana-
rak geliştirdiği SRV Serisi, döküm gövdeye sahip olup, F1 ve F3 olmak üzere 2 boyutta 
standart olarak üretiliyor. 

DMN – Westinghouse’dan yeni nesil 
SRV model rotary vanalar
New generation SRV model rotary valves 
from DMN-Westinghouse

SRV Series 
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The body of PTN Progress 900, which 
is the new pellet press developed by 
FeedTech Machine, is comprised of 25 
mm steel plate welded all around, mo-
tor and chassis holding the main ma-
chine. PTN Progress 900 has two roll-
ers with the diameter of 408 mm and 
width of 283 mm and its pneumatic 
evacuation cover is made of stainless 
steel with double internal walls. 

The main shaft of the machine is made 
of high-strength material and has di-
ameters of minimum 180 mm and 
maximum 240 mm. PTN Progress 900 
working in low silence level thanks to 
its two-phased power transfer is in ac-
cordance with the noise level regula-
tions in this respect. 

FeedTech Makine’nin geliştirdiği yeni pelet 
presi PTN Progress 900’ün gövdesi, çepe-
çevre kaynaklı 25 mm saçtan, motor ve 
ana makinayı taşıyan şaseden oluşuyor. İki 
adet 408 mm çap ve 283 mm genişlikteki 
ruloya sahip PTN Progress 900’ün pnöma-
tik boşatma kapağı ise, çift cidarlı paslan-
maz çelikten oluşuyor.  Makinenin ana mili, 
yüksek mukavemetli materyalden meyda-
na geliyor ve minimum 180 mm, maksi-
mum 240 mm çapa sahip. 
İki kademeli güç aktarımı sebebiyle düşük 
gürültü seviyesinde çalışan PTN Progress 
900, bu yönüyle gürültü seviye yönetmelik-
lerini de karşılıyor. Makinenin disk iç çapın-
daki hızı, 3,5 – 8.0 m/sn arasında ayarlanabi-
liyor. PTN Progress 900’deki merkezi yağlama 
sistemi, ana mil ve rulo rulmanlarının çalışma 
esnasında yağlanmasını sağlıyor. 

FeedTech’den 
PTN Progress 900 Pelet Presi
PTN Progress 900 Pellet Press by FeedTech

PTN Progress 
900

Observing a significant deficiency of biscuit production industry, Eskort Makina ena-
bles producers to access to experiment ad test results with low cost and in a short 
time thanks to the Biscuit Laboratory Test Line. Biscuit Laboratory Test Line with the 
first compact system in laboratory performs sample production of products such as 
biscuit, cracker and pastry. This Test Line ensures lower costs and more sample pro-
duction possibility for biscuit producers who have to make sample production with 
big amount of dough with the current systems and thus struggle with high costs. 
Enabling 10-15 productions per day, the Test Line includes all functions of the current 
biscuit lines. 

Bisküvi imalat sektöründeki önemli bir eksikliği gözlemleyen Eskort Makin, geliştir-
diği Bisküvi Laboratuvar Test Hattı ile bisküvi üreticilerinin deney ve test sonuçları-
na, düşük maliyetle ve kısa sürede ulaşmalarını sağlıyor. Laboratuvar ortamındaki ilk 
kompakt sistem olan Bisküvi Laboratuvar Test Hattı, bisküvi, kraker ve kuru pasta gibi 
ürünlerin test üretimini gerçekleştiriyor. Test Hattı, mevcut sistemlerle test üretimleri-
ni büyük miktarlardaki hamurlarla yapmak zorunda kalan ve bunun getirdiği yüksek 
maliyetlerle mücadele eden bisküvi üreticilerine, daha düşük maliyetlerle daha çok 
deneme üretimi yapma imkanı sunuyor. 
Bir gün içerisinde 10-15 adet deneme üretiminin yapılmasına imkan tanıyan Test Hat-
tı, mevcut bisküvi hatlarının tüm fonksiyonlarını içeriyor. 

Eskort’tan 
“Bisküvi Laboratuvar Test Hattı”
“Biscuit Laboratory Test Line” from Eskort

Laboratory 
Test Line
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The new roller Genc Degirmen introduced into the milling industry, Crocodile Plus 
ensures a major save on repair and maintenance periods thanks to its modularly 
designed front cabinet, grain holder and ball beds. Improving flour quality with its 
vibration preventing structure, Crocodile Plus Roller can be used with roller balls 
with Ø 250 - 300 mm diameter and 1250 and 1500 length due customer requests. 
The machine can be equipped with a cooling unit to decrease the temperature 
of the roller balls and prevent ashes in the flour. Additionally, an automation unit 
which will fine tune it based on the density of the fed wheat, constantly feed wheat 
onto the balls homogeneously and ensure a standard performance in the grinding 
quality, can be integrated into the system. 

Genç Değirmen’in değirmencilik sektörüne kazandırdığı yeni valsi Crocodile Plus, mo-
düler olarak tasarlanan ön kabin, tanelik ve top yatakları üniteleri sayesinde bakım-
onarım süresini büyük oranda kısaltıyor.
Titreşimi azaltan yapısıyla un kalitesini arttıran Crocodile Plus Vals’te, müşteri talebine 
göre Ø 250 - 300 mm çapında ve 1000, 1250 ve 1500 uzunluğunda vals toplarının kul-
lanılabilmesi mümkün. Makineye, vals toplarındaki sıcaklığı azaltmak ve undaki kül-
lenmeyi önlemek amacı ile soğutma ünitesi eklenebiliyor. Ayrıca sisteme, değirmen-
de, gelen buğdayın yoğunluğuna göre hassas ayarlama yapabilen, homojen olarak 
sürekli topların üzerine buğday beslemesi yapacak ve öğütme kalitesinde standart 
bir randıman alınmasını sağlayacak otomasyon ünitesi de entegre edilebiliyor. 

Genç Değirmen’den
Crocodile Plus Vals
Crocodile Plus Roller from Genc Degirmen

Crocodile Plus 

GRANIFRIGORTM KK 160 Tropic grain 
cooler, developed by FrigorTec GmbH 
to cool grain and oleaginous seeds has 
a nominal capacity of approx. 160 – 
270 t/ day). 

Different operation modes of Grani-
frigorTM KK 160 Tropic make the cool-
ing process most efficient. From these 
modes; the cold air volume flow is be-
ing regulated continuously and ener-
gy-saving with “Standard – normal op-
eration”. “Sound reduced – low noise” 
mode ensures remarkable reduction 
of the sound emission of the ventilator 
while in “Booster – maximum cooling” 
mode the cold-air temperature is be-
ing lowered continuously, dependent 
on the grain temperature, in order to 
achieve a maximum cold-air flow. 

FrigorTec GmbH’in tahıl ve yağ içeren to-
humların soğutmasına yönelik geliştirdiği 
GranifrigorTM KK 160 Tropic tahıl soğutu-
cusu, yaklaşık 160 – 270 t/gün nominal ka-
pasiteye sahip. GranifrigorTM KK 160’daki 
farklı çalıştırma modları, soğutma işlemini 
daha verimli hale getiriyor. 
Bu çalıştırma modlarından “Standart – nor-
mal çalışma” moduyla soğuk hava debisi, 
sürekli olarak düzenleniyor ve enerji tasar-
rufu sağlanıyor. “Ses düzeyi düşürülmüş 
– düşük gürültü” modu, fanın ses emisyo-
nunu önemli ölçüde azaltırken, “Arttırıcı 
– maksimum soğutma” modu, maksimum 
soğuk hava akışı sağlamak için tahılın sı-
caklığına bağlı olarak soğuk hava sıcaklı-
ğının derecesini sürekli olarak düşürüyor. 
Bu yüzden maksimum soğutma modu için 
tahıl yığını içerisinde iki termometre bu-
lunması gerekiyor. 

FrigorTec’ten GranifrigorTM KK 160 
Tropic tahıl soğutucu
GranifrigorTM KK 160 Tropic Grain Cooler from FrigorTec

GranifrigorTM 
KK 160
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MSP Supersense, which is the new 
semolina purifier developed with the 
philosophy of “Smart Milling” by İmaş 
Makine (İmaş Machine).

MSP Supersense has a high strength 
aluminum body, whose weight placed 
on the steel frame is reduced, and a 
propulsion system with single motor 
ensuring movement at the same an-
gle in every part of the machine and 
preventing unstable movement in 
the course of starting and stopping. 

MSP Supersense is of a weight adjust-
ed feeding valve which increases the 
performance by means of providing 
effective production distribution.  

İmaş Makine’nin “Smart Milling” felsefesi 
ile geliştirdiği yeni irmik sasörü MSP Su-
persense, özgün tasarımı sayesinde stan-
dartları yeniden belirliyor.

Çelik şase üzerine yerleşen ağırlığı azal-
tılmış yüksek mukavemetli alüminyum 
gövdesi, her bölgede aynı açıda hareketi 
sağlayan ve kalkış-duruş anında dengesiz 
hareketi engelleyen tek motorlu tahrik sis-
temi ile dikkat çeken MSP Supersense’de, 
etkin ürün dağıtımını sağlayarak perfor-
mansı artıran ağırlık ayarlı ürün besleme 
klapesi bulunuyor.

Şeffaf, kolay temizlenebilir, dairesel aspi-
rasyon kanalına sahip makinede, ayrıca 
bölgesel aspirasyonu hassas yapabilmeyi 
sağlayan dişli mekanizmalı hava ayar kla-
peleri de bulunuyor. 

İmaş’tan 
İrmik Sasöründe Akıllı Çözüm
Smart Solution in Semolina Purifier by İmaş

Smart Milling

Introducing many innovations to synthetic sack manufacture, Malatya Sentetik Cuval 
started manufacturing PP Laminated Sack with its latest machinery with Starlinger 
brand after the investments it made in 2012.
Both shelves of the PP Laminated Sack which is used for packing foodstuff such as 
sugar, salt, powdered black pepper, semolina, bulgur, rice, bean, kidney bean, dried 
fruits, etc., packing mineral products such as coal, pumice stone, lime stone, etc. and 
packing chemical and industrial products such as fertilizer, detergent, granule, etc. 
can be printed with up to 6 colours. Cold cutting is applied to the opening of the 
sacks which can be manufactured in any choice of colour.

Sentetik çuval üretimine birçok yenilik getiren Malatya Sentetik Çuval, 2012 yılında 
gerçekleştirdiği yatırımların ardından son model Starlinger markalı makinesiyle PP 
Lamineli Çuval üretimine başladı.
Şeker, tuz, toz biber, irmik, bulgur, pirinç, fasulye, barbunya, kuruyemiş, vb. gıda ürün-
lerinin ambalajlanmasında; kömür, ponza taşı, kireç taşı, vb. maden ürünlerinin am-
balajlanmasında ve gübre, deterjan, granül, vb. kimyasal ve endüstriyel ürünlerin am-
balajlanmasında kullanılan PP Lamineli Çuval’ın her iki tarafına, 6 renge kadar baskı 
yapılabiliyor. İstenilen renklerde üretilebilen çuvalların ağız kısmına ise soğuk kesim 
uygulanıyor. Rulo halinde ve hortum kumaş şeklinde üretimi yapılabilen PP Lamineli 
Çuval’daki laminasyonun üstüne OPP baskı yapılabiliyor. 

Malatya Sentetik’ten PP Lamineli Çuval
PP Laminated Sack from Malatya Sentetik PP Laminated Sack
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Bakliyat, kırmızı mercimek, baharat, bulgur, çeltik değirmen makinaları üretimi 
gerçekleştiren Mer-Ba Makina, yeni model 2013 MxB ters L elevatörü piyasanın 
beğenisine sundu. 
Sektöre her zaman yeni sistemler, teknolojiler sunmayı başaran Mer-Ba Makine, bun-
lara, yeni model 2013 MxB ters L elevatör ile bir yenisini daha ekledi. Bakliyat, baharat, 
hububat gibi tüm ürünlerde hassas taşıma ve sıfır kırık sunan makine, kullanıcılarına 
sağlamlık, sessizlik ve uzun ömürlülük vaat ediyor. At gel sistemine değil, bırak gel 
sistemine sahip olan MxB ters L elevatörde, 6 mm kalığındaki 6 katlı 400’lük bant ve 
200’lük kova bulunuyor. 60 d/d hıza sahip olan makinede, kırık oranı ise sıfır olarak 
açıklanıyor.

Bakliyat, kırmızı mercimek, baharat, bulgur, çeltik değirmen makinaları üretimi ger-
çekleştiren Mer-Ba Makina, yeni model 2013 MxB ters L elevatörü piyasanın beğeni-
sine sundu. 
Sektöre her zaman yeni sistemler, teknolojiler sunmayı başaran Mer-Ba Makine, bun-
lara, yeni model 2013 MxB ters L elevatör ile bir yenisini daha ekledi. Bakliyat, baharat, 
hububat gibi tüm ürünlerde hassas taşıma ve sıfır kırık sunan makine, kullanıcılarına 
sağlamlık, sessizlik ve uzun ömürlülük vaat ediyor. At gel sistemine değil, bırak gel 
sistemine sahip olan MxB ters L elevatörde, 6 mm kalığındaki 6 katlı 400’lük bant ve 
200’lük kova bulunuyor. 60 d/d hıza sahip olan makinede, kırık oranı ise sıfır olarak 
açıklanıyor.

Mer-Ba Makina’dan yeni model elevatör
Mer-Ba Makina’dan yeni model elevatör

GranifrigorTM 
KK 160

Introducing new concepts along with 
new machinery into the milling ma-
chinery sector, Molino released its new 
roller Molitus® which stands out with 
its design, strength, assuring sturdy 
and full structure, frame that prevents 
vibration even at highest cycles and 
performance exceeding 1200 cycle/
minute, to the market. Molino’s Flag 
Ship, Molitus® is up for being a ma-
chine which will be used by Molino 
customers for many years without any 
problems and which they will not be 
able to give up.
Aiming to get all the attention with its 
modern design that combines high 
endurance and stability with aesthet-
ics, Molitus® moves the grains group 
on linear sticks during initialisation 
with its easily opening front top guard. 

Değirmen makinaları sektörüne yeni ma-
kinelerle birlikte yeni kavramlar da ka-
zandıran Molino, görünümü, gücü, güven 
veren sağlam ve tok yapısı, titreşim riskini 
en yüksek devirlerde bile imkansız kılan is-
keleti, 1200 devir/dakikayı aşabilen perfor-
mansıyla farklılaşan yeni valsi Molitus®’u 
piyasaya sundu. Molino’nun Bayrak Ge-
misi olarak nitelendirdiği Molitus®, Molino 
müşterilerinin uzun yıllar sorunsuz kulla-
nabilecekleri ve vazgeçemeyecekleri bir 
makine olmaya aday. 

Yüksek dayanım ve stabiliteyi estetikle bu-
luşturan modern çizgileriyle tüm dikkatleri 
üzerine toplamayı hedefleyen Molitus®, 
kolay açılabilen ön top muhafazası ile açıl-
ma esnasında danelik gurubunu lineer kı-
zaklar üzerinde hareket ettiriyor. 

Molino’nun yeni valsi: Molitus®
The new roller of Molino: Molitus®Molitus®
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Put on the market in Turkey by Nativi 
Biyosidal Cevre Sagligi Urun ve Hizmetleri, 
Phosmatic S-01 automatic tablet discharg-
er discharges aluminium phosphide tablet 
automatically onto the grains that are in 
grains silos and that go over the convey-
ors, elevators of lateral conveyor belts of 
the lateral silos. Ensuring the tablets are 
homogeneously discharged onto the 
grains and, therefore, both ensuring the 
fumigation succeeds with efficiency and 
preventing the use of excessive pesticide, 
Phosmatic, thanks to its smart PLC system, 
can be used either automatically or manu-
ally and shows the number of discharged 
tablets on its digital display. Halting the 
discharge of tablets when the grains stop, 
the fumigator automatically adjusts itself 
with the dosage and conveyor speed se-
lected from the table. 

Türkiye’de Nativi Biyosidal Çevre Sağlığı 
Ürün ve Hizmetleri tarafından piyasaya 
sunulan Phosmatic S-01 otomatik tablet 
atıcı, tahıl silolarında bulunan (beton ve 
çelik) ve yatay siloların konveyör, eleva-
tör veya yatay taşıma bantlarından ge-
çen tahıllara, alüminyum fosfit tabletle-
rinin otomatik olarak atılmasını sağlıyor. 
Tabletlerin tahıllara homojen olarak atıl-
masını ve bu sayede hem fumigasyonun 
etkin bir şekilde başarıya ulaşmasını sağ-
layan hem de gereksiz ilaç kullanımını 
engelleyen Phosmatic, akıllı PLC sistemi 
sayesinde hem otomatik hem manuel 
olarak kullanılabiliyor ve dijital ekranın-
da atılan tablet sayısını gösteriyor. Tahıl 
geçişi durduğunda tablet atışını otoma-
tik olarak durduran fumigatör, tablodan 
seçilen dozaj ve konveyör hızına göre 
kendini otomatik olarak ayarlıyor. 

Nativi’den tahılda en uzun koruma
The longest protection of grains by Nativi K-Obiol EC 25 

Özmaksan Makina has put Crabcut series new generation Whole Grain Flour Milling 
System into the service of milling sector.
Whole wheat bread which has a significant place in the agenda of Turkey and the 
world is quite crucial for human health. But there are a large number of questions, 
problems and puzzlements with regards to whole wheat flour in Turkey. Özmaksan 
Makina that has paid attention to this issue and researched all whole wheat produc-
tion methods from past to present with a social responsibility view has develop Crab-
cut series new generation Whole Wheat Flour Milling System as a result of long-term 
R&D studies on whole wheat flour and whole wheat flour machine. 

Özmaksan Makine, Crabcut serisi yeni nesil Tam Tahıl Unu Öğütme Sistemi’ni değir-
mencilik sektörünün hizmetine sundu. 
Türkiye ve dünya gündeminde önemli yer tutan tam buğday ekmeği, insan sağlığı 
için oldukça önemli bir yere sahip.  Ancak Türkiye’de tam buğday unu üretimi ile ilgili 
fazlaca sorular, problemler ve muammalar bulunuyor.  Bu konuyu dikkate alan ve bir 
sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ederek geçmişten günümüze tam buğday unu 
üretim biçimlerini araştıran Özmaksan Makina, tam buğday unu ve tam buğday unu 
makinasıyla ilgili uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda Crabcut serisi yeni nesil 
Tam Tahıl Unu Öğütme Sistemi’ni geliştirdi. 

Özmaksan’dan Yeni Nesil 
Tam Tahıl Unu Öğütme Sistemi
New Generation Whole Grain Flour Milling 
System from Özmaksan

Crabcut Series 
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Prodi Makina aims to increase the 
quality and yield of millers with the 
new Classifying De-stoner. Increasing 
quality and yield in milling is directly 
proportionate to the yield in the treat-
ments applied in these units. However, 
although the wheat is subject to clean-
ing process, it is not possible to clean 
foreign materials having the same size 
with wheat and foreign materials pass-
ing cleaning unit can be seen in the 
wheat to be milled when we check 
B1 roller. Foreign materials involved 
in milling process cause the increase 
of ash amount and efforts to decrease 
increasing ash amount causes yield to 
decline. Classifying De-stoner Machine 
is designed to minimize these prob-
lems. Machine performs the cleaning 
process of both stones and foreign 
materials in the raw material. 

Prodi Makina, yeni Sınıflandırıcılı Taş Ayrıcı 
ile değirmencilerin kalite ve randımanını 
arttırmayı hedefliyor. Buğday, öğütülmeye 
başlamadan önce temizleme ve tavlama iş-
lemlerine tabi tutulur ki üretim sürecindeki 
öğütme işleminin sonunda kalite ve randı-
man verimi en üst seviyede yakalanabilsin. 
Öğütmede kalite ve randımanı artırmak, bu 
ünitelerde uygulanan işlemlerdeki verimle 
doğru orantılıdır. Ancak ne kadar temizle-
me işlemine tabi tutulsa da buğday ebatla-
rındaki olan yabancı maddeleri temizlemek 
mümkün değildir ki zaten B1 valsine bakıl-
dığı zaman, temizleme bölümünden kaçan 
yabancı maddelerin öğütülecek buğdayın 
içinde olduğu görülür. Öğütmeye giren ya-
bancı maddeler kül miktarının artmasına, 
artan kül miktarını düşürmeye çalışmak da 
randıman düşüşüne sebep olur. Sınıflandı-
rıcılı Taş Ayırma Makinası, bu sıkıntıları mini-
muma indirmek için tasarlandı. 

Prodi Makina’dan 
Sınıflandırıcılı Taş Ayırıcı
Classifying De-stoner from Prodi Makina

Classifying 
De-stoner

Aiming to come up with new products in the flour milling industry, R.S Choyal has 
developed Wonder Mill with Wonder Miller for stone ground whole wheat flour af-
ter long time effort. Wonder Mill was designed to make the grinding process better, 
quieter, cleaner and easier. The world’s first integrated flour mill with an automatic 
touch screen, Wonder Mill was designed to save energy, increase production and also 
improve quality. Possessing many features such as easiness to operate, need for less 
human interfaces, high process sensitivity, advanced performance and data compari-
son, the milling machinery can be started with a single touch. The Wonder Mill also 
has the PLC system which is equipped with the latest technologies that have the Ge-
nius Brain software also known as the “MILLER LITE.”

Un değirmenciliği endüstrisine yeni ürünler sunmak isteyen R.S Choyal, uzun çalışma-
ların ardından taşta öğütülmüş tam buğday unu için Wonder Mill with Wonder Miller’ı 
geliştirdi. Wonder Mill, öğütme işlemini daha iyi, daha sessiz, daha temiz ve daha ko-
lay yapmak üzere tasarlandı. Dünyanın ilk otomatik dokunmatik ekranlı entegre un 
değirmeni olan Wonder Mill, enerji tasarrufu sağlayacak, üretimi arttıracak ve aynı 
zamanda kaliteyi iyileştirecek şekilde dizayn edildi. Kolay çalıştırma, çok az insan ara-
yüzü gereksinimi, yüksek işleme hassasiyeti, ileri performans ve veri kıyaslama gibi 
birçok özelliği bünyesinde bulunduran değirmen makinesi, tek bir dokunuşla çalıştırı-
labiliyor. Wonder Mill’de “MILLER LITE” olarak bilinen ve Genius Brain yazılımına sahip 
son teknolojilerle donatılmış PLC sistemi de bulunuyor.

R.S Choyal’dan organic değirmen
An organic mill from R.S ChoyalWonder Mill
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Aiming to achieve creditability in qual-
ity, expansion in the sector and inno-
vation, Saytek has updated its manu-
facture portfolio and introduced the 
Double-Headed Mill into the market 
for evaluation.
Operating with the quad-roller princi-
ple and having two sets of parallel roll-
ers, the Double-Headed Mill is used for 
calculating potential yield value, iden-
tifying the grinding characteristics of 
different grains and making test flours 
of the same qualities.
The machine separating the flour into 
fractions based on its grain distribu-
tion with its lapping 2-part straight 
screening mechanism can both two 
separate flour samples or one com-
bined flour sample.

The new Roller Mill Prime developed by Sangati Berga S.A. combines state-of-the-art 
materials and production techniques such as composites, engineering polymers, es-
pecial alloy, etc. with production and installation tradition of grain handling facilities 
and its experience gathered over many years.
Giving especial attention to the machinery hygiene, the system’s entire 180⁰ feeder 
set provides total access to the product drainage surface. Endowed with a modern 
on-board Siemens® automation system and exchanging information to the user via 
an IHM touch-screen, the roller mill Prime automatically controls the product feed 
and moves stops the rollers in the absence of product. The system can also be pro-
vided as a model with automatic roller positioning system. 

Kalitede güvenilirliği ile sektörde gelişme-
yi ve yenilikleri bünyesinde barındırmayı 
kendine hedef edinen Saytek, müşterileri 
için imalat portföyüne bir yenilik getirerek 
Çift Kafalı Değirmeni piyasanın beğenisine 
sundu.
Dört vals prensibi ile çalışan ancak birbiri-
ne paralel iki set valse sahip olan Çift Kafalı 
Değirmen, potansiyel randıman değerinin 
hesaplanmasında, değişik karakterli hubu-
batların öğütülme özelliklerinin saptan-
masında ve aynı özellikte test unları elde 
edilmesinde kullanılıyor.
Birbirinin üzerine yerleştirilmiş iki parçalı 
düz elek mekanizması sayesinde unu ta-
necik dağılımına göre fraksiyonlara ayıran 
makine, isteğe göre iki ayrı un numunesi 
veya birleştirilmiş tek bir un numunesi su-
nabiliyor. 

Sangati Berga S.A.’nin geliştirdiği yeni valsli değirmen Prime; kompozitler, mühendis-
lik polimerleri ve özel alaşım gibi son teknolojiye sahip malzeme ve üretim teknik-
lerini, tahıl işleme tesislerinin üretim ve kurulum geleneği ve uzun yıllara dayanan 
deneyimle bir araya getiriyor.
Ekipman hijyenine özel önem veren bu sistemin, tamamen 180⁰ dönebilen besleyici 
seti, ürün tahliye yüzeyine tam erişim sağlıyor. Modern ve yerleşik Siemens® otomas-
yon sistemi ile donatılan ve IHM dokunmatik ekranı ile kullanıcılara bilgi sağlayan 
valsli değirmen Prime, ürün beslemesini otomatik olarak kontrol ediyor ve ürünün ol-
maması halinde valsleri durduruyor.  Sistem, otomatik vals konumlandırma sistemine 
sahip bir model olarak da temin edilebiliyor.

Saytek’ten Çift Kafalı Değirmen
Double-Headed Mill from Saytek

Sangati’den yeni valsli değirmen: Prime
The new roller mill from Sangati: Prime

Double-Headed 
Mill 

Prime
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Uğur Makina that continues to bring new technologies to milling sector presents 
Cleanmax, new separator, to the sector. Cleanmax coming into prominence with its 
high capacity and high sieving function in minimum space according to the type of 
cereal promises high yield, high cleaning, highly  effective cleaning ability, ease at 
classification in cleaning.  Cleanmax providing the proper distribution of products on 
the sieve by means of its cylinder under the product inlet enables proper and con-
trolled distribution of raw material to be cleaned on sieve by means of feeding drum. 
Cleanmax having a multilayer sieving and high efficiency aspiration system provides 
an advantage in terms of height with air suction from back side. 

FOSS which has manufactured the first 
NIR systems for quality control analyses 
in cereal and feed sector has developed 
ProFoss, process control device in order 
to meet demands that have increased in 
recent years especially for online analy-
sis in production lines. ProFoss which 
is the production control system hav-
ing the highest technology reached in 
online NIR systems for cereal, feed and 
food sector offers its users the oppor-
tunity to analyse their production lines 
constantly. And this increases the pro-
duction efficiency of users while it also 
decreases production costs substan-
tially.  ProFoss™ using high definition 
near infrared (NIR) based measurement 
technology known as Diode Array of-
fers the opportunity to receive accurate 
and continuous results by means of this 
technology.

Değirmencilik sektörüne yeni teknolojiler kazandırmaya devam eden Uğur Makina, 
yeni çöp sasörü Cleanmax’ı piyasanın beğenisine sunuyor. Yüksek kapasite, minimum 
alanda tahıl cinsine göre yüksek eleme özelliği ile ön plana çıkan Cleanmax, kullanıcı-
larına yüksek verim, yüksek temizlik, yüksek efektif temizleme kabiliyeti, temizlemede 
sınıflandırma kolaylığı vadediyor.
Ürün girişinin altındaki merdane yardımıyla ürünün elek üzerine düzgün dağılımını 
sağlayan Cleanmax, besleme tamburu sayesinde de temizlenecek hammaddenin 
elek üzerine düzgün ve kontrollü bir şekilde dağılmasını mümkün kılıyor. Çok katlı 
eleme ve yüksek verimlilikte aspirasyon sistemine sahip olan Cleanmax, arka taraftan 
hava emişi ile yükseklikten avantaj sağlıyor.

Tahıl ve yem sektöründe kalite kontrol 
analizleri için ilk NIR sistemlerini üreten 
FOSS, son yıllarda özellikle üretim hat-
larında online analiz için artan talepleri 
karşılamak amacıyla proses kontrol cihazı 
ProFoss’u geliştirdi.
Tahıl, yem ve gıda sektörü için online NIR 
sistemlerinde ulaşılan en üst teknolojiye 
sahip üretim kontrol sistemi ProFoss, kul-
lanıcılarına üretim hatlarını sürekli analiz 
etme imkanı sunuyor. Bu da bir yandan 
kullanıcıların üretim verimliliğini arttırır-
ken bir yandan da üretim maliyetlerini 
ciddi oranlarda düşürüyor. Yüksek çözü-
nürlüklü Diyode Array olarak bilinen yakın 
kızılötesi (NIR) tabanlı ölçüm teknolojisini 
kullanan ProFoss™, bu teknoloji ile doğru 
ve sürekli sonuç alma olanağı sunuyor. Ci-
hazda, eğer istenirse internet üzerinden 
uzaktan kontrol ve destek özelliği de bu-
lunuyor. 

Uğur Makina’dan 
yeni çöp sasörü: Cleanmax
New separator from Uğur Makine: Cleanmax

Cleanmax 

TekaFos’tan üretim kontrolü için 
ProFoss™
Profoss™ for production control from TekaFos

ProFoss™
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Unormak that continues to contribute to the development of 
milling sector has added a new technology to the technologies 
brought to sector. New roller machine, Advantage developed 
by the R&D department of Unormak has been produced by 
a material having a longer life with its special durable single-
piece chassis. Advantage making a difference with its aesthetic 
body structure promises a long life and minimum maintenance 
to its users with its high efficiency and performance and effec-
tive and productive operating system.  Product passing points 
of Advantage produced by stainless inox material directly pre-
venting dust emission can also be produced from inox material 
optionally.

Değirmencilik sektörünün gelişimine katkı sağlamaya devam 
eden Unormak, sektöre kazandırdığı teknolojilere bir yenisini 
ekledi. Unormak Ar-Ge departmanı tarafından geliştirilen yeni 
vals makinesi Advantage, özel dayanıklı tek parça şasesiyle 
daha uzun ömürlü malzemeden üretildi. Estetik görünümlü 
gövde yapısıyla fark yaratan Advantage, yüksek verim ve per-
formansı, etkin ve verimli çalışma sistemi ile kullanıcılarına uzun 
ömür ve minimum bakım vaat ediyor. Doğrudan tozumayı ön-
leyen paslanmaz inox malzemeden üretilen Advantage’in ürün 
geçiş yerleri de, isteğe bağlı olarak inox malzemeden yapılabi-
liyor. Minimum parça demontesi gerektiren makine, açılabilen 
kapakları sayesinde top sökme işleminin hızlı ve kolay bir şekil-
de yapılmasını sağlıyor.

Unormak’tan yeni vals 
makinesi: Advantage
New roller machine from 
Unormak: Advantage

Advantage
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Uluslararası Hububat Konseyi’nin (IGC) 21 Şubat tarihli son ra-
porunda 2011/12 sezonunda 1 milyar 851 milyon ton olarak 
gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya toplam hububat üretimi 
içerisinde, en büyük üretim payı 877 milyon ton ile mısıra ait. 
Mısırı, 696 milyon ton ile buğday üretimi takip ediyor. Pirinç 
ise 1 milyar 851 milyon tonluk hububat üretimi içerisinde 465 
milyon tonluk bir üretim miktarına sahip.  

IGC verileri üzerinden dünya toplam hububat üretimine, tüke-
timine ve ticaretine bakıldığında; 2011/12 sezonu için 1 mil-
yar 851 milyon ton olarak tahmin edilen hububat üretiminin, 
2012/13 sezonunda 71 milyon tonluk düşüşle 1 milyar 780 
milyon tona gerileyeceği öngörülüyor. 2011/12 sezonu için 1 
milyar 852 milyon ton olarak tahmin edilen tüketimdeki düşüş 
öngörüsü ise 36 milyon ton. Yani IGC’ye göre 2012/13 sezo-
nunda 1 milyar 820 milyon tonluk bir hububat tüketimi ger-
çekleştirilecek. Ticarete konu olacak hububat miktarında da 
13 milyon tonluk düşüş öngören IGC, 2012/12 sezonunda 269 
milyon ton olarak tahmin ettiği dünya ticaretine konu olan hu-
bubat miktarının 2012/13 sezonunda 256 milyon tonda kala-
cağını öngörüyor.

According to the report of the International Grains Council 
(IGC) dating February 21, the total grains harvest was 1 bil-
lion 851 million tons in the season of 2011/12 and corn had 
the biggest share in it with 877million tons. Corn is followed 
by wheat with 696 million tons. Rice, on the other hand, had 
a harvest value of 465million tons as a part of the 1 billion 
851million tons grains harvest.  

When we take a look at the global total grains production, 
consumption and trade based on IGC data; the grains produc-
tion which is estimated to be 1 billion 851million tons in the 
season of 2011/12 will decrease to 1 billion 780 million tons 
in the season of 2012/2013 with a decrease of 71millions. The 
foreseen decrease of the consumption which is estimated to be 
1 billion 852 million tons for the season of 2011/12, is 36 million 
tons. According to IGC 1billion 820million tons of grains pro-
duction will be realized in the season of 2012/13. Foreseeing a 
decrease of 13 million tons in the commercially handled pulses, 
IGC foresees that the commercially handled pulses which it es-
timates to be 269 million tons in the season of 2012/12, will be 
stuck at 256 million tons in the season of 2012/13. 

The global grains and pulses market

hububat ve 
bakliyat pazarıDÜNYA
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Üretimdeki düşüşe bağlı olarak 2012/13 sezonu yılsonu stok-
larında da 40 milyon tonluk bir düşüş öngörülüyor. Buna göre; 
2011/12 sezonunda 366 milyon ton olan dünya yılsonu stokla-
rı, 326 milyon tona gerileyecek. 

DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ
VE BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
Buğday dünyada pek çok ülkenin beslenme, ticaret ve ekim 
nöbeti sistemlerinde vazgeçilmez bir kültür bitkisidir. Özellikle 
insan beslenmesinde alternatifsiz bir bitki olan buğdayın ekim 
alanları ve üretimi, olumsuz iklimsel koşullarının getirdiği 
düşüşlerin dışında, genel olarak nüfus artışına paralel olarak 
artmaktadır. 1802 yılında 1 milyarı aşan dünya nüfusu, 1927 
yılında yaklaşık 2 milyar olmuş ve 2011 yılında da 7 miyarı aş-
mıştır. Dünya nüfusunun 2020’de 8.5 milyar, 2030’da 9.6 milyar, 
2050’de ise 12 milyar olacağı tahmin edilmektedir. Nüfus artı-
şına paralel olarak artan dünya buğday üretimi de 1960’li yıl-
larda yaklaşık 222 milyon ton iken, 2000’li yıllarda 586 milyon 
tona, 2012 yılında ise 696 milyon tona ulaşmıştır. 

Dünyada kişi başına buğday tüketiminin 1960’li yıllarda yakla-
şık 70 kg olduğu, günümüzde ise 100 kg/kişi civarında olduğu 
tahmin edilmektedir. Dünya ortalama buğday verimi ise son 
yıllarda 300 kg/da’a kadar yükselmiştir. Bugüne kadar dünya 
buğday üretimindeki artış çoğunlukla ekim alanlarındaki ar-
tışa bağlıydı ancak önümüzdeki yıllarda buğday üretimindeki 
artışın, mevcut ekim alanlarındaki artıştan ziyade, birim alan-
dan elde edilen veriminin artırılması yoluyla sağlanacağı dü-
şünülmektedir.

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC)’nin verilerine göre; 
2009/2010 sezonunda 679 milyon ton olan dünya buğday üre-
timi, 2010/11 sezonunda da bir önceki sezona kıyasla 26 mil-
yon ton gibi rekor bir düşüle 653 milyon tona geriledi. 2011/12 
sezonunda yeniden artışa geçen dünya buğday üretiminin, 43 
milyon ton artışla 696 milyon tona ulaştığı tahmin ediliyor. 
Ancak bazı bölgelerde yaşanan kuraklık nedeniyle üretimin 
2012/13 sezonunda yeniden düşeceği öngörülüyor. 21 Şubat 
2013 tarihli raporunda 40 milyon tonluk bir düşüş öngören 
IGC, 2012/13 sezonunda dünya buğday üretiminin 662 milyon 
ton civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. ABD Tarım Ba-
kanlığı, Dış Tarım Servisi (USDA)’nin dünya buğday üretimiyle 
ilgili verileri de IGC’nin verilerini destekler nitelikte.

Ülkeler bazında bakıldığında dünya buğday ihtiyacının büyük 
bir kısmının Çin, Hindistan, Rusya ve ABD tarafından karşılan-
dığı görülmektedir. USDA verilerine göre; 2011/12 sezonunda 
697 milyon ton civarında olan dünya buğday üretiminin 315 
milyon tonu (Çin 117,4 milyon ton, Hindistan 86,8 milyon ton, 
Rusya 56,2 milyon ton, ABD 54,4 milyon ton) bu 4 ülke tarafın-
dan üretilmektedir. Bu 4 ülkeyi 29,9 milyon tonla Avustralya, 
25,2 milyon tonla Kanada, 25 milyon tonla Pakistan, 22,7 mil-
yon tonla Kazakistan, 22,3 milyon tonla Ukrayna ve 18,8 mil-
yon tonla Türkiye takip etmektedir. USDA 2012/13 sezonu ön-
görüsünde, Çin’in buğday üretiminde 32 milyon tonluk artış, 
Hindistan’ın buğday üretiminde 8 milyon tonluk artış, ABD’nin 

As a result of the decreasing production, a 40 million ton de-
crease in the end of the year stocks of the season of 2012/13 is 
foreseen. According to this; the worlds end of the year stocks 
which was 366 million tons in the season of 2011/12, will de-
crease to 326 million. 

THE GLOBAL WHEAT PRODUCTION 
AND THE MAIN PRODUCER COUNTRIES
Wheat is an indispensable culture plant for the nutrition, trade 
and crop rotation systems of many countries. Especially with-
out an alternative in the human nutrition, the wheat’s fields 
and production increases in parallel to the population unless 
there are decreases caused by bad climatic conditions. The 
world population which was over 1 billion in 1802, reached 
2 billion in 1927 and exceeded 7 billion in 2011. The world 
population is expected to be 8.5 billion in 2020, 9.6 billion in 
2030 and 12 billion in 2050. The wheat production increasing 
in parallel to the population was approximately 222 million 
tons in 1960s, 586 million tons in 2000s and reached 696 mil-
lion tons in 2012.

It is estimated that the global wheat consumption per capita 
was 70kg in 1960s while it is around 100kg/person today. The 
world’s mean wheat efficiency has reached 300kg/da in the 
last years. Up until now, the increase in the global produc-
tion was mostly based on the increase in crop fields; however, 
the increase in the wheat production in the following years 
is thought to be based on increasing the efficiency from unit 
area rather than an increase in the current crop fields.

According to IGC data; the global wheat production which 
was 679 million tons in the season of 2009/2010 decreased 
to 653 million tons with a high decrease of 26 million. The 
wheat production which started to increase in the in the sea-
son of 2011/12 is estimated to reach 696 million tons with an 
increase of 43 million tons. However, because of droughts 
experienced in some regions, it is foreseen to decrease in the 
season of 2012/13 again. Foreseeing a 40 million ton decrease 
in its report dating February 21, 2013, IGC expects the global 
wheat production to be approximately 662 million tons in the 
season of 2012/13. United States Department of Agriculture’s 
(USDA) data on the global wheat production seems to sup-
port IGC data.

On the country level, the majority of the global wheat produc-
tion seems to come from China, India, Russia and USA. Accord-
ing to USDA data; the global wheat production which was ap-
proximately 697 million tons in the seasons of 2011/12 had 315 
million tons (China 117.4 million tons, India 86.8 million tons, 
Russia 56.2 million tons, USA 54.4 million tons) from these four 
countries. The 4 countries are followed by Australia with 29.9 
million tons, Canada with 25.2 million tons, Pakistan with 25 
million tons, Kazakhstan with 22.7 million tons, Ukraine with 
22.3 tons and Turkey with 18.8 tons. According to the 2012/13 
estimates of USDA, China’s wheat production increased by 32 
million tons, India’s wheat production increased by 8 million 
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buğday üretiminde 7 milyon tonluk artış, Rusya’nın buğday 
üretiminde ise 18,5 milyon tonluk önemli bir düşüş öngörüyor. 

Dünya dönem sonu buğday stoklarının ise 2012/13 sezonun-
da 21 milyon ton civarında gerileyeceği tahmin ediliyor. Dö-
nem sonu stoklarıyla ilgili IGC verileri incelendiğinde; 2010/11 
sezonunda 194 milyon ton olan dünya buğday stokunun, 
2011/12 sezonunda 3 milyon tonluk artışla 197 milyona ulaş-
tığı görülmektedir. IGC’nin 2012/13 sezonun için öngördüğü 
dönem sonu dünya buğday stoku ise bir önceki sezona kıyasla 
21 milyon tonluk düşüşü gösteren 176 milyon tondur. 

DÜNYA ÇELTİK ÜRETİMİ VE BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
Asya ülkeleri, dünya çeltik ekilişinin % 89’unu, üretiminin ise 
% 90’ını gerçekleştirmektedir. Bu ülkeler arasında Çin Halk 
Cumhuriyeti, dünya çeltik ekilişinin % 18.5’una, üretiminin ise 
% 29’una sahiptir. FAO verilerine göre; Çin, çeltik üretim mikta-
rında dünya birincisidir. Hindistan ise % 27.3’lük ekiliş alanıyla 
dünyada en çok çeltik eken ülke konumundadır.

Çeltikte birim alandan elde edilen verimlilik dünya genelinde 
sürekli artmaktadır. 2009 yılı verilerine göre; dünya çeltik üre-
timi 2009 yılında, 1980’e göre yaklaşık % 45, 1990 yılına göre 
% 15 artmıştır. Dünya çeltik verimlilik ortalaması 420 kg/da’dır. 
Mısır, çeltikteki verimlilik bakımından 954 kg/da ile birinci sıra-
da yer almaktadır. Mısır’ı 670-750 kg/da verimlilik ile Japonya 
ve ABD izlemektedir. Türkiye’de ise dekara verimlilik dünya or-
talamasının üzerinde olup FAO ve resmi rakamlara göre 778 
kg/da’dır.

IGC’nin Şubat ayı raporuna göre; 2009/10 sezonunda 441 
milyon ton olan dünya pirinç üretimi, 2010/11 sezonunda 7 
milyon tonluk artışla 448 milyon tona ulaşmıştır. 2011/12 se-
zonunda dünya pirinç üretiminin bir önceki sezona oranla 17 
milyon ton artış miktarıyla 465 milyon tona ulaştığını tahmin 
eden IGC, 2012/13 sezonu için sadece 1 milyon tonluk (466 
milyon ton) bir artış öngörüyor. 

Ülkeler bazında bakıldığında dünya pirinç üretiminin büyük 
bir kısmının Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Viet-
nam tarafından yapıldığı görülmektedir. USDA verilerine göre; 
2011/12 sezonunda 466 milyon ton civarında olan dünya pi-
rinç üretiminin 245 milyon tonu (Çin 140,7 milyon ton, Hindis-
tan 105,3 milyon ton) Çin ve Hindistan tarafından üretilmek-
tedir. Bu 2 ülkeyi 36,5 milyon tonla Endonezya, 33,7 milyon 
tonla Bangladeş, 27 milyon tonla Vietman ve 20,4 milyon tonla 

tons, USA’s wheat production increased by 7 million tons and 
Russia’s wheat production increased by 18.5 million tons.

It is estimated that end of the year wheat stocks around the 
world will decrease by 21 million tons in the season of 2012/13. 
According to the IGC data on end of the season stocks; the 
global wheat stock which was 194 million tons in 2010/11 
reached 197 million in 2011/12 with an increase of 3 million 
tons. IGS’s estimates of end of the season global wheat stocks 
for 2012/13 is 176 million tons with a decrease of 21 million 
tons compared to the previous season.

THE GLOBAL RICE PRODUCTION 
AND THE MAIN PRODUCER COUNTRIES
The Asian countries actualize the 89% of the global rice plan-
tation and 90% of its production. Among these countries, the 
People’s Republic of China holds 18.5% of the plantation and 
29% of the production of rice around the world. According to 
FAO data; Chine is first in global rice production. India is first in 
global rice plantation with 27.3% crop fields.

The rice’s efficiency from unit of area constantly increases 
around the world. According to 2009 data; the world’s rice 
production increased in 2009 by 45% compared to 1980 and 
15% compared to 1990. The mean rice efficiency around the 
world is 420kg/da. Egypt is first in rice efficiency with 954 kg/
da. Egypt is followed by Japan and USA with 670-750 kg/da 
efficiency. Decare efficiency in Turkey is above the global aver-
age and is 778kg/da according to FAO and official authorities.

According to IGC’s February report; global rice production 
which was 441 million tons in 2009/10 reached 448 million 
tons at the end of 2010/11 with an increase of 7 million tons. 
Estimating that the global rice production reached 465 million 
tons in 2011/12 with an increase of 17 million tons from the 
previous season, IGC foresees an increase of only 1 million ton 
for the season of 2012/13 (466 million tons).

On the country level, the majority of the global rice produc-
tion seems to come from China, India, Indonesia, Bangladesh 
and Vietnam. According to USDA data; 245 million tons of the 
global rice production which was approximately 466 million 
tons in the season of 2011/12, came from China(140.7 mil-
lion tons) and India (105.3 million tons). These two countries 
are followed by Indonesia with 36.5 million tons, Bangladesh 
with 33.7 million tons, Vietnam with 27 million tons and Thai-
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Tayland takip etmektedir. USDA 2012/13 sezonu öngörüsün-
de, Çin’in pirinç üretiminde 3 milyon tonluk artış, Hindistan’ın 
pirinç üretiminde 4 milyon tonluk düşüş öngörmektedir. Diğer 
önemli üreticilerin 2012/13 üretim miktarlarının ise bir önceki 
sezonla hemen hemen aynı oranlarda kalacağı öngörüyor. 

Dünya dönem sonu pirinç stoklarının ise 2012/13 sezonunda 
17 milyon ton civarında gerileyeceği tahmin ediliyor. Dönem 
sonu stoklarıyla ilgili IGC verileri incelendiğinde; 2010/11 ve 
2011/12 sezonunda 131 milyon ton olan dünya pirinç stoku-
nun, 2012/13 sezonunda 17 milyon tonluk düşüşle 114 milyon 
tona gerileyeceği öngörülüyor.

DÜNYA MISIR ÜRETİMİ VE BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
Uzun yıllar üretim bakımından buğday ve çeltikten sonra 
üçüncü 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, dondurul-
muş gıda) talep artışıyla birlikte 2000 yılından itibaren artış 
göstermiştir. Özellikle son yıllarda, dünya mısır ekim alanla-
rının % 10 civarında artış göstererek 150 milyon hektardan 
170 – 175 milyon hektarlara kadar ulaştığı tahmin edilmek-
tedir. 

Dünyada en yüksek mısır ekim alanı ABD’ye aittir. ABD’nin 
2009/2010 döneminde 32,2 milyon hektar olan mısır ekim 
alanları, 2010/2011 döneminde 33.98 milyon hektara, 2011/12 
döneminde ise 35.35 milyon hektara ulaşmıştır. 2011/12 dö-
neminde 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 yan-
sımıştır. USDA verilerine göre; dünya mısır üretimi son 4 se-
zondur istikrarlı bir şekilde artış göstermektedir. Örneğin; 
2008/2009 sezonunda 800,5 milyon ton olan dünya mısır üre-
timi, 2009/2010 sezonunda 23 milyon tonluk atışla 823,9 mil-
yon tona; 2010/2011 sezonunda ise yaklaşık 10 milyon tonluk 
artışla 832,4 milyon tona ulaşmıştır. 2011/12 sezonunda ise 50 
milyon ton gibi rekor bir üretim artışı yaşanmış ve dünya mısır 
üretimi son yılların en yüksek noktası olan 882,7 milyon ton 
civarına ulaşmıştır. Ancak USDA, önümüzdeki sezonda üreti-
min yaklaşık 28 milyon tonluk düşüşle 854 milyon tona gerile-
yeceğini öngörmektedir. Bu düşüş öngörüsünün nedeni, iklim 
koşullarından dolayı ABD’nin mısır üretiminin düşecek olaca-
ğının tahmin edilmesidir. 

land with 20.4 million tons. According to 2012/13 estimates of 
USDA, it is foreseen that China’s rice production will increase 
by 3 million tons and India’s rice production will decrease by 
4 million tons. Yields of other important producers in 2012/13 
are foreseen to remain approximately the same as the previ-
ous season.

It is estimated that end of the year rice stocks around the world 
will decrease by 17 million tons in the season of 2012/13. Based 
on the IGC data about end of the year stocks; the global rice 
stock which was 131 million tons in the seasons of 2010/11 
and 2011/12 will decrease to 114 million tons in the season of 
2012/13 with a decrease of 17 million tons.

THE GLOBAL CORN PRODUCTION AND THE MAIN 
PRODUCER COUNTRIES
Corn which has been third to wheat and rice in terms of pro-
duction for many years is the most planted and produced 
grain today. Crop fields of corn which is useable in different 
industries has been increasing since 2000 because of the de-
mands in these industries (food, feed, starch, cosmetics, seeds, 
snacks, frozen foods). Especially in the recent years, corn crop 
fields are estimated to have reached 170-1750 million hec-
tares from 150 million hectares with an increase around 10%.

USA has the most corn fields around the world. USA’s corn fields 
which was 32.2 million hectares in the season of 2009/2010 
reached 33.98 million hectares in 2010/2011 and 35.35 mil-
lion hectares in 2011/12. USA is followed in the 2011/12 sea-
son by China with 34.3 million hectares, Brazil with 16 million 
hectares, India with 85 million hectares and Mexico with 65 
million hectares.

Increase in crop fields and efficiency has reflected on the yield 
as well. According to USDA data; the global corn production 
has been constantly increasing for the last 4 season. For exam-
ple; the global corn production which was 800.5 million tons 
in 2009/2009 season reached 823.9 million tons in 2009/2010 
season with a 23 million ton increase and 832.4 million tons in 
2010/2011 season with an increase of approximately 10 mil-
lion tons. It had a record increase of 50 million ton in 2011/12 
season and the global corn production has reached its peak at 
882.7 million tons. However, USDA foresees that the produc-
tion will decrease to 854 million tons in the next season with a 
decrease of approximately 28 million tons. The reason for this 
is that the corn production is expected to decrease in USA be-
cause of climatic conditions.
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2011/12 dönemi verilerine göre ABD, 313,9 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 
sıralamasında ABD’yi 192,7 milyon tonluk üretim miktarı ve 
%22’lik payla Çin, 73 milyon tonluk üretim miktarı ve yüzde 
8’lik payla Brezilya takip etmektedir.

DÜNYA ARPA ÜRETİMİ VE BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
Kaba tahıl grubunda yer alan arpa; dünyada buğday, pirinç ve 
mısırdan sonra en çok üretilen tahıl ürünü niteliğindedir. Dün-
ya arpa üretimi 130-150 milyon ton arasında gerçekleşmekte-
dir. USDA verilerine göre; 2009/10 sezonunda 150,8 milyon ton 
olarak gerçekleşen dünya arpa üretimi, 2010/11 sezonunda 28 
milyon tonluk düşüşle 122,6 milyon tona gerilemiştir. 2011/12 
sezonunda yeniden artışa geçen ve 134,2 milyon tona ulaşan 
dünya arpa üretim miktarının, 2012/13 sezonunda da 130 mil-
yon ton civarında seyredeceği öngörülüyor.  

Dünya arpa üretiminde, 2011/12 sezonu üretim sıralamasında, 
51,4 milyon tonluk üretim gerçekleştiren AB-27 ülkelerini say-
mazsak, Rusya 16,9 milyon tonluk üretim miktarıyla ilk sırada 
yer almaktadır. 

Rusya’yı 9 milyon tonla Ukrayna, 8,3 milyon tonla Avustralya, 
7,8 milyon tonla Kanada ve 7 milyon tonla Türkiye takip et-
mektedir. 2012/13 sezonu arpa üretimine yönelik öngörüler-
de; AB (27) ülkeleri için 3 milyon tonluk artış, Rusya ve Ukrayna 
için yaklaşık 3 milyon tonluk düşüş, Türkiye için ise 1,5 milyon 
tonluk düşüş öngörülüyor.

DÜNYA ÇAVDAR, YULAF VE SORGUM ÜRETİMİ
Soğuğa en dayanıklı tahıl ürünü olarak nitelendirilen çavdar, 
Rusya ve İskandinav ülkeleri gibi kışları çok sert geçen yöreler-
de bile yetiştirilebilen; buğday, arpa, mısır ve pirinç tarımına el-
verişli olmayan en verimsiz topraklarda bile, diğer tahıllardan 
daha iyi ürün veren bir tahıl cinsidir. Sonbaharda ekilip erte-
si yıl yaz başlarında hasat edilen çavdar, genellikle 1-2 metre 
yüksekliğe ulaşabilmekte ve görünüm olarak arpaya çok ben-
zemektedir. 

Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya çav-
dar üretiminin yarısına yakınını AB-27 ülkeleri sağlamaktadır. 
USDA verilerine göre; 2009/10 sezonunda 17,5 milyon ton 
olarak gerçekleşen dünya çavdar üretimi, 2010/11 sezonunda 
yaklaşık 6 milyon tonluk düşüşle 11,4 milyon tona gerilemiştir. 
2011/12 sezonunda yeniden artışa geçen ve 12,2 milyon tona 
ulaşan dünya çavdar üretim miktarının, 2012/13 sezonunda da 
13,8 milyon ton civarında seyredeceği öngörülüyor.

Dünya çavdar üretiminde, 2011/12 sezonu üretim sıralamasın-
da 6,9 milyon tonla AB-27 ülkeleri ilk sırada yer almaktadır. Tek 
ülke bazında ise 2,9 milyon tonla Rusya dünyadaki en büyük 
çavdar üreticisidir. Rusya’yı 804 bin tonla Belarus, 579 bin tonla 
Ukrayna, 350 bin tonla Türkiye, 241 bin tonla Kanada ve 161 
bin tonla ABD takip etmektedir.

According to 2011/12 data, USA makes up approximately the 
36% of the global corn yield with 313.9 million ton produc-
tion. However, it is expected that the production in the USA 
will decrease by 40 million tons in the 2012/13 season. In the 
global production rating USA is followed by China with 192.7 
million production and a 22% share and Brazil with 73 million 
ton production and 8% share.

THE GLOBAL BARLEY PRODUCTION AND THE MAIN 
PRODUCER COUNTRIES
A member of the coarse grains group, barley is the most pro-
duced grains product after wheat, rice and corn. The global 
barley production is around 130-150 million tons. According 
to USDA data; the barley production which was 150.8 million 
tons in 2009/10 season, decreased to 122.6 million tons in the 
2010/11 season with a decrease of 28 million tons. The barley 
production which started to increase in the 2011/12 season 
and reached 134.2 million tons is expected to be around 130 
million tons in the 2012/13 season.  

If we leave about the EU-27 countries that had a production 
of 51.4 million tons from the 2011/12 global barley produc-
tion ratings, Russia hold the first place with a 16.9 million ton 
production. Russia is followed by Ukraine with 9 million tons, 
Australia with 8.3 million tons, Canada with 7.8 million tons 
and Turkey with 7 million tons. Based on the estimations on 
the barley production in 2012/13 season; EU (27) countries are 
expected to have a 3 million ton increase, Russia and Ukraine 
are expected to have a 3 million ton decrease and Turkey a 1.5 
million ton decrease.

THE GLOBAL RYE, OAT AND SORGHUM PRODUCTION
Characterized as the grains product most resistant to cold, 
rye is a kind of grains which can be grown in regions with 
very harsh winters such as Russia and Scandinavian coun-
tries and which yield better product than other grains in the 
most infertile soil which is not suitable for wheat, barley, corn 
and rice. Rye which is planted in Autumn and harvested in 
early next year usually reaches heights of 1-2 meters and re-
sembles barley.

Almost half of the global rye production which is around 14-
15 million tons annually is provided by the EU-27 countries. 
According to USDA data; the global rye production which was 
17.5 million tons in 2009/10 season decreased to 11.4 million 
with a decrease of 6 million tons. 

The rye production which started to increase in the 2011/12 
season and reached 12.2 million tons is expected to be around 
13.8 million tons in the 2012/13 season. EU-27 countries are 
the first in global rye production with 6.9 million tons in the 
2011/12 season. Individually, Russia is the biggest rye produc-
er around the world with 2.9 million tons. Russia is followed by 
Byelorussia with 804 thousand tons, Ukraine with 579 thou-
sand tons, Turkey with 350 thousand tons, Canada with 241 
thousand tons and USA with 161 thousand tons.
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Yulaf da çavdar gibi buğday ve arpaya göre yeni bir kültür bit-
kisidir. Yulafın Anadolu’da önceleri yabani ot olarak, sonraları 
da atlar için tane yem olarak yetiştirildiği bilinmektedir. So-
ğuğa en dayanıksız serin iklim tahılı olan yulaf, en az toprak 
seçiciliği olan ürünler arasında çavdardan sonra ikinci sırada 
yer almaktadır. Yeterli nemi olan fakir topraklarda bile yetişti-
rilebilen yulaf, bataklık alanların tarım arazisine çevrilmesinde 
kullanılabilecek bitkilerden biri olarak ifade edilmektedir.

Bugün çavdardan daha fazla üretilen yulaf, serin ve nemli ik-
limleri sevdiği için en iyi Avrupa’nın batı ve İskandinav ülke-
lerini de içine alan kuzey bölümlerinde, Rusya’da ve Kuzey 
Amerika’da yetiştirilmektedir. 

Yılda ortalama 22-23 milyon ton dolayında olan dünya yulaf 
üretiminin önemli bir bölümünü AB-27 ülkeleri, Rusya ve Ka-
nada sağlamaktadır. USDA verilerine göre; 2009/10 sezonun-
da 23,5 milyon ton olarak gerçekleşen dünya yulaf üretimi, 
2010/11 sezonunda yaklaşık 4 milyon tonluk düşüşle 19,8 
milyon tona gerilemiştir. 2011/12 sezonunda yeniden artı-
şa geçen ve 22,5 milyon tona ulaşan dünya yulaf üretiminin, 
2012/13 sezonunda da 20,7 milyon ton civarında seyredeceği 
öngörülüyor.

Dünya yulaf üretiminde, 2011/12 sezonu üretim sıralamasında 
7,8 milyon tonla AB-27 ülkeleri ilk sırada yer almaktadır. AB-27 
ülkelerini 5,3 milyon tonla Rusya, 3,1 milyon tonla Kanada, 1,2 
milyon tonla Avustralya, 779 bin tonla ABD, 600 bin tonla Çin 
ve 506 bin tonla Ukrayna takip etmektedir. 

Yeryüzünde buğday ve pirinçten sonra en çok kullanılan be-
sin maddesi olan darı (sorgum), esas itibariyle bir tropik iklim 
ürünüdür. Ilımlı iklime de iyi adapte olabilen darı fazla yağıştan 
zarar görmemektedir. Kuraklığa dayanıklı ancak kuraklık dö-
nemlerinde gelişimi duran bir ürün olan darı, kuraklık geçince 
hızlı gelişmelerine devam etmektedir.

Bazı kaynaklarda; çeşitli darı türlerinin, yaklaşık 4 bin yıldır Afri-
ka ve Asya’da, ortaçağ sonlarına kadar da Avrupa’da insanların 
temel besin maddelerinden biri olduğu belirtilmektedir. Bu-
gün darı, Avrupa’nın batısında ve ABD’de daha çok yem bitkisi 
olarak ekilse de, Afrika ile Asya’nın sıcak ve kurak ülkelerinde 
insan beslenmesindeki önemini hâlâ korumaktadır. Darının tür 
ve çeşitleri 300’e yakındır. 

Darının en önemli özelliklerinden birisi de diğer tahıllardan 
daha uzun süre depolanabilmesidir. Hindistan ve Afrika’da 

Oat is a new culture plant like rye compared to wheat and 
barley. Oat is known to have been considered to be weed ini-
tially and then to be grown as feed for horses in Anatolia. Oat, 
the least resistant cool-climate grains to cold, is second to rye 
among products with the least soil pickiness. Oat which can 
be grown in the most infertile soils with the sufficient mois-
ture, is known as one of the plants which can be used to con-
vert swamps into agricultural fields.

Produced more than rye today, oat is grown in the Western 
and Northern Europe which covers the Scandinavian coun-
tries as it prefers cool and humid climates, in Russia and in 
Northern America.

Produced around 22-23 million tons annually, oat has most 
of its production come from EU-27 countries, Russia and 
Canada. According to USDA data; the global oat produc-
tion which was 23.5 million tons in the 2009/10 season de-
creased to 19.8 million tons in the 2010/11 season with a 
decrease of 4 million tons. The oat production which start-
ed to increase in the 2011/12 season and reached 22.5 mil-
lion tons is expected to be around 20.7 million tons in the 
2012/13 season.

EU-27 countries are the first in global oat production with 7.8 
million tons in the 2011/12 season. EU-27 countries are fol-
lowed by Russia with 5.3 million tons, Canada with 3.1 million 
tons, Australia with 1.2 million tons, USA with 779 thousand 
tons, China with 600 thousand tons and Ukraine with 506 
thousand tons.

The most common foodstuff on earth after wheat and rice, 
maize (sorghum) is a tropical climate product. Well adaptable 
to warm climates, maize does not suffer from heavy rains. 
Resistant to drought but halting growth in drought periods, 
maize keeps on its fast growth once the drought is over.

In some sources; various species of maize are said to have 
been one of the main nutritions of the mankind in Africa and 
Asia over 4 thousand years and in Europe until the end of the 
medieval age. Today, while maize is grown as feed in Western 
Europe as USA, it still preserves its importance in the nutri-
tion of humans in the dry and hot countries of Africa and Asia. 
Maize has about 300 species and kinds.

Another important feature of maize is that is can be stored 
longer than other grains. Farmed in India and Africa Eleusine 
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tarımı yapılan ragi darısının (Eleusine coracana), yerlilerin der-
me çatma tahıl ambarlarında hiç bozulmadan sekiz yıl kadar 
saklanabildiği belirtilmektedir. Bu durum, kuraklık nedeniyle 
bazen yıllarda ürün alınamayan ülkeler için önemli bir yaşam 
güvencesidir.

Yılda ortalama 58-59 milyon ton dolayında olan dünya darı 
üretiminin önemli bir bölümü Nijerya ve ABD tarafından ger-
çekleştirmektedir. USDA verilerine göre; 2009/10 sezonunda 
54,2 milyon ton olarak gerçekleşen dünya darı üretimi, 2010/11 
sezonunda yaklaşık 8 milyon tonluk artışla 62,4 milyon tona 
ulaşmıştır. 2011/12 sezonunda yeniden düşüşe geçen ve 54 
milyon tona gerileyen dünya darı üretiminin, 2012/13 sezo-
nunda da 58,7 milyon ton civarında seyredeceği öngörülüyor.
Darının üretildiği ülkelere bakıldığında; diğer tahıllardan farklı 
olarak, belli başlı tahıl üreticisi ülkelerin yanı sıra Afrika ülkele-
ri de üretimde ön plana çıkmaktadır. Dünya darı üretiminde, 
2011/12 sezonu üretim sıralamasında 6,8 milyon tonla Nijerya 
ilk sırada yer almaktadır. Nijerya’yı 6,4 milyon tonla Meksika, 6 
milyon tonla Hindistan, 5,4 milyon tonla ABD, 4,2 milyon tonla 
Arjantin, 3,7 milyon tonla Etiyopya ve 2,6 milyon tonla Çin ta-
kip etmektedir. 2012/13 sezonu darı üretimine yönelik öngö-
rülerde ise ABD ve Arjantin için öngörülen 1 milyon tonluk ar-
tışın dışında, üretim miktarlarının diğer tüm ülkelerde hemen 
hemen aynı seviyelerde seyredeceği tahmin ediliyor.

coracana is known to be stored in the crude grains storehous-
es of the locals up to eight years without corruption. This is an 
important life guarantee for country where there is no yield in 
some years because of droughts.

Maize production which is approximately 58-59 million tons 
annually mostly come from Nigeria and USA. According to 
USDA data; maize production which was 54.2 million tons in 
the 2009/10 season increased to 62.4 million tons with an in-
crease of approximately 8 million tons. 

The maize production which started to decrease in the 
2011/12 season and dropped to 54 million tons is expected 
to be around 58.7 million tons in the 2012/13 season. When 
we take a look at the countries which produce maize, African 
countries also stand out in addition to the major grains pro-
ducing countries in contrast to other grains. Nigeria is the first 
in global maize production with 6.8 million tons in the 2011/12 
season. Nigeria is followed by Mexico with 6.4 million tons, In-
dia with 6 million tons, USA with 5.4 million tons, Argentina 
with 4.2 million tons, Ethiopia with 3.7 million tons and China 
with 2.6 million tons. In the estimations on maize production 
in the 2012/13 season, apart from the 1 million ton increase 
which is foreseen for USA and Argentina, it is estimated that 
production will remain almost the same in other countries.
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DÜNYA BAKLİYAT ÜRETİMİ VE 
BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER 
Bakliyat üretimi dünya geneline yayılmış olmakla beraber, ül-
keler genel olarak bir veya iki tür bakliyat ürünü üzerinde ihti-
saslaşmışlardır. Kuru fasulye üretimi Asya ve Amerika ülkele-
rinde, nohut üretimi Asya, Afrika ve Amerika ülkelerinde, bakla 
üretimi Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinde, mercimek üretimi 
Amerika ve Asya ülkelerinde, börülce üretimi Afrika ülkelerin-
de, bezelye üretimi ise Avrupa ve Amerika ülkelerinde yoğun-
luk kazanmıştır.

2000’li yılların başında 55 milyon ton olan dünya bakliyat üre-
timi, FAO verilerine göre 2007 yılında yaklaşık 48 milyon ton, 
2008 yılında ise 47 milyon tonun üzerinde gerçekleşmiştir. 
2000 - 2005 arasındaki 5 yılda sürekli büyüyen bakliyat üreti-
mi, 2005 yılından bu yana düşüşe geçmiş ve 2007 yılında, 2000 
yılı üretimine yaklaşmıştır. Bakliyat üretimindeki bu düşüşün 
çeşitli nedenleri vardır. 

ABD’de sübvansiyonların arttırılması sonucu Kanada’da üre-
ticilerin risk almak istemeyip mercimek üretimlerini kısmaları 
ve Kuzey Amerika’da üreticilerin kuru fasulye yetiştirmeye is-
tekli olmamaları, Avustralya ve Türkiye’de görülen kuraklık ve 
fiyatların düşük seviyelerde seyretmesi bu nedenler arasında 
sayılmaktadır. 

Dünya bakliyat üretimindeki azalmada, verimlilikte görülen 
azalmanın da etkisi bulunmaktadır. Dünya bakliyat üretiminde 
verim 2007 yılında yüzde 5 azalmıştır. 

Bu azalma özellikle Afrika ülkelerinden kaynaklanmaktadır (- 
%15,6).  Gelişmiş ülkelerin üretim verimliliği,  gelişmekte olan 
ülkelere kıyasla daha fazladır. Amerika kıtasında verimlilik hek-
tar başına yaklaşık 1.168 kg iken, Afrika kıtasında 475 kg’dır. 

2008’den sonraki yıllarda yeniden artışa geçen dünya bakliyat 
üretimi 2009 yılında yaklaşık 50 milyon ton düzeyini yakala-
mış, 2010 yılında ise 53 milyon tonu aşmıştır.

Ürünler bazında dünya bakliyat üretimine bakıldığında, en faz-
la yetiştirilen bakliyat türünün kuru fasulye olduğu, börülceyle 
birlikte kuru fasulyenin toplam üretiminin 2009 yılında yakla-
şık 21 milyon ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

2010 yılında 23,2 milyon ton olarak açıklanan kuru fasulye 
üretimini, yine aynı dönemde 10,9 milyon ton ile nohut, 10,2 
milyon ton ile bezelye takip etmektedir. Bakla ve mercimek ise 
bu ürünlerden sonra gelmektedir. 2010 yılında bakla üretimi 
935 bin ton, mercimek üretimi ise 3,3 milyon ton olarak ger-
çekleşmiştir. 

Ülkeler itibariyle dünya bakliyat üretiminde yaklaşık yüzde 
25’lik payla Hindistan ilk sırayı almakta, bu ülkeyi ise Kanada, 
Myanmar, Çin Halk Cumhuriyeti ve Brezilya takip etmektedir. 
Türkiye’nin dünya bakliyat üretimindeki yeri ise yıllara göre 
8.’lik ile 10.’luk arasında değişmektedir.

THE GLOBAL PULSES PRODUCTION 
AND THE MAIN PRODUCER COUNTRIES
With pulses production being widespread around the globe, 
countries generally specialize on one or two pulses products. 
Dry bean production is strong in Asian and American coun-
tries, pea production in Asian, African and American countries, 
pulses production in Asian, African and European countries, 
lentil production in American and Asian countries, kidney-
bean production in African countries and green pea produc-
tion in European and American countries.

According to the FAO data, the global pulses production 
which was 55 million tons in early 2000s was approximately 
48 million tons in 2007 and above 47 million tons in 2008. Con-
stantly increasing over the 5 year period between 2000 and 
2005, the pulses production has been decreasing since 2005 
and neared the 2000 production in 2007. The decrease in the 
pulses production has various reasons. 

The Canadian producers’ not wanting to take their chances 
and reducing lentil production due the increased subsidies 
in USA and North American producers not wanting to farm 
dried beans, drought in Australia and Turkey and the low 
prices are among these reasons. The decrease in the global 
pulses production was a result of the decreased efficiency 
as well.

 The efficiency of the global pulses production decreased by 
5% in 2007. This decrease is majorly caused by the African 
countries (-15.6%). 

The efficiency in the developed countries is higher than the 
efficiency in the developing countries. While the efficiency per 
hectare in the continent of America is 1,168kg, it is 475kg in 
Africa.

The global pulses production which started to increase dur-
ing the years following 2008 reached approximately 50 million 
tons in 2009 and exceeded 53 million tons in 2010.

On the product level, it is seen that the most grown pulses 
was dried beans and the production of dried beans along with 
kidney-beans was approximately 21 million tons in 2009. De-
clared to be 23.2 million tons in 2010, dried bean production 
was followed by pea with 10.9 million tons and green beans 
with 10.2 million tons in the same period.

Horse bean and lentil come after these products. In 2010, 
horse bean production was 935 thousand tons and lentil pro-
duction was 3.3 million tons.

Considering the countries, India holds the first place in the 
global pulses production with a share of approximately 25%, 
followed by Canada, Myanmar, the People’s Republic of Chi-
na and Brazil. Turkey’s place in the global pulses production 
change between 8 and 10 based on the year.
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DÜNYA BUĞDAY TÜKETİMİ 
VE BAŞLICA TÜKETİCİ ÜLKELER
Genel tüketim rakamları için IGC’nin verilerine bakıldığında; 
2009/10 sezonunda 652 milyon ton olan dünya buğday tüke-
timinin, 2010/11 sezonunda 7 milyon tonluk artışla 659 mil-
yon tona ulaştığı görülmektedir. 2011/12 sezonunda da dünya 
buğday tüketiminin 34 milyon tonluk rekor artışla 693 milyon 
tona ulaştığını tahmin eden IGC, 2012/13 sezonu için de 677 
milyon tonluk bir tüketim miktarı öngörüsünde bulunuyor. Bu 
öngörü ise, 16 milyon tonluk bir düşüşe işaret ediyor.

Dünya buğday üretiminde en büyük paya sahip olan Çin, aynı 
zamanda en büyük buğday tüketicisi konumundadır. USDA 
verilerine göre;  2011/12 sezonunda Çin, 117,4 milyon tonluk 
üretimine karşılık 122,5 milyon ton tüketim gerçekleştirmiştir. 
Bir diğer önemli üretici olan Hindistan ise 86,8 milyon tonluk 
üretimine karşılık 81,4 milyon ton tüketim oranına sahiptir. 

Bu verilerden de anlaşılacağı üzere Çin ve Hindistan üretim-
lerinin tamamına yakınını kendi iç tüketimleri için kullanmak-
tadır. 2011/12 sezonunda 56,2 milyon tonluk üretimle ülkeler 
bazında buğday üretiminde üçüncü sırada yer alan Rusya, bu 
üretimin 38 milyon tonluk kısmını kendi iç tüketimi için kul-
lanmaktadır. 54,4 milyon tonluk üretime sahip ABD ise 32,1 
milyon tonluk tüketim gerçekleştirmektedir.

2010/11 sezonunda üretimde olduğu gibi tüketimde de ilk 
sırayı alan bu 4 ülkeyi, 23,1 milyon tonluk tüketim miktarı ile 
Pakistan, 18,6 milyon tonla Mısır, 18,1 milyon tonla Türkiye, 
15,5 milyon tonla İran ve 14,9 milyon tonla Ukrayna takip et-
mektedir. 2012/13 sezonuyla ilgili öngörüsünde ülkeler için 

THE GLOBAL WHEAT CONSUMPTION 
AND THE MAIN CONSUMER COUNTRIES
Based on the IGC data for general consumption; the global 
wheat consumption which was 652 million tons in 2009/10 
season reached 659 million tons in the 2010/11 season with 
a 7 million ton increase. Estimating that wheat consumption 
reached 693 million tons in the 2011/12 season with a record 
increase of 34 million tons, IGC estimates the consumption 
amount for the 2012/13 season to be 677 million tons. This es-
timated notes a 16 million ton decrease.

Holding the biggest share in the global wheat production, 
China is also the biggest wheat consumer. According to USDA 
data; China consumed 122.5 million tons in 2011/12 as op-
posed to its production of 117.4 million tons. Another impor-
tant producer, India has 81.4 million ton consumption as op-
posed to its 86.8 million ton production. 

As seen in the data, China and India use almost all of their pro-
duction for internal consumption. Third in individual wheat 
production in the 2011/12 season with 56.2 million tons, 
Russia uses 38 million tons of this production for its internal 
consumption. Having a 54.4 million ton production, USA con-
sumes 32.1 million tons.

These 4 countries that held the first places in consumption in 
2010/11 as they did in production, were followed by Pakistan 
with 23.1 million tons consumption, Egypt with 18.6 million 
tons, Turkey with 18.1 million tons, Iran with 15.5 million tons 
and Ukraine with 14.9 million tons. Not foreseeing any major 
increases or decreases in the consumption of the countries for 
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çok büyük tüketim artışları ve düşüşleri öngörmeyen USDA, 
en büyük düşüşün yaklaşık 6 milyon tonla AB-27 ülkelerinde 
ve ABD’de olacağını tahmin ediyor.

DÜNYA PİRİNÇ TÜKETİMİ 
VE BAŞLICA TÜKETİCİ ÜLKELER
Türkiye gibi ülkelerde temel besin maddesi olarak buğday tü-
ketilirken, Asya ülkelerinin önde gelen besin maddesi pirinçtir. 
Dünya pirinç üretiminin yüzde 90’ını gerçekleştiren bu ülkeler, 
üretimlerinin büyük bölümünü iç pazarda tüketmektedirler. 

IGC, Şubat raporunda 2010/11 sezonu için 446 milyon ton ola-
rak açıkladığı dünya pirinç tüketiminin, 2011/12 sezonunda 13 
milyon tonluk artışla 459 milyon tona ulaştığını tahmin ediyor. 
IGC’nin 2012/13 dünya pirinç tüketim öngörüsü ise 7 milyon 
tonluk bir artışa işaret ediyor. Buna göre 2012/13 sezonunda 
dünya pirinç tüketimi 468 milyon tona ulaşacak.

IGC ile hemen hemen aynı öngörüde bulunan USDA’nın rapo-
runa göre; 2011/12 sezonunda, pirinç üretiminde olduğu gibi 
tüketimde de 139,6 milyon ton ile Çin ilk sırada yer almaktadır. 
Çin’i 93,3 milyon ton ile Hindistan, 39,5 milyon ton ile Endo-
nezya, 34,3 milyon ton ile Bangladeş, 19,6 milyon tonla Viet-
nam izlemektedir.

DÜNYA MISIR TÜKETİMİ 
VE BAŞLICA TÜKETİCİ ÜLKELER
Dünya mısır tüketimine bakacak olursak; IGC verileri 2009/10 
döneminde 822 milyon ton olan dünya mısır tüketiminin, 
2010/11 sezonunda 22 milyon tonluk artışla 844 milyon tona 
ulaştığını göstermektedir. Sonraki sezonda da artış gösterme-
ye devam eden dünya mısır tüketiminin, 2011/12 sezonunda, 
bir önceki sezona kıyasla 33 milyon tonluk artış yakaladığı ve 
877 milyon tona ulaştığı tahmil edilmektedir. 2012/13 sezonu 
için öngörülen tüketim miktarı 10 milyon tonluk düşüşle 867 
milyon tondur.

Üretimde olduğu gibi tüketimde de en büyük pay ABD, Çin ve 
Brezilya’ya aittir (2011/12). 2008/09 sezonunda 259,2 milyon 
ton olan ABD mısır tüketimi, 2009/10 sezonunda 281,5 milyon 
tona, 2010/11 sezonunda ise 285 milyon tona ulaşmıştır. An-
cak 2011/12 sezonunda 279 milyon tona gerileyen ABD’nin 
mısır tüketiminin 2012/13’te bir miktar daha gerileyerek 265,1 
milyon tona düşeceği öngörülüyor. Tüketimdeki bu düşüş ön-
görüsüne rağmen ABD, dünya mısır tüketimindeki liderliğini 
2012/13 sezonunda da sürdürmeye devam edecek. Dünya mı-
sır 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 209,5 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Brezilya ise son 
4 sezonda 45 ile 50 milyon ton arasında değişen tüketim mik-
tarıyla, AB-27 ülkelerini saymazsak, dünya mısır tüketiminde 
üçüncü sıradaki varlığını sürdürmeye devam ediyor.

2012/13 season, estimates that the biggest decrease will be 
experienced by EU-27 countries and USA with approximately 
6 million tons.

THE GLOBAL RICE CONSUMPTION 
AND THE MAIN CONSUMER COUNTRIES
While the main food stuff is wheat in countries such as Turkey, 
it is rice in the Asian countries. These countries actualizing the 
90% of the global rice production consume most of their pro-
duction in internal markets.

In its February report, IGC estimates the global rice con-
sumption which it estimates to have been 446 million tons in 
2010/11 season to reach 459 million tons in 2011/12 with an 
increase of 13 million tons. The estimation of IGC on the global 
rice consumption in 2012/13 marks a 7 million ton increase. 

According to this the global rice consumption in the 2012/13 
season will reach 468 million tons. According to the report 
of USDA which estimates roughly the same result; China will 
have the first place in rice consumption with 139.6 million 
tons in 2011/12 season as in rice production. China is followed 
by India with 93.3 million tons, Indonesia with 39.5 million 
tons, Bangladesh with 34.3 million tons and Vietnam with 19.6 
million tons.

THE GLOBAL CORN CONSUMPTION 
AND THE MAIN CONSUMER COUNTRIES
If we take a closer look at the global corn consumption; IGC 
data shows that the corn consumption which was 822 million 
tons in 2009/10 season reached 844 million tons in 2010/11 
with a 22 million ton increase. Continuing to increase in the 
next season as well, the global corn consumption is estimat-
ed to have achieved a 33 million ton increase in the 2011/12 
season and reach 877 million tons. The consumption amount 
foreseen for the 2012/13 season is 867 million tons with a 10 
million ton decrease.

As it was in production, the biggest share in consumption was 
held by USA, China and Brazil (2011/12). USA’s corn consump-
tion which was 259.2 million tons in 2008/09 reached 281.5 
million tons in 2009/10 season and 285 million tons in the 
2010/11 season. However, USA’s corn consumption which de-
creased to 279 million tons in the 2011/12 season, will further 
decrease to 265.1 million tons in 2012/13. Despite the estimat-
ed fall of consumption, USA will keep its lead position in the 
global corn production in the 2012/13 season as well. 

Following USA in the global corn consumption, China had its 
corn consumption increase significantly over the past 4 sea-
sons.  China’s corn consumption which was 153 million tons 
in the 2008/09 season reached 188 million tons in the 2011/12 
season. The increase in consumption is expected to continue 
in the 2012/13 season as well and reach 209.5 million tons. 
Brazil on the other hand, with a consumption value shifting 
between 45 and 50 million tons over the 4 seasons holds its 
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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 tüke-
timinin giderek artmasına neden olmaktadır. Gelişmiş ülkeler 
başta olmak üzere enerji ihtiyaçlarını karşılamada yenilenebilir 
enerjinin payını artırmak isteyen ülkelerin de, etanol vb. alter-
natif yakıtları vergi avantajları gibi uygulamalarla destekleme-
si, bu artışın gelecekte de devam edeceğini göstermektedir 
(OECD, 2011, Taşdan ve ark. 2011).

DÜNYA ARPA, ÇAVDAR, DARI VE YULAF TÜKETİMİ
Dünya ekonomisinin temelini oluşturan tahıl grubu içerisin-
de yer alan arpanın insan beslenmesinde doğrudan kullanımı 
çok azdır. Hayvancılık açısından doğrudan tüketilme özelliğine 
sahip olan arpa, karma yem ve malt sanayinin de en önemli 
hammaddesidir.

USDA verilerinde dünyada arpa tüketiminin 2009/10 sezonun-
da 144,7 milyon ton olarak gerçekleştiği belirtilmiştir. 2010/11 
sezonunda ise tüketimin 10 milyon tona yakın bir düşüşle, 
135,9 milyon tona gerilediği görülmektedir. 2011/12 sezonun-
da da 136,2 milyon tonla bir önceki sezonla hemen hemen 
aynı oranda gerçekleşen dünya arpa tüketiminin, 2012/13 
sezonunda ise yaklaşık 4 milyon tonluk düşüşle 132,8 milyon 
tona gerileyeceği tahmin ediliyor.

Daha çok ekmeklik un ve hayvan yemi olarak değerlendirilen 
çavdar, besin değeri yüksek bir tahıl ürünüdür. Buğday ve çav-
dar ununda bulunan protein karışımlarının (glüten) hamurun 
kabararak esnek ve yumuşak olmasını sağladığı belirtilmekte-
dir. Bu yüzden, başka tahılların unundan ekmek yapılırken, ha-
mura buğday ya da çavdar unu katılması gerekir. Ayrıca dün-
yanın çeşitli yörelerinde çavdardan viski, cin, votka gibi alkollü 
içkiler ve kvas denen Rus birası da yapılmaktadır. 

USDA verilerine göre; 2009/10 sezonunda 17,1 milyon ton ci-
varında gerçekleşen dünya çavdar tüketimi, 2010/11 sezonun-
da yaklaşık 5 milyon tonluk düşüşle 12,5 milyon tona gerile-
miştir. 2011/12 sezonunda da tüketimin yine 12,4 milyon ton 
civarında gerçekleştiği tahmin ediliyor. 2012/13 sezonu dünya 
çavdar tüketiminin ise yaklaşık 1,5 milyon tonluk artışla 13,9 
milyon tona ulaşacağı öngörülüyor.

Dünya çavdar tüketiminin yarısından fazlası AB-27 ülkeleri 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 7,3 milyon tonluk çavdar 
tüketimiyle 2011/12 sezonunda dünya çavdar tüketiminde ilk 
sırada yer alan AB-27 ülkelerini, 2,8 milyon tonla Rusya takip 
etmektedir. 2012/13 öngörülerinde AB-27 ülkelerinin çavdar 
tüketiminde 1,3 milyon tonluk bir artış olacağı ve tüketimin 
8,6 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Rusya’nın tüketim 
miktarında ise 850 bin ton gibi bir düşüş olacağı öngörülü-
yor. 2011/12 sezonunda 700 bin tonluk tüketim miktarıyla 
dünya çavdar tüketiminde üçüncü sırada yer alan Belarus’un, 
2012/13 sezonunda da 1,4 milyon tonluk bir çavdar tüketimi-
ne ulaşacağı öngörülüyor.

place in the global corn consumption as the 3rd if we leave out 
the EU-27 countries. The increase in corn’s industrial use has a 
major role in the increase of its global consumption. Standing 
out especially in to products alternative to oil and its industrial 
use that involves bioethanol increase the corn consumption in 
addition to as food and feed. Countries, especially developed 
countries, wanting to increase their recyclable energy share 
for providing for their energy needs and supporting ethanol, 
etc. fuels with implementations such as tax advantages ensure 
that this increase will keep going in the future (OECD, 2011, 
Tasdan and col. 2011)

THE GLOBAL BARLEY, RYE, MAIZE 
AND OAT CONSUMPTION
Oat which is a member of the grains group, the foundation 
of the global economy, is rarely used for human nutrition. Di-
rectly consumable for animal breeding, barley is the most im-
portant raw material of feed and malt industry.

USDA data shows that the barley consumption was 144.7 mil-
lion tons in the 2009/10 season. It is seen that the consump-
tion dropped to 135.9 million tons in 2010/11 season with a 
decrease of 10 million tons. The global barley consumption 
which was roughly the same as the previous season with 
136.2million tons in the 2011/12 season is expected to de-
crease to 132.8 million tons with a decrease of approximately 
4 million tons.

Rye which is mostly used for bread flour and animal feed, is 
a highly nutritious grains product. It is said that the protein 
mixtures (glutens) in the wheat and rye flour make the dough 
flexible and soft. Therefore, while baking bread with the flour 
of other grains, it is required to add wheat of rye flour. Moreo-
ver, in the various regions over the world rye is used to make 
alcoholic beverages such as whisky, gin, vodka and a Russian 
beer called kvas.

According to USDA data; rye consumption which was around 
17.1 million tons in the season of 2009/10, dropped to 12.5 
million tons in 2010/11 season with a decrease of 5 million 
tons. The consumption is estimated to have been around 12.4 
million tons in the 2011/12 season too. The global rye con-
sumption is expected to reach 13.9 million tons in the 2012/13 
season with an increase of approximately 1.5 million tons.

More than half of the global rye consumption comes from the 
EU-27 countries. Holding the first place in the global rye con-
sumption in the 2011/12 season with 7.3 million tons, EU-27 
countries are followed by Russia with 2.8 million tons. 2012/13 
estimations expect the EU-27 countries’ rye consumption to 
increase to 8.6 million tons with an increase of 1.3 million tons. 
The consumption amount of Russia is expected to experience 
a 850 thousand ton decrease as well. Holding the third place in 
the global rye consumption with 700 thousand ton consump-
tion in the 2011/12 season, Byelorussia is expected to reach a 
1.4 million ton rye consumption in the 2012/13 season.
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Tohumları buğday gibi besin maddesi olarak kullanılabilen 
darı, insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Darı 
taneleri ya haşlanıp lapa olarak yenir ya da öğütülerek unun-
dan pide gibi yassı ekmek yapılır. Özellikle Kuzey Afrika ülkele-
rinde, en önemli besin maddesi olarak darı kullanılır. 

Dünya darı tüketimine bakıldığında; çavdar ve yulafa kıyasla 
hayli yoğun bir tüketimin olduğu görülmektedir. Her yıl 55 ile 
65 milyon ton arasında tüketilen darı, en yoğun olarak Mek-
sika ve Nijerya’da tüketilmektedir. 2010/11 sezonunda 60,8 
milyon ton olan dünya darı tüketiminin 2011/12 sezonunda 
56,2 milyon tona gerilediği tahmin edilmektedir. 2011/12 se-
zonundaki 56,2 milyon tonluk tüketimin yaklaşık 21 milyon 
tonluk kısmı Meksika (8,1 milyon ton), Nijerya (6,8 milyon ton) 
ve Hindistan (6,1 milyon ton) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu 
üç ülkeyi sırasıyla ABD (3,9 milyon ton), Etiyopya (3,7 milyon 
ton) ve Sudan (2,6 milyon ton) takip etmektedir.

Genel olarak dünya yulaf tüketimine bakıldığında, dünya ge-
nelinde 21-24 milyon ton arasında bir kullanımının olduğu 
gözükmektedir. 2010/11 sezonunda 21 milyon ton olan dünya 
yulaf tüketimi, 2011/12 sezonunda 22,2 milyon tona yüksel-
miştir. Yulaf tüketiminin 2012/13 sezonunda da 21,6 milyon 
ton olacağı öngörülmektedir. 

2011/12 sezonundaki 22,2 milyonluk tüketimde en büyük pay 
7,6 milyon ton ile AB-27 ülkelerindedir. AB-27 ülkelerini 5 mil-
yon tonluk tüketimle Rusya, 2,5 milyon tonluk tüketimle ABD, 
1,3 milyon tonluk tüketimle Kanada ve 1,1 milyon tonluk tüke-
timle Avustralya takip etmektedir.

DÜNYA BUĞDAY TİCARETİ
IGC’nin raporuna göre; 2009/10 sezonunda 128 milyon ton 
olan dünya buğday ticareti, 2010/11 sezonunda ise 126 mil-
yon tona geriledi. 2011/12 sezonunda dünya buğday ticare-
tinin, üretimdeki artışa paralel olarak 19 milyon tonluk artışla 
145 milyon tona ulaştığını tahmin eden IGC, 2012/13 sezonun 
için de 8 milyon tonluk bir düşüş öngörüyor. Buna göre yeni 
sezonda dünya ticaretine konu olacak buğday miktarı 137 
milyon ton civarında olacak. IGC verileriyle kıyaslandığında 
birkaç ton farklılık gösteren USDA verilerine göre ise; 2011/12 
sezonunda 153,3 milyon ton olan dünya buğday ticaretinin 90 
milyon ton gibi önemli bir kısmını, 4 ülke gerçekleştirmektedir.  

Dünya buğday ihracatına yön veren ülke konumunda olan 
Amerika, 2011/12 sezonunda ihracatın 28 milyon tonluk kıs-
mını tek başına gerçekleştirdi. 2008/09 sezonunda 27,1 milyon 
ton buğday ihraç eden ABD, son dört yılda buğday ihracatın-
daki en yüksek seviyeye 35,9 milyon tonla 2010/11 sezonunda 
ulaştı. Amerika’nın 2012/13 sezonu için öngörülen ihraç mikta-
rı ise 28,5 milyon ton.

2011/12 sezonunda 23 milyon ton buğday ihracatı ile ABD’nin 
ardından ikinci sırada yer alan Avustralya, dünya buğday tica-
retinin en önemli aktörlerinden bir diğeri. 2008/09 sezonun-
da 13,4 milyon ton buğday ihraç eden Avustralya, 2010/11 

Maize whose seeds can be used as a foodstuff, is used for hu-
man nutrition and animal feed. Maize grains are either boiled 
and eaten as lumps or grinding into flour and made into pitta-
like flat breads. Maize is used as the most important food stuff 
especially in Northern African countries.

When we take a closer look at the global maize consumption; 
it appears to be high in demand as opposed to rye and oat. 
Consumed somewhere between 55 and 65 million tons an-
nually, maize is heavily consumed in Mexico and Nigeria. The 
global maize consumption which was 60.8 million tons in the 
2010/11 season is expected to have decreased to 56.2 million 
tons in the 2011/12 season. 21 million tons of the 56.2 million 
ton consumption in the 2011/12 season come from Mexico (8.1 
million tons), Nigeria (6.8 million tons) and India (6.1 million 
tons). These three countries are followed by USA (3.9 million 
tons), Ethiopia (3.7 million tons) and Sudan (2.6 million tons). 

When we look at the oat consumption in general, it seems that 
there is a consumption somewhere between 21 and 24 mil-
lion tons around the world. The global oat consumption which 
was 21 million tons in the 2010/11 season reached 22.2 million 
tons in the 2011/12 season. The oat consumption is expected 
to be 21.6 million tons in the 2012/13 season as well.

The biggest share of the 22.2 million consumption in the 
2011/12 season comes from EU-27 countries with 7.6 million 
tons. EU-27 countries are followed by Russia with a 5 million 
ton consumption, USA with a 2.5 million ton consumption, 
Canada with a 1.3 million ton consumption and Australia with 
a 1.1 million ton consumption.

WORLD WHEAT TRADE
According to IGC’s report, 128 million tons of wheat trade in 
2009/10; have decreased to 126 million tons in 2010/11 sea-
son. IGC, expecting 2011/12 wheat trade season volume to 
reach 145 million tons with a 19 million tons increase, foresees 
an 8 million decrease for 2012/13 season. According to these 
values, world wheat trade volume is awaited to be 137 mil-
lion tons. On the other hand, according to USDA values, which 
show a few tons of deviation from IGC, an important 90 tons 
partition of 153,3 million tons global wheat trade, originates 
from 4 countries.  

United States, which seems like the leading country in glob-
al wheat export, has conducted 28 million tons of export in 
2011/12 season all by itself. Exporting 27,1 million tons of 
wheat in 2008/09 season, the Country, has reached the peak 
value of the last four years with 35,9 million tons in 2010/11. 
Expected export of United States for 2012/12 season is 28,5 
million tons.

Australia, following USA with 23 million tons of exported 
wheat in 2011/12 season is one of the most important actors 
of global wheat trade. Australia, exporting 13,4 million tons 
of wheat in 2008/09, has increased the export volume to 18,4 
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sezonunda ihracatını 18,4 milyon tona yükseltti. Avustralya 
için 2012/13 sezonunda öngörülen ihracat rakamı ise 4 milyon 
tonluk düşüle 19 milyon ton. 

2010/11 sezonunda kuraklık ve beraberindeki üretim düşüşü 
nedeniyle buğday ihracatını durduran ve sadece 3,9 milyon 
tonluk ihracat gerçekleştiren dünya buğday ticaretinin bir di-
ğer önemli aktörü Rusya, 2011/12 sezonunda ise 21,6 milyon 
tonluk bir ihracat gerçekleştirdi. Ancak Rusya için 2012/13 se-
zonunda öngörülen ihracat rakamı 11,1 milyon ton gibi rekor 
bir gerilemeye işaret ediyor. USDA’nın Mart ayı öngörüsüne 
göre 2012/13 sezonunda Rusya’nın ihraç edeceği buğday mik-
tarı 10,5 milyon tonda kalacak.

Dünya buğday ihracatında, 2010/11 sezonu verileri bazında 
Rusya’yı 17,6 milyon tonla Kanada, 11,9 milyon tonla Arjantin, 
11 milyon tonla Kazakistan, 5,4 milyon tonla Ukrayna ve 3,6 
milyon tonla Türkiye takip etmektedir. Ancak tüm bu veriler, 
buğday ve un ihracatının tamamını kapsamaktadır. Tek başına 
un ihracatı dikkate alındığında ülkelerin sıralaması tamamıyla 
değişmektedir. Dünya un ticaretinde en etkili iki ülke Kazakis-
tan ve Türkiye’dir. Dünyanın miktar bazında lider un ihracatçısı 
olan Kazakistan, 2009–2010 döneminde 3,5 milyon ton ihracat 
gerçekleştirirken, aynı dönemde dünyanın ikinci büyük un ih-
racatçısı olan Türkiye’nin un ihracatı 2,6 milyon tondur.

Dünya buğday ithalatında ise en büyük pay Mısır’a aittir. 
2011/12 sezonunda 153,3 milyon ton olan dünya buğday it-
halatının 11,6 milyon tonunu gerçekleştiren Mısır’ın, 2012/13 
sezonunda da 8,5 milyon tonluk ithalatla ilk sırada yer almaya 
devam edeceği öngörülüyor. 

USDA verilerine göre; 2011/12 sezonunda dünya buğday it-
halatında Mısır’ı, 7,3 milyon ton ile AB-27 ülkeleri takip ediyor. 
Ülke bazında ise Mısır’dan sonraki en büyük buğday ithalatçısı 
Brezilya’dır. 2011/12 sezonunda 7 milyon ton ithalat gerçek-
leştiren Brezilya’nın, 2012/2013 sezonunda da 7,5 milyon ton 
buğday ithal edileceği öngörülüyor. 2011/12 sezonunda dün-
ya buğday ithalatında Brezilya’yı 6,4 milyon ton ile Endonezya, 
6,3 milyon ton ile Japonya ve Cezayir, 5,1 milyon tonla Güney 
Kore takip etmektedir.

DÜNYA PİRİNÇ TİCARETİ
Dünya pirinç üretiminin ancak 30-35 milyon tonu, yani % 6-7’si 
uluslararası ticarete konu edilmektedir. Uluslararası ticarete 
konu edilen pirinç miktarının bu kadar az olmasının temel 
nedeni, yukarıda da değinildiği gibi üretimin büyük miktarını 
yapan Asya ülkelerinin, aynı zamanda pirincin ana tüketicisi 
konumunda olmalarıdır. 

IGC’nin raporuna göre; 2009/10 sezonunda 31 milyon ton olan 
uluslararası pirinç ticareti, 2010/11 sezonunda 5 milyon tonluk 
artışla 36 milyon tona ulaştı. 2011/12 sezonunda 38 milyon 
ton pirinç ticareti gerçekleştiğini tahmin eden IGC, 2012/13 
sezonunda da 33 milyon ton pirincin uluslararası ticaret konu 
olacağını öngörmektedir.

million tons in 2010/11 season. Australia’s wheat export for 
2012/13 season is foreseen to be 19 million tons with a 4 mil-
lion tons decrease. 

Another important actor in global wheat arena, Russia, which 
has nearly stopped its wheat export by realizing a minor wheat 
export corresponding to 3,9 million tons due to drought and 
resulting production difficulty in 2010/11, has increased this 
value to 21,6 million tons in 2011/12 season. On the other 
hand, expected export value is 11,1 million tons for 2012/13 
which highlights a record-breaking setback. According to 
USDA’s expected values for March, Russia’s wheat export for 
2012/13 season will be 10,5 million tons.

In the global scale, Russia is followed by Canada with 17,6 mil-
lion tons, Argentina with 11,9 million tons, Kazakhstan with 
11 million tons, Ukraine with 5,4 million tons and Turkey with 
3,6 million tons as pear 2010/11 season values. On the other 
hand, these values do not include entire wheat and flour ex-
port. When flour export is taken into consideration alone, this 
order changes completely. Most influential actors of world 
flour trade are Kazakhstan and Turkey. Kazakhstan, world’s 
leading flour exporter in terms of volume, has exported 3,5 
million tons of flour in 2009-2010 seasons. Export volume of 
Turkey, second leading flour exporter for that term, has been 
2,6 million tons.

In terms of import, leading country in the world is Egypt. 
Egypt, importing 11,6 million tons of wheat in 2011/2012 
season which witnessed a global wheat trade of 153,3 million 
tons, seems like to preserve its leading place with an exported 
import value of 8,5 million tons in 2012/13. 

According to USDA Values, Egypt is followed by AB-27 coun-
tries with 7,3 million tons in 2011/12 season. Second leading 
wheat importer after Egypt is Brazil. Brazil, importing 7 million 
tons of wheat in 2011/12 season, is expected to import 7.5 mil-
lion tons of wheat in 2012/2013 season. Again, as per 2011/12 
values, Brazil is followed by Indonesia with 6,4 million tons, 
Japan and Algeria with 6,3 million tons and South Korea with 
5,1 million tons.

WORLD RICE TRADE
Only 30-35 million tons, corresponding to 6-7% of rice produc-
tion is subjected to global trade affairs. Major reason behind 
this minor trade of rice in the international arena is the fact 
that, being leading rice manufacturers of the world, Asian 
countries, are also the leading consumers of rice. 

According to IGC’s report, 31 million tons of rice trade volume 
in 2009/10; have increased to 36 million tons in 2010/11 sea-
son with a 5 million tons increase.  Global rice trade, which has 
been expected to witness a volume of 38 million tons accord-
ing to IGC in 2011/12 season, is foreseen to present a global 
volume of 33 million tons in 2012/13 season. Leading rice ex-
porter of the world is Thailand. On the other hand Thailand 
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Dünyada en fazla pirinç ihraç eden ülke Tayland’dır. Ancak 
Tayland, 2011/12 sezonunda ihracattaki gücünü Hindistan 
ve Vietnam’a kaptırdı. 2011/12 sezonunda Hindistan 10,2 mil-
yon ton ihracatla dünya pirinç ihracatında ilk sıraya yükseldi. 
Hindistan’ı 7,7 milyon tonla Vietnam takip ediyor. 2010/11 
sezonunda 10,6 milyon tonluk ihracat gerçekleştirerek dünya 
pirinç ihracatında ilk sırada yer alan Tayland ise 2011/12 sezo-
nunda 6,9 milyon tonluk ihracatla üçüncü sıraya geriledi. Dün-
ya pirinç ihracatında Tayland’ı 3,5 milyon tonla Pakistan, 3,3 
milyon tonla ABD ve 1,1 milyon tonla Brezilya takip etmekte-
dir. İlginç olan nokta, dünya toplam pirinç üretiminin yalnızca 
% 1.4’ünü gerçekleştiren ABD’nin, aynı zamanda dünya pirinç 
ihracatının yaklaşık % 12’sini gerçekleştirmesidir. ABD’nin bu 
az üretimiyle fazla miktarla ihracat yapmasında; ihracata yö-
nelik üretiminin, gümrük duvarlarının küresel şirketler lehine 
indirilme politikalarını savunmasındaki başarısının etkili oldu-
ğu düşünülmektedir. 

USDA verilerine göre; dünya pirinç ithalatında ise Nijerya, 
2010/11 sezonunda gerçekleştirdiği 3,4 milyon tonluk itha-
latla ilk sırada yer almaktadır. Nijerya’yı 2,6 milyon tonla Çin, 
1,9 milyon tonla Endonezya, 1,7 milyon tonla İran ve 1,5 mil-
yon tonla Filipinler takip etmektedir. 2012/13 sezonunda ise 
Nijerya’nın, 2,7 milyon tonla dünya pirinç ithalatındaki birinci-
liğini koruyacağı öngörülmektedir.

DÜNYA MISIR TİCARETİ
USDA’nın raporlarından son 4 sezondaki verilere bakıldığında, 
dünya ticaretine konu olan mısır miktarının 2008/09 sezo-
nunda 83,9 milyon ton, 2009/10 sezonunda 92,9 milyon ton, 
2010/11 sezonunda ise 91,8 milyon ton civarında olduğu gö-
rülmektedir. Bu miktar, 2011/12 sezonunda 103,3 milyon tonla 
en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2012/13 sezonunda ise dünya 
mısır ticaretinin bir miktar düşerek 96,4 milyon ton civarına ge-
rileyeceği öngörülmektedir. Dünya mısır ihracatında en önem-
li ülke, üretimde de en yüksek paya sahip olan ABD’dir. ABD, 

has lost its power in export to India and Vietnam in 2011/12 
season. With 10,2 million tons, India has become the leading 
country in 2011/12 season. India is followed by Vietnam with 
7.7 million tons. 

Thailand, former leading actor in global rice export with 10,6 
million tons in 2010/11 season, has taken the third place in 
2011/12 with 6,9 million tons. Thailand is followed by Pakistan 
with 3,5 million tons, USA with 3.3 million tons and Brazil with 
1.1 million tons. 

The interesting fact is, USA, performing only 1.4% of global 
rice production, has an important 12% share in global rice ex-
port. This export share of USA despite its minor production is 
thought to be resulting from its success in its efforts to sup-
port lowering customs obstructions for the benefit of global 
companies. 

According to USDA Values, Nigeria is the leading importer 
of rice with 3,4 million tons as per 2010/11 season. Nigeria 
is followed by China with 2,6 million tons, Indonesia with 1,9 
million tons, Iran with 1,7 million tones and Philippines with 
1,5 million tones. Nigeria is expected to protect its position 
as leading rice importer in 2012/13 season with an expected 
value of 2,7 million tons.

WORLD CORN TRADE
When USDA’s reports involving the last 4 years are taken into 
consideration, world corn trade volumes have evaluated to be 
83,9 million tons in 2008/09, 92,9 million tons in 2009/10, and 
91,8 million tons in 2010/11. This value has reached its peak in 
2011/12 season with 103,3 million tons. 2012/13 is expected 
to witness a decrease in world corn trade, corresponding to 
approximately 96,4 million tons. Leading country of world’s 
corn export is USA which also holds the highest share in pro-
duction. USA’s share in world corn export has been 49% with 
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2010/2011 sezonunda 45,2 milyon tonluk ihracatla dünya mı-
sır ihracatından % 49 oranında pay almıştır, ancak 2011/12 se-
zonunda dünya ihracatındaki payı, 38,4 milyon tonluk ihracat 
miktarıyla % 37’lere gerilemiştir. 2011/12 sezonu temel alındı-
ğında, dünya mısır ihracatında ABD’nin ardından en fazla paya 
sahip ülkeler sırasıyla Arjantin (16,5 milyon ton), Ukrayna (15,1 
milyon ton) ve Brezilya’dır (12,6 milyon ton). Bu 4 ülke 103,3 
milyon ton olan ihracatın yaklaşık 82 milyon tonunu gerçek-
leştirmektedir.

Dünya mısır ithalatında ise 2011/12 sezonunda 14,8 milyon 
tonluk ithalat miktarı ve %14’lik payla Japonya en büyük it-
halatçı konumundadır. Japonya’da mısır üretiminin 1.000 ton 
gibi oldukça düşük düzeyde olması, buna karşın yem ve HFCS 
tüketiminin yüksek düzeyde olması Japonya’yı mutlak dışa ba-
ğımlı hale getirmektedir. 

Meksika ise yüksek üretimine rağmen, üretiminin yem ve HFCS 
sanayinin talebini karşılayamaması nedeniyle, 11,1 milyon 
tonluk ithalat miktarı ve % 10’luk payı ile dünya mısır ithalatın-
da ikinci sıradadır. Dünya mısır ithalatında Meksika’yı 7 milyon 
ton civarındaki ithalat miktarları ve % 7’lik paylarıyla Güney 
Kore ve Mısır takip etmektedir.

DÜNYA ARPA, ÇAVDAR, YULAF VE DARI TİCARETİ
Dünya ticaretine konu olan arpa miktarı 15 ile 20 milyon ton 
arasında değişmektedir. 2010/11 sezonunda 15,1 milyon ton 
olan dünya arpa ticaretinin 2011/12 sezonunda, yaklaşık 6 mil-
yon tonluk artışla 21,4 milyon tona ulaştığı tahmin edilmekte-
dir. 2012/13 için öngörülen dünya arpa ticaretinin miktarı ise 
Mart ayı öngörülerine göre 18,4 milyon tondur.

Dünya arpa ihracatında Avustralya, Rusya ve Arjantin genellik-
le ilk sıralarda yer almaktadır. Avustralya, Rusya ve Arjantin’in 
gerçekleştirdiği ihracat miktarı, 2011/12 sezonunda gerçek-
leştirilen toplam arpa ihracatının yüzde 50’den fazlasını oluş-
turmaktadır. 2011/12 sezonu dünya arpa ihracatı miktarla-
rına bakıldığında 5,8 milyon tonluk ihracatla Avustralya’nın 
ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Dünya arpa ihracatında 
Avustralya’yı 3,6 milyon tonla Rusya ve Arjantin, 3,4 milyon 
tonla AB-27 ülkeleri, 2,1 milyon tonla Ukrayna takip etmekte-
dir. Kanada ise 1,4 milyon tonla 6. sırada yer almaktadır.

2011/12 sezonunda 21,1 milyon ton olarak gerçekleştiği tah-
min edilen dünya arpa ithalatının yüzde 50’den fazlası Suudi 
Arabistan ve Çin tarafından gerçekleştirilmiştir. 2010/11 sezo-
nunda 6,2 milyon ton arpa ithal eden Suudi Arabistan, 2011/12 

45,2 million tons. This value has decreased to 37% with 38,4 
million tons. When 20111/12 season is considered, USA if fol-
lowed by Argentina with 16,5 million tons, Ukraine with 15,1 
million tons and Brazil with 12,6 million tons in world corn ex-
port. These 4 countries together perform 82 million tons of the 
entire global volume, corresponding to 103,3 million tons.

Japan is the leading importer of corn with a 14% share result-
ing from its 14,8 million tons of export in 2011/12. Japan’s 
minor corn production which equals to approximately 1000 
tons as well has high seed and HFCS consumption make Japan 
completely dependent on import. 

Mexico, despite high production values, follows Japan with a 
10% share corresponding to 11,1 million tons of export due to 
failure in compensating with feed and HFCS industry. 

In global corn import, Mexico is followed by South Korea and 
Egypt with individual shares of 7% with approximately 7 mil-
lion tons of import.

WORLD BARLEY, RYE AND MILLET TRADE
World barley trade has a volume between 15 to 20 million 
tons. 15,1 million tons of barley trade volume in 2010/11; have 
increased to 21.4 million tons in 2011/12 season with a 6 mil-
lion tons increase. 2012/13 is expected to witness a decrease 
in world corn trade, corresponding to approximately 18.4 mil-
lion tons as per March.

Australia, Russia and Argentina are leading actors in global 
barley trade. Australia, Russia and Argentina combined per-
form more than 50% of world’s trade export as per 2011/12 
values. When 2011/12 values are considered, Australia seems 
like the leading exporter in the world with a volume of 5,8 mil-
lion tons. In terms of barley export, Australia is followed by 
Russia and Argentina with 3.6 million tons, AB-27 countries 
with 3.4 million tons and Ukraine with 2.1 million tons.  Cana-
da takes the 6ht place with 1.6 million tons.

More than 50% of entire barley import has been performed by 
Saudi Arabia and China with a volume of 21.1 million tons in 
2011/12 season. Importing 6.2 million barley in 2010/11 sea-
son, Saudi Arabia, has increased its import volume to 9.7 mil-
lion tons in 2011/12 season. Likewise, Saudi Arabia is expected 
to import 7.5 million tons of barley in 2012/13 season. Saudi 
Arabia has been followed by China with 2.5 million tons of bar-
ley import in 2011/2012 season. China is expected to import 
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sezonunda ithalat miktarını 8,7 milyon tona çıkarmıştır. Suudi 
Arabistan’ın 2012/13 sezonunda da 7,5 milyon ton civarında 
arpa ithalatı gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

2011/12 sezonunda Suudi Arabistan’ı 2,5 milyon tonluk arpa 
ithalatıyla Çin takip etmektedir. Çin’in 2012/13 sezonunda da 
2,4 milyon ton civarında ithalat gerçekleştireceği öngörülüyor. 
Dünya arpa ithalatında Çin’i, 1,7 milyon ton ithalatla İran, 1,2 
milyon ton ithalatla Japonya takip etmektedir. Çavdarın çoğu, 
üretildiği ülkede tüketilmekte ya da çok küçük bir miktarı 
komşu ülkelere ihraç edilmektedir. Bu yüzden dünya ticaretine 
konu olan çavdar miktarı, 2011/12 sezonunda sadece 544 bin 
tondur. Dünya ticaretine konu olan çavdar miktarının yarıdan 
fazlasını Rusya ihraç etmektedir. Rusya’nın 2011/12 sezonunda 
gerçekleştirdiği çavdar ihracat miktarı 284 bin tondur. Çavdar 
ithalatında ise en büyük AB-27 
ve ABD’ye ait. AB-27 ülkelerinin 
2011/12 sezonunda gerçekleştir-
diği çavdar ithalatının 301 bin ton, 
ABD’nin gerçekleştirdiği ithalatın 
ise 174 bin ton olduğu tahmin edil-
mektedir.

Çavdarda olduğu gibi yulafta da 
dünya ticaretine konu olan miktar 
çok azdır. Her yıl ortalama 2 milyon 
ton yulaf, ihraç ve ithal edilmekte-
dir. Dünya yulaf ticaretinde en bü-
yük ihracat payı Kanada’dır. Kanada 
dünya yulaf ihracatının neredeyse 
tamamını gerçekleştiren ülke ko-
numundadır. 2011/12 sezonunda 
1,7 milyon ton yulaf ihracatı ger-
çekleştiren Kanada’nın, 2012/13 se-
zonunda da 1,6 milyon ton ihracat 
gerçekleştireceği öngörülmektedir. 
Yulaf ihracatında Kanada’yı 174 bin 
ton ile Avustralya ve AB-27 ülkeleri 
takip etmektedir. 

Yulaf ihracatındaki tabloya benzer 
bir tablo da dünya yulaf ithalatında 
karşımıza çıkmaktadır. Dünya yulaf 
ithalatına bakıldığında neredeyse tamamının tek bir ülke ta-
rafından, ABD tarafından yapıldığı görülmektedir. 2011/12 se-
zonunda 1,7 milyon ton yulaf ithalatı gerçekleştiren ABD’nin 
2012/13 sezonunda da 1,5 milyon ton ithalat gerçekleştireceği 
öngörülmektedir. Dünya yulaf ithalatında ABD’yi 134 bin ton-
luk ithalatla Meksika ve 54 bin tonluk ithalatla Japonya takip 
etmektedir.

Yulaf ve çavdarda olduğu gibi darının da önemli bir bölümü, 
üretildiği bölgede tüketilmektedir. Bu yüzden dünya ticaretine 
konu olan darı miktarı ortalama 6 milyon tonla sınırlı kalmak-
tadır. 2011/12 sezonunda ticaret konu olan 5,3 milyon tonluk 
darının 2,1 milyon tonu Arjantin tarafından ihraç edilmiştir.

2.4 million tons of barley in 2012/13 season. China is followed 
by Iran with 1.7 million tons and Japan with 1.2 million tons in 
barley import.

Most of produced rye is consumed in the producing country 
or exported to neighboring countries. The refore, rye trade 
volume in 2011/2012 season is only 544 thousand tons. More 
than half of the trade volume is exported by Russia. Russia’s 
rye export in 2011/12 season is 284 thousand tons. 

In terms of rye import, leading countries in the world are USA 
and AB-27. Approximate import values for rye in 2011/12 
season are; 301 thousand tons by AB-27 countries and 127 
thousand tons by United States. Just like rye, trade volume of 
oat is also very limited. Approximately 2 million tons of oat is 

exported and imported annually. 
Canada has the biggest export 
share in oat trade. 

Nearly entire oat export is per-
formed by Canada in the world. 
Canada, exporting1.7 million tons 
of oat in 2011/12 season, is ex-
pected to export 1.6 million tons 
of oat in 2012/13 season. Canada 
is followed by Australia and AB-27 
countries with 174 thousand tons. 

Similar figures are observed in 
terms of oat import volume. When 
we focus on global oat import, we 
see that nearly all oat import is 
performed by one country, United 
States. USA, importing1.7 million 
tons of oat in 2011/12 season, is 
expected to import 1.5 million 
tons of oat in 2012/13 season. 
United States is followed by Mex-
ico with 134 million tons and Ja-
pan with 54 million tons.

Just like oat and rye, millet is also 
mainly considered in the same 

country it’s produced. For this reason, global millet trade 
volume in is limited to only 6 million tons. 2.1 million tons of 
5.3 million tons global millet trade volume as per 2011/12 is 
exported by Argentina. Leading exporter of millet excluding 
2011/2012 season, USA, has fallen behind Argentina with 1,5 
million tones this season. Australia’s export value for 2011/12 
season is 1.1 million tons. 

Expected global export volume of millet is expected to be 
6.6 million tons for 2012/13 season. In terms of millet import, 
leading country in the world is Japan with 1,4 million tons. Ja-
pan is followed by Mexico with 1.3 million tons and Colombia 
with 592 million tons.
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Darı ihracatında 2011/12 sezonu dışındaki yıllarda en önemli 
darı ihracatçısı olan ABD, bu sezonda 1,5 milyon tonluk ihra-
catla Arjantin’in gerisinde kalmıştır. 

Avustralya’nın 2011/12 sezonunda gerçekleştirdiği ihracat 
miktarı ise 1,1 milyon tondur. 2012/13 sezonunda toplam 
darı ihracat miktarının 6,6 milyon ton olacağı öngörülmek-
tedir. Dünya darı ithalatında ise en büyük pay 1,4 milyon 
ton ile Japonya’ya aittir. Japonya’yı 1,3 milyon tonluk itha-
latla Meksika ve 592 bin tonluk ithalatla Kolombiya takip 
etmektedir.

DÜNYA BAKLİYAT TİCARETİ
Dünya bakliyat ticareti 2007 yılında değer bazına 5,1 milyar 
Dolar olarak gerçekleşmiştir. Miktar olarak da son beş yılda 
yüzde 6 artan dünya bakliyat ticareti, 2007 yılında 10,2 milyon 
ton olarak gerçekleşmiştir. Dünya bakliyat ihracatında yüzde 
37 ile bezelye en büyük paya sahiptir.

Dünya ticaretine konu olan bakliyat miktarı, 2007 yılı veri-
lerine göre 10,2 milyon tondur. 2006 yılında yemeklik tane 
baklagillerin dünya ihracatı değer bazında dikkate alındı-
ğında; 1.298 milyon Dolar ile kuru fasulyenin en yüksek ih-
raç değerine sahip olan ürün olduğu ve kuru fasulyeyi 880 
milyon Dolarlık değeriyle bezelyenin takip ettiği görülmek-
tedir. 

Miktar olarak bezelye, kuru fasulyeden daha yüksek paya sa-
hip olmasına rağmen, ortalama bezelye ihraç fiyatlarının kuru 
fasulyeden oldukça düşük oluşu, değer olarak kuru fasulyeyi 
ön plana çıkarmaktadır. Bezelyeden sonra en yüksek ihraç de-
ğerine sahip ürünler mercimek, nohut ve bakla şeklinde sıra-
lanmaktadır.

Dünya bakliyat ithalatı da 2006 yılında miktar olarak 9.416 bin 
ton, değer olarak da 3.650 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Dünya bakliyat üretiminin yüzde 80-85’i iç piyasalarda tüke-
tilmekte, yüzde 10-15’lik kısım ise uluslararası ticarete konu 
olmaktadır. 

Dünya bakliyat ihracatında en önemli ülke Kanada’dır. Özellik-
le 1990’lı yıllardan sonra bakliyat üretimini önemli ölçüde artı-
ran Kanada, üretim artışına paralel olarak önemli bir ihracatçı 
olmuştur. 2006 yılı verilerine göre Kanada’nın dünya ihracatın-
daki payı yüzde 25,4’dür. 

Kanada’dan sonra ABD ikinci büyük ihracatçı olup, bu ülkeleri 
sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya ve Türkiye takip et-
mektedir. Dünya ihracatında 5. sırada yer alan Türkiye’nin payı 
yüzde 6,7’dir.

2006 yılı verilerine göre Hindistan en büyük ithalatçı ülke olup, 
dünya ithalatının yüzde 10’unu gerçekleştirmiştir. Hindistan’ı 
yüzde 6’lık payı ile Pakistan, yüzde 5’erlik payları ile İspanya ve 
ABD takip etmektedir. Türkiye’nin ise dünya ithalatındaki payı 
miktar olarak yüzde 1,7’dir.

WORLD PULSE VEGETABLES TRADE
Value of world pulse trade has evaluated to be 5,1 billion dol-
lars as per the year 2007. Pulse trade, increasing by six percent 
in the last five years, corresponds to a volume of 10,2 million 
dollars in 2007. Pea is the main product with 37 percent share 
in world pulse vegetables export. World pulse trade has a vol-
ume of approximately 10.2 million tons as per 2007 data. 

When value of granular pulse food export of 2006 is taken into 
consideration; it can be said that haricot bean has the high-
est export value with 1.298 million dollars, followed by pea 
with 880 million dollars. Even though pea has an important-
ly higher share than haricot in terms of volume, haricot still 
dominates the value leadership with its higher average export 
price. Following pea, products with the highest export value 
seem to be lentil, chickpea and broad bean.

Pulse vegetable import value as per 2006 has been evaluated 
to be 3.650 million dollars with a total volume of 9.416 thou-
sand tons. 

80-85 percent of produced pulse vegetables are consumed 
in the country of production, while remaining 10-15 percent 
is subjected to global trade. Canada is the leading country is 
pulse vegetable trade. Especially following 1990s, Canada has 
developed its production capacity and export volume, being 
the dominant partner in world pulse vegetable share. 

As per 2006, Canada performs 25.4 percent of pulse vegetable 
export of the world. Canada is followed by USA, being the sec-
ond leading producer, then China, Australia and Turkey. Being 
the fifth largest export source in the World, Turkey’s share is 
6.7 percent.

Again, according to 2006 values, India is the leading importer 
of pulse vegetables, performing 10 percent of global import. 
The country is followed by Pakistan with 6 percent as well as 
Spain and USA with 5 percent each. Turkey’s share in global 
pulse vegetable import volume is 1.7 percent.
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Depolanmış tahıl ve tahıl ürünleri, insan ve hayvan beslenme-
sindeki tartışılmaz konumu ile uluslararası ticarette çok önem-
li bir yere sahiptir. FAO’ya göre 2010 yılında Dünya genelinde 
hububat üretimi 2,433 milyar ton olmuş; ihracat ve ithalat 
değerleri ise sırasıyla 83 ve 88 milyar ABD Dolar’ı olarak ger-
çekleşmiştir (www.ibp.gov.tr). Ülkemiz verilerine bakıldığında 
hububat üretimimiz 2011 yılında 35,213 milyon ton olarak 
tahmin edilmiş; 114,431 ton hububat ihraç edilerek karşılı-
ğında 110,180 milyon ABD Dolar’ı tutarında bir döviz girdisi 
sağlanmıştır (www.ibp.gov.tr). İşlenmiş hububat ürünleri de 
ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. 2011 yılında 
404,087 ton makarna ihracatı ile ülkemize 285,305 milyon ABD 
Dolar’ı kazandırılmıştır (www.ibp.gov.tr). 

Buğday unu ihracatımız da 2012 yılında 1,862 milyon ton 
karşılığında 609,455 milyon ABD Dolar’ı olarak gerçekleş-
miştir (www.usf.org.tr). TÜİK verilerine göre; 2012 yılında 
tahminen 152,561 milyar Dolar olarak gerçekleşen toplam 
ihracatımız içinde hububat ve değirmencilik ürünlerinin 
payı yaklaşık 1,194 milyar ABD Dolar’ı civarında olmuştur. 
Bu rakam, toplam ihracatımızın %0,78’ini; TÜİK verilerine 
göre 5,192 milyar ABD Dolar’ı olan tarımsal ihracatımızın da 
%23’ünü oluşturmaktadır.

Prof.Dr. Mevlüt EMEKCİ
Prof.Dr. Ahmet Güray FERİZLİ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Ankara University Faculty of Agriculture Plant Protection Department

Stored cereal and cereal products have a quite significant 
place in international trade with its unarguable position 
for human and animal diet. According to FAO, cereal pro-
duction around the world in 2010 has been 2,433 billion 
tons and export and import values have been respectively 
83 and 99 billion US Dollars (www.ibp.gov.tr). When we ex-
amine the data of our country, cereal production has been 
35,213 million tons in 2011; 114,431 tons of cereal has been 
exported and foreign currency inflow of 110,180 US Dol-
lars has been provided in exchange (www.ibp.gov.tr). Pro-
cessed cereal products have also an important role for the 
economy of our country. Export of 404,087 tons of pasta 
in 2011 has generated 285,305 million US Dollars for our 
country (www.ibp.gov.tr). 

In 2012, 1,862 tons of wheat flour has been exported and 
609,455 million US Dollars has been generated in exchange 
(www.usf.org.tr). According to the data of Turkish Statistical 
Institute (TÜİK), the share of cereal and milling products in 
our export of presumably 152,561 million Dollars in 2012 
is approximately 1,194 billion US Dollars. This figure consti-
tutes 0,78% of our total export and 23% of our agricultural 
export which is 5,192 according the data of TÜİK. 

CONTROL OF PESTS HARMING STORED CEREAL 
AND CEREAL PRODUCTS

DEPOLANMIŞ TAHIL VE TAHIL 
ÜRÜNLERİNDE ZARAR YAPAN 
BÖCEKLERLE MÜCADELE
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Depolanmış tahıl ve tahıl ürünleri, depolama sürecinde fiziksel 
koşulların ve entomolojik (böcek, akar, kemirgen vb.) ve fito-
patolojik etmenlerin etkisiyle kayıplara uğramaktadır. FAO’ya 
göre Dünya genelinde depolanmış ürünlerde böcek, akar ve 
kemirgenlerin neden olduğu kayıplar yılda ortalama %20 ola-
rak bildirilmektedir (Avrupa ve Kuzey Amerika için %10; Asya 
ve Afrika ülkeleri için %30) (Hills 2002). Bu zarar oranı bulaşma 
düzeyine göre daha da artabilmektedir. 

Depolanmış tahıl ve tahıl ürünlerinde görülen böcek ve diğer 
etmenler, öncelikle bulaştıkları ürünlerden beslenmek sure-
tiyle üründe doğrudan nicel kayıplara neden olurlar. Zararlılar 
ayrıca kaliteyi de etkilemek suretiyle ürünün besin değerleri 
ve diğer özelliklerinde de olumsuz değişikliklere neden olmak-
tadır (Boxall, 2001, Ferizli ve Emekci 2010). Zararlıların ürüne 
bulaştırdıkları vücut kalıntıları, pislikleri ve salgılamış oldukları 
ağ ve benzeri maddeler de ürünün kalite özelliklerinde önemli 
ölçüde düşüşe neden olmaktadır. Özellikle ağımsı yapılar ürün 
kalitesini düşürmenin yanı sıra işletmelerde makina aksamın-
da da mekanik sorunlara yol açabilmektedir. Zararlı bulaşıklı-
lığının yoğunluğu ileri aşamalarda üründe küflenme, kızışma 
ve kokuşmayı da beraberinde getirmektedir. Bütün bunlara ek 
olarak zararlılarla bulaşık ürünlerin tüketilmesi, insan ve hay-
van sağlığı yönünden risk oluşturmaktadır. Örneğin; Tribolium 
türleri kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabilmekte-
dir (Stejskal and Hubert 2006). Dolayısıyla depolanmış tahıl ve 
tahıl ürünlerinin, üretimden tüketime kadarki süreçte en uy-
gun şekilde ve en az düzeyde kayıpla korunması, ticari açıdan 
olduğu kadar sağlık yönüyle de büyük önem taşımaktadır.

Ülkemiz, iklimsel özellikleri nedeniyle birkaç istisna dışında 
Dünyada mevcut hemen bütün depolanmış ürün zararlısı 
böcek ve diğer entomolojik etmenleri barındırmaktadır. Ülke-
mizin coğrafi olarak Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki köprü 
konumundan kaynaklanan yoğun uluslararası nakliye hareket-
liliği de, hiç şüphesiz böcek ve entomolojik etmenlerin ülke-
mizdeki varlığına katkı yapan diğer önemli bir unsurdur.

Stored cereal and cereal products suffer losses due to physical 
conditions and entomological (insect, mite, rodents etc.) and 
phytopathological factors during storage process. FAO reports 
the amount of losses caused by insect, mite and rodents in 
stored products around the world as approximately 20% an-
nually (For Europe and North America, it is 10% and for Asian 
and African countries, it is 30%) (Hills 202). The amount of loss 
may increase according to the level of contamination. 

Pest and other factors seen in stored cereal and cereal prod-
ucts primarily cause direct quantitative losses by feeding on 
the products. Pests cause negative changes in nutrients and 
other features of the product by affecting the quality of the 
product (Boxall, 2001, Ferizli and Emekci 2010). Body residu-
als, dirt and web and similar substances excreted by them on 
the product result in serious declines in the quality features of 
a product. Especially web-like structures may also cause me-
chanic problems in the parts of machines used in enterprises 
decrease in the quality of product. 

Density of pest contamination brings along moulding, esca-
lation and putrefaction in the following processes. Addition-
ally, consumption of contaminated products poses risk for the 
health of human and animals. For example; Tribolium species 
may cause the formation of carcinogen materials (Stejskal and 
Hubert 2006). Therefore it is really crucial to keep stored ce-
real and cereal products in the most suitable way and with the 
least possible loss from production to consumption for both 
its trade and for health. 

Our country nestles nearly all insects and other entomologic 
factors exist in the world that harm products apart form a few 
exceptions due to its climatic features. Intense international 
transportation activity of our country arising from its geo-
graphic position as a bridge between Asia and Europe con-
tinents is another important factor contributing to the exist-
ence of insect and entomological factors in our country. 
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Ülkemizde depolanmış ürün zararlılarıyla mücadele ağırlıklı 
olarak kimyasal mücadele şeklinde yürütülmektedir. Ülkemiz-
de depolanmış ürün zararlılarıyla savaşımda resmi olmayan 
verilere göre 1998 yılında yaklaşık olarak 297 ton pestisit kul-
lanılmıştır. B

u rakamın %79’u ürün ilaçlamasında, %7’si boş depo ilaçla-
masında, %13’ü metil bromit (MB) fümigasyonunda, %1’i de 
fosfin (PH3) fümigasyonunda kullanılmıştır (Emekci and Feriz-
li, 2000). Ülkemizde Montreal Protokolü uyarınca depolanmış 
ürünlerde MB kullanımı, karantina ve nakliye öncesi hariç ol-
mak üzere, 2004 yılından itibaren yasaklanmıştır (www.gkgm.
gov.tr). Ancak bu konuda yayınlanmış resmi veriler bulunma-
maktadır.

Depolanmış hububat zararlılarına karşı kullanılan pestisitlere 
ilişkin olarak Dünya geneline bakıldığında ABD, Avrupa ülkele-
ri ve Çin’in başını çektiği 200 milyon Euro’luk bir pestisit paza-
rının bulunduğu görülmektedir. Bu tutarın %42’si gaz halinde 
etkili olan pestisitlere (fümigant) ve %59’u da rezidüyel etkili 
pestisitlere aittir. Türkiye, depolanmış hububatta kullanılan 
pestisit pazarında ABD, Çin, Japonya, Almanya, Fransa, Brezil-
ya, Avustralya ve Rusya’nın ardından 9. önemli ülke konumun-
dadır. Türkiye’yi Macaristan, Arjantin ve İspanya izlemektedir. 
İsimleri anılan bu 12 ülke, depolanmış hububatta kullanılan 
pestisit pazarında %80’lik bir paya sahiptir (GFK Kynetech- 
2009, Kline -2009 Survey). 

Depolanmış ürün zararlılarıyla mücadelede, uygulama açısın-
dan çok farklı mücadele yöntemlerinin kullanıldığı görülmek-
tedir (Çizelge 2). Özellikle Montreal Protokolü uyarınca metil 
bromitin tüm Dünyada belli bir program çerçevesinde yasak-
lanıyor oluşu (UNEP, 1995), alternatif yöntemlerin kullanımını 
artırmıştır. Örneğin; ABD ve Kanada gibi ülkelerde 50-60oC 
gibi yüksek sıcaklıktaki havanın 24-36 saat süresince sirkülas-
yonu ile un ve yem fabrikaları zararlı böceklerden arındırılabil-
mektedir (Beckett et al 2007). 

Ancak yüksek enerji maliyetleri nedeniyle bu tür uygulamalar 
ülkemizde ekonomik olmamaktadır. Sonuçta bu yöntemler 
içinde, konvansiyonel ürünlerdeki zararlılara karşı en çok baş-
vurulan yöntem, hiç şüphesiz pestisit uygulamalarıdır. Bunun 
temel nedeni pestisit uygulamalarının kolay ve göreceli olarak 
ucuz olması ve pestisit uygulamalarında sonuca kısa sürede 
ulaşılmasıdır.  Depolanmış ürünlerde zararlı böcek ve akarlara 
karşı kullanılan pestisitler, fümigantlar ve rezidüyel pestisitler 
olarak iki gruba ayrılmaktadır. Ülkemizde toz halinde kullanı-
mına izin verilen pestisit bulunmamaktadır.

Fümigantlar gaz halinde etkili olan pestisitlerdir. Uygulama, 
fümigasyon ortamına ürün miktarı veya fumigasyon yapılacak 
hacim üzerinden gidilerek belli miktarda fümigant verilerek 
gerçekleştirilmektedir. Fümigantlar içerisinde, gerek katı (ör-
neğin metal fosfit preparatları) ve gerekse basınçlı çelik silin-
dirlerde sıvılaştırılmış gaz (örneğin sülfüril florit, fosfin gazı) 
halinde piyasaya arz edilen formülasyonlar bulunur. 

Control of pests harming stored products is generally carried 
out in the form of chemical control in our country. According 
to nonofficial data, approximately 297 tons of pesticide has 
been used in 1998 in order to control stored product pests. 
79% of it has been used in product spraying, 7% in the dis-
infection of empty warehouse, 13% in methyl bromide (MB) 
fumigation and 1% in phosphine (PH3) fumigation (Emekci 
and Ferizli, 2000). 

Use of MB in stored products is prohibited in our country since 
2004 expect for quarantine and pre-transportation as to Mon-
treal Protocol (www.gkgm.gov.tr). However, no published of-
ficial data exist about this matter. 

It is seen that there is a pesticide market of 200 million Euro 
leaded by USA, European countries and China when we ex-
amine worldwide pesticides used against stored cereal pests. 
42% of this amount belongs to gaseous pesticides (fumigant) 
whereas 59% of it belongs to residual pesticides. 

Turkey is the 9th important country in the market of pesti-
cide used for stored cereals after USA, China, Japan, Germany, 
France, Brazil, Australia and Russia. Turkey is followed by Hun-
gary, Argentine and Spain. Mentioned 12 countries possess 
80% of the market of pesticide used for stored cereal (GFK 
Kynetech-2009, Kline-2009 Survey).

It has been seen that quite different control methods are used 
in terms of application for the control of stored product pests 
(Table 2). Especially the prohibition of methyl bromide around 
the world in the scope of a certain program pursuant to Mon-
treal Protocol (UNEP, 1995) has increased the use of alternative 
methods. For instance, pests can be removed in flour and feed 
factories with the circulation of 50-60 °C high temperature air 
for 24-36 hours in countries like USA and Canada (Beckett et all 
2007). However, these kinds of applications are not economic 
in our country due to high energy costs. As a result, most com-
monly applied method against pests in conventional products 
is without doubt pesticide applications among these meth-
ods. 

Its primary reason is that pesticide applications are easy and 
relatively cheap and come to fruition in a short time. Pesticides, 
used against pests and mites for stored products are separat-
ed into two groups as fumigants and residual pesticides. There 
is no pesticide which is allowed to be used in powder form 
in our country. Fumigants are gaseous pesticides. Application 
is carried out by providing a certain amount of fumigant ac-
cording to the environment of fumigation, amount of product 
or volume of fumigation. Among fumigants, there are formu-
lations provided to market both in solid (for example, metal 
phosphide preparations) and gas form liquidized in pressure 
steel cylinders (for example, sulphuryl fluoride, and phosphine 
gas). Solid metal phosphide formulations, for example alumin-
ium phosphide, starts to release phosphine gas with the effect 
of temperature and moisture in the environment. 
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Katı metal fosfit formülasyonları, örneğin alüminyum fosfit, ha-
vandaki nem ve sıcaklığın etkisiyle fosfin gazı çıkarmaya baş-
lar. Uygulamalarda fosfin gazı çıkışı, ortamın sıcaklık ve nemi-
ne göre yaklaşık 24 saatte tamamlanır. Basınçlı çelik tüplerde 
sıvılaştırılmış gaz halindeki fümigant formülasyonları ise, örne-
ğin fosfin veya sülfüril florit, uygulama anında doğrudan ilgili 
gazın ortama verilebildiği formülasyonlardır. Bunlardan sülfü-
ril florit gazı, ülkemizde ruhsatlanmış durumdadır; ancak ticari 
olarak henüz satışa sunulmuş değildir. Metal fosfit preparatları 
(alüminyum fosfit ve magnezyum fosfit) şu an için ülkemizde 
ruhsatlı olarak temin edilebilen yegane fümigantları teşkil et-
mektedir. Metal fosfit preparatları ile yapılan fümigasyonlarda, 
uygulama süresi sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. 

Örneğin alüminyum fosfit tabletler ile 5oC altındaki sıcaklık-
larda fümigasyona izin verilmezken, 5-12 oC’de 10 gün; 12-15 
oC’de 5 gün; 16-20 oC’de 4 gün ve 20oC üzerindeki sıcaklıklar-
da da 3 günlük bir fümigasyon süresi önerilmektedir (www.
degeschamerica.com). Fumigasyon uygulaması süresince 
üretime ara verilmesi gerekir. Fümigantların ürünlerde kalıcı-
lık özelliği bulunmaz. Yani fümigasyondan sonra depolanan 
ürünler böcekler tarafından yeniden enfekte edilebilirler. Fümi-
gasyon uygulamaları ülkemizde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı tarafından verilen fümigasyon operatörü ve yardımcısı 
belgesine sahip olan uzmanlar tarafından yapılabilmektedir.

Release of phosphine gas in the application is completed 
nearly in 24 hours according to the moisture and temperature 
of the environment. Fumigant formulations in liquidized gas 
form in pressure steel tubes, for example, phosphine or sul-
phuryl fluoride, are formulations that can be released to the 
environment in the course of application. Sulphuryl fluoride 
gas among them is licensed in our country; however, it has not 
been put up for sale yet. Metal phosphide preparations (alu-
minium phosphide and magnesium phosphide) are the only 
fumigants that can be supplied in a licensed way in our coun-
try at the moment. Duration of application varies according to 
temperature in fumigations carried out by metal phosphide 
preparations. 

For instance, fumigations with aluminium phosphide tab-
lets under 5°C are not allowed whereas a fumigation period 
of 10 days is recommended for 5-12°C, 5 days for 12-15°C, 
4 days for 16-20 °C and 3 days for temperatures over 20°C 
(www.degeschamerica.com). Production should be ceased 
during fumigation application. Fumigants do not have 
long-lasting effects on products. That is, products stored 
after fumigation may be re-infected by insects. Fumigation 
applications are conducted by experts having fumigation 
operator and assistant certificate given by Ministry of Food, 
Agriculture and Livestock. 
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Buna karşılık rezidüel ya da kalıcı etkili pestisitler olarak bilinen 
ve sıvı olarak depo yüzeyine ve direk mahsulün üzerine özel 
ekipmanlarla püskürtülmek sureti ile uygulanan pestisitler, 
hem ani hem de 12 aya varan kalıcı etki gösterirler. Bu sürede 
ürün, böcekler ve akarlar tarafından enfekte edilemez. Bunlara 
örnek olarak Deltamethrin 25g/l + PBO 250g/L verilebilir. Bu 
pestisit ülkemizde K-Obiol EC 25 ticari ismi ile satışa sunulmak-
tadır. 

K-Obiol EC 25, uygulama dozunda dahi tahıllar için belirtilmiş 
olan kalıntı seviyesinin (MRL) altında olması sebebi ile hem uy-
gulayıcı hem de tüketiciler için güvenli bir üründür. 

Bu ürünler hasattan depolamaya kadar ürünün taşınması es-
nasında farklı noktalarda uygulanabilir. Hasat edilen mahsulün 
biçerdöverden araca yüklenmesi ya da araçtan siloya aktarıl-
ması esnasında helezona entegre edilmiş spreyleme ünitesiyle 
veya işletmeye giren mahsulün taşınması esnasında konveyör 
ya da elevatore entegre edilen spreyleme ünitesiyle de uygu-
lanabilir. 

Buna karşılık rezidüyel ya da kalıcı etkili pestisitler olarak bi-
linen ve sıvı olarak ürüne püskürtülmek suretiyle kullanılan 
pestisitlerin etkileri, uygulamadan sonra belli bir süre devam 
eder ve bu sürede ürün böcekler ve akarlar tarafından enfekte 
edilemez. Bunlara örnek olarak Deltamethrin + PBO gösteri-
lebilir. Bu pestisit ülkemizde K-Obiol 25 EC ticari adı ile satışa 
sunulmaktadır.

Depolanmış ürün zararlıları ile mücadelenin başarısı, şüphesiz 
entegre zararlı yönetimi ilkelerine uyulmasına bağlıdır. Enteg-
re zararlı yönetimi, bir mücadele yöntemi değildir; insan ve 
çevre sağlığı dikkate alınarak ekonomik ve ekolojik değerlen-
dirmelerin ışığında mücadele şekline karar verme sürecidir. 
Bu karar verme sürecinde, ürünlerin ham veya işlenmiş olarak 
depolandığı yerlerde potansiyel zararlıların feromon tuzakları 
veya diğer sürvey çalışmaları ile sürekli olarak izlenmesi son 
derece önemlidir. 

İtalya’da feromon tuzakları kullanımı ile Ephestia kuehniella’nın 
(değirmen güvesi) 5 yıl boyunca kitle halinde yakalanması sa-
yesinde makarna fabrikalarında son iki yılda fümigasyon uy-
gulamalarına gerek kalmadığı ve sadece bazı lokal rezidüyel 
pestisit uygulamaları ile mücadelenin başarıyla gerçekleştiril-
diği bildirilmektedir (Trematerra and Gentile 2010). Kimyasal 
mücadeleye karar verilmesi halinde gerek fümigasyon ve ge-
rekse rezidüyel pestisit uygulamalarının optimum koşullarda 
yürütülmesinin sağlaması gerekmektedir. 

Ülkemizdeki uygulamalarda fümigasyondan önce gaz sız-
dırmazlık testinin yapılmadığı ve uygulama süresince gaz 
konsantrasyonunun ölçülmediği gözlenmektedir. Bu du-
rum, uygulama tekrarlarını gerektiren başarısız fümigas-
yonlara neden olmaktadır. Başarısız tekrarlı fümigasyonlar 
da zararlılarda direnç gelişimini tetiklemektedir (Boxall 
2001; Rajendran 2007).

On the other hand, pesticides known as residual or long-
lasting and applied by being sprayed in fluid form on depot 
and directly to the product by means of special equipment 
have both an instant and long-lasting effect for 12 months. 
During this period, products cannot be infected by insects 
and mites. 

Deltamethrin 25g/l + PBO 250 g/L can be given as an exam-
ple. This pesticide is put up for sale in our country with the 
commercial name, K-Obiol EC 25. K-Obiol EC 25 is a reliable 
product for both applier and consumer since it is under the 
residue limit (MRL) set forth for cereals even in the applica-
tion dose. 

These products may be applied in different points from 
harvest to storage. It can be applied by spraying unit inte-
grated into spiral as the product is loaded from harvester to 
vehicle or from vehicle to silo or by spraying unit integrated 
into conveyor or elevator as the product entering the en-
terprise is carried. 

On the other hand, effects of pesticides known as residual 
or long-lasting and used by being sprayed on product in 
liquid form last for a certain period after the application 
and during this period product cannot be infected by in-
sects and mites. Deltamethrin + PBO can be given as an ex-
ample. This pesticide is put up for sale in our country with 
the commercial name, K-Obiol EC 25.

The success of fight against pests harming stored prod-
ucts is contingent upon the compliance with integrated 
pest management principles. Integrated pest management 
is not a control method; it is the process of deciding the 
control method in the light of economic and ecological 
evaluations by taking human and environmental health 
into account. In the decision making process, it is extremely 
important to track potential pests continuously in the ar-
eas where products are stored in a raw or processed way by 
pheromone traps or other survey studies. 

It is reported that thanks to the trapping of Ephestia kue-
hniella in mass by pheromone traps for 5 years in Italy, 
fumigation applications have not been necessary in pasta 
factories in the last two years and pests could be controlled 
successfully by only few local residual pesticide applica-
tions (Trematerra and Gentile 2010). When chemical control 
is decided to be carried out, both fumigation and residual 
pesticide applications are required to be carried out at op-
timum conditions.

It has been observed that in our country leakage test is not 
conducted before fumigation application and gas concen-
tration is not measured during the application. This causes 
unsuccessful application which requires the repetition of 
fumigation. Unsuccessful repeated fumigations trigger 
pests to develop resistance (Boxall 2001; Rajendran 2007).
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Uluslararası alanda ise gaz sızdırmazlık testini müteakip “kon-
santrasyon X zaman (=CT product)” kavramına göre fümigas-
yon yapılmaktadır. Sürekli ölçülen gaz konsantrasyonu ile o 
anki uygulama süresinin çarpımından elde edilen rakam, ön-
ceden belirlenmiş belli bir değere ulaşınca fümigasyon son-
landırılmakta; bu değere ulaşıncaya kadar fümigasyon sürdü-
rülmekte; hedeflenen CT değerine ulaşmak için fümigasyon 
ortamına gerektiğinde fümigant ilave edilmektedir. Böylece 
fümigasyonun başarısı garanti altına alınmaktadır. Bazı fümi-
gantlar, örneğin sülfüril florit, bilgisayar paket programları yar-
dımıyla uygulanmaktadır (http://www.dowagro.com).

Sonuçta her türlü mücadele uygulamasının bu konuda uz-
manlaşmış ve yetki belgesine sahip uzmanlar tarafından yürü-
tülmesi son derece önemlidir.

In international realm, fumigation is carried out according 
to “concentration X time (=CT product)” concept after gas 
leakage test. Fumigation is completed when the figure ob-
tained by the multiplication of continuously measured gas 
concentration and present application period reaches to a 
certain pre-determined value; fumigation continues until 
this value is reached and fumigant is added to the fumiga-
tion environment in order to reach aimed CT value. There-
fore the success of fumigation is ensured. Some fumigant, 
for instance sulphuryl fluoride, is applied by means of a 
computer package (http://www.dowagro.com).

In conclusion, it is extremely important that all kinds of 
control applications are carried out by experts who are spe-
cialised in this field and have an authorization certificate. 

KAYNAKLAR - SOURCES
1. Anonymous 2010 Ruhsatlı bitki koruma ürünleri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Yayın Dairesi Başkanlığı, Polat Basımaevi, Ankara, 398 pp
2. Beckett SJ, Fields PG, Subramanyam BH 2007 Disinfestation of stored products and associated structures using heat. In: Tang J, Mitcham E, Wang 
S, Lurie S. (eds). Heat Treatments for Postharvest Pest Control: Theory and Practice. CABI, Oxfordshire, UK.
3. Boxall RA 2001 Post-harvest losses to insects - a world overview. International biodeterioration and biodegradation 48, 137-152.
4. Emekci M, Ferizli AG 2000 Current Status Of Stored Product Protection in Turkey. IOBC wprs Bulletin 23 (10): 39-45.
5. Ferizli AG ve Emekci M 2010 Depolanmış ürün zararlılarıyla savaşım, sorunlar ve çözüm yolları. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat 
Mühendisliği VII. Teknik Kongresi 11-15 Ocak 2010 Ankara, Bildiriler Kitabı 2, 579-587.
6. Hill DS 2002 Pests of Stored Foodstuffs and Their Control. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands. 496 pp.
7. Trematerra P and Gentile P 2010 Mass trapping of Ephestia kuehniella Zeller in a traditional flour mill, pp. 748-753. In Carvalho, M. O., P. G. Fields, 
C. S. Adler, F. H. Arthur, C. G. Athanassiou, J. F. Campbell, F. Fleurat-Lessard, P.W. Flinn, R.J. Hodges, A.A. Isikber, S. Navarro, R.T. Noyes, J. Riudavets, K.K. 
Sinha, G.R. Thorpe, B.H. Timlick, P. Trematerra, and N.D.G. White (Eds.), Proceedings of the 10th International Working Conference on Stored Product 
Protection, 27 June – 2 July, Estoril, Por tugal, Juliue-Kühn-Archiv, Germany (http://pub.jki.bund. de/index.php/JKA/issue/view/425. 
8. Rajendran S 2007 Benchmarking - What makes a goof fumigation? In: Donahaye, E.J., Navarro, S., Bell, C., Jayas, D., Noyes, R., Phillips, T.W. [Eds.] 
(2007) Proc. Int. Conf. Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored Products, Gold-Coast Australia. 8-13th August 2004. FTIC Ltd. Publishing, 
Israel. pp. 345-365
9. UNEP, 1995. Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer. 1994 Report of theMethyl Bromide Technical Options Committee. 1995 
Assessment. UNEP, Nairobi, Kenya, 304 pp. 
10. Stejskal, V., Hubert, J., 2006. Arthropods as sources of contaminants of stored products: an overview. In: Lorini, I., Bacaltchuk, B., Beckel, H., Deck-
ers, D., Sundfeld, E., Santos, J.P., Biagi, J.D., Celaro, J.C., Faroni, L.R.d’A., Bortolini, L.O.F., Sartori, M.R., Elias, M.C., Guedes, R.M.C., Fonseca, R.G., Scussel, 
W. (Eds),Proceedings of the Ninth International Working Conference on Stored-Product Protection, 15-18 October 2006, Campinas, Brazil, Abrapos, 
Rodovia, Brazil, pp. 1074-1080.



102



103

Dünya tahıl pazarında hem üretimi hem de ticaretiyle önemli 
bir yere sahip olan Türkiye, değirmencilik ürünleri konusunda 
dünyanın en iyileri arasında yer almaktadır. Bugün dünya un, 
makarna ve değirmen makineleri ihracatında ilk üç ülke ara-
sında yer alan Türkiye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve-
rilerine göre yaklaşık 39 milyon hektar toplam tarım alanına 
sahiptir. Bu alanın yaklaşık 20,5 milyon hektarı, işlenen tarım 
alanlarından oluşmaktadır. İşlenen tarım alanlarının yaklaşık 
15,5 milyon hektarı tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekimi 
için kullanılmakta, 4 milyon hektarı ise her yıl bu ürünler için 
nadasa bırakılmaktadır. 

TÜRKİYE TAHIL VE BAKLİYAT EKİMİ VE ÜRETİM MİKTARI
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 1992 yılında 139 mil-
yon dekar olan Türkiye’nin toplam tahıl ekim alanları, 2012 yı-
lında 112 milyon dekara gerilemiştir. Ancak tahıl ekim alanla-
rındaki bu gerileme, aynı süreçte, yaşanan verimlilik artışından 
dolayı toplam tahıl üretimine yansımamıştır. 1992 yılında 29 
milyon ton olan toplam tahıl üretimi 2000 yılında 32 milyon 
tona, 2005 yılında ise son 20 yılın en yüksek seviyesi olan 36 
milyon tona yükselmiştir. Sonraki yıllarda 2005 yılına kıyasla 
üretim bir miktar gerilese de genel ortalamada artış devam et-
miş ve 2011 yılında 35 milyon tona ulaşmıştır. 2012 sezonun-
da ise bir önceki sezona kıyasla toplam tahıl üretimi yaklaşık 2 
milyon tonluk düşüşle 33 milyon tona gerilemiştir.

Tüm tahıllar içerisinde ekim alanı en geniş olan ürün buğday-
dır. Buğday ekim alanlarında son 20 yılda 20 milyon dekar ge-
rileme yaşanmış; 1992 yılında 96 milyon dekar olan buğday 
ekim alanı, 2012 yılında 75 milyon dekara gerilemiştir. Toplam 
buğday ekim alanı içerisindeki daralmada, durum buğdayının 
ekim alanındaki daralma 10 milyon dekardır. Bu ekim alanın-
daki buğday üretimine bakıldığında, üretimin son 20 yılda çok 
önemli bir düşüş veya artış göstermediği görünmektedir. 1992 
yılında 19,3 milyon ton olan Türkiye buğday üretimi, sonraki 
yıllarda 20-21 milyon tonlar civarında seyretmiş ve 2011 yı-
lında 21,8 milyon ton, 2012 yılında ise 20,1 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir. Buğdaydaki verimlilik oranı ise 66 kilogramdır. 
1992 yılında dekara 201 kg olan buğday verimi, 2012 yılında 
dekara 267 kg’a ulaşmıştır. 

1992-2012 yılları arasında arpa ekim alanında 7 milyon dekar-
lık bir gerileme söz konusuyken, mısır ekim alanında yaklaşık 
1 milyon dekarlık, çeltik ekim alanında ise yaklaşık 760 bin 
dekarlık bir artış olmuştur. Aynı dönemler arasındaki verimli-
lik incelendiğinde ise özellikle mısır ve çeltik veriminin önemli 
oranda arttığı görünmektedir. 1992 yılında dekara 424 kilog-
ram olan mısır verimliliği, 2012 yılında dekara 739 kilograma, 
çeltik verimi ise dekara 500 kilogramdan 735 kilograma kadar 
yükselmiştir. 

Buna bağlı olarak mısır ve çeltik üretiminde önemli oranda ar-
tış yaşanmıştır. 1992 yılında 2,2 milyon ton olan mısır üretimi, 
yüzde 50’nin üzerinde bir artışla 2012 yılında 4,6 milyon tona 
ulaşmıştır. Çeltik üretimindeki artış ise çok daha fazladır. 1992 
yılında 215 bin ton olan çeltik üretimi, 2011 yılında 900 bin 

Having an important place in both the production and trade 
in the global grains market, Turkey is among the best of the 
world in milling products. Placed among the first three in ex-
port of global flour, pasta and milling machinery today, Tur-
key has a total of 39 million hectares of agricultural fields ac-
cording to the data of the Ministry of Food, Agriculture and 
Livestock. Approximately 20.5 million hectares of this come 
from processed agricultural field. 15.5 million hectare of the 
processes agricultural field are used for grains and other veg-
etal products and 4 million hectares are fallowed each year 
for these products.

TURKEY’S GRAINS AND LEGUMES PLANTATION 
AND PRODUCTION AMOUNT
According to the data of the Turkish Statistical Institute; 
Turkey’s grains fields which was 139 million decares in 
1992 dropped to 112 million decares in 2012. However, the 
decrease in the grains fields did not affect the total grains 
productions because of the increases in efficiency. The to-
tal grains production which was 29 million tons in 1992 in-
creased to 32 million tons in 2000 and to 36 million in 2005 
which was a record for the past 20 years. Even though pro-
duction decreased for a bit in the years after 2005 the in-
crease continued on the general average and it reached 35 
million tons in 2011. In 2012 season, the grains production 
decreased to 33 million with a decreased 2 million tons com-
pared to the previous season.

Among all grains, wheat has the widest plantation fields. 20 
million decare decrease has been experienced in the wheat 
field over the last 20 years; the wheat fields which were 96 
million decares in 1992 decreased to 75 million decares in 
2012. In the retraction of the total wheat fields, the retrac-
tion of the durum wheat was 10 million decares. When we 
take a look at the wheat production on this field area, the 
production does not seem to have a significant increase or 
decrease. Turkey’s wheat production which was 19.3 million 
tons in 1992, was about 20-12 million tons during the follow-
ing years and it reached 21.8 million tons in 2011 and 20.1 
million tons in 2012. The efficiency rate of the wheat was 66 
kilograms. The wheat efficiency which was 201kg/decare in 
1992 reached in 267kg/decare in 2012.

While the barley field decreased by 7 million decares be-
tween the years 1992 and 2012, there was a 1 million decare 
increase in corn fields and 760 decare increase in rice fields. 
When we look at the efficiency during the same period, it 
seems that especially the efficiency in corn and rise rose sig-
nificantly. Corn efficiency which was 424kg/decare in 1992, 
increased to 739 kg/decare in 2012 and the rice efficiency 
increased from 500kg/decare to 735kg. 

Corn and rice production had significant increases in parallel 
to this. The corn production which was 2.2 million in 1992 
increased to 4.6 million tons in 2012 with an increase over 
50%. The increase in rice production is far more. Rice produc-
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tona kadar ulaşmıştır. 2012 yılında ise 880 bin ton civarında 
seyretmiştir. Türkiye arpa üretiminde ara yıllarda yüksek artış-
lar görülse de, son 20 yılda ortalama 7 milyon ton seviyelerin-
de seyretmiştir.

Türkiye’de kuru baklagillerin ekim alanı ise son 20 yıl içerisin-
de önemli oranda azalma göstermiştir. 1992 yılında 18 milyon 
dekar olan toplam kuru baklagiller ekim alanı, 2012 yılında 
7,7 milyon dekara kadar gerilemiştir. Buna bağlı olarak top-
lam bakliyat üretimi de son 20 yılda yüzde 50’ye yakın oranda 
düşmüştür. Ekim alanlarındaki daralmaya karşın verim birçok 
bakliyat ürününde artış göstermiş, ancak bu verimlilik artışı 
toplam bakliyat üretiminin artmasını sağlayamamıştır. Bunun 
neticesinde 1992 yılında 2,1 milyon ton olan toplam bakliyat 
üretimi, 2012 yılında 1,1 milyon tona kadar gerilemiştir.

Kuru baklagiller arasında, ekim alanı en fazla daralan ürün no-
huttur. Türkiye’de 1992 yılında 8,5 milyon dekarda nohut ekimi 
yapılırken 2012’de bu alan yüzde 50 civarında bir daralma gös-
termiş ve 4,1 milyon dekara gerilemiştir. Bu ekim alanlarından 
elde edilen nohut üretimi ise 1992 yılında 777,5 bin ton iken 
2012 yılında 518 bin tona gerilemiştir.

Ekim alanlarındaki daralmada nohudu kırmızı mercimek takip 
etmektedir. 1992 yılında 5,1 milyon hektarda kırmızı mercimek 
üretimi gerçekleştiren Türkiye, 2012’de 2,1 milyon dekarda 
üretim gerçekleştirmiştir. Ekim alanındaki daralmayla birlikte 
üretim de önemli oranda gerilemiş ve 1992 yılında 829 bin ton 
olan kırmızı mercimek üretimi, 2012 yılında 410 bin tona ge-
rilemiştir.

Yeşil mercimek ekim alanında ise 2 milyon dekara aşkın bir 
kayıp yaşanmıştır. 1992’de 2,3 milyon dekarda gerçekleştirilen 

tion which was 215 thousand tons in 1992 increased to 900 
thousand tons in 2011. It was around 880 thousand tons in 
2012. Even though there were significant increases during 
the gap-years it was around 7 million tons over last 20 years.

Dry legume fields in Turkey have decreased significantly 
over the last 20 years. The total dry legume fields which 
were 18 million decares in 1992 decreased to 7.7 million 
decares in 2012. 

The total legume production has decreased around 50% as 
a result. Despite the decrease in fields, efficiency has risen in 
most legume products; however, this efficiency has not in-
creased the total legume production. As a result, the total 
legume production which was 2.1 million tons in 1992 de-
creased to 1.1 million tons in 2012.

Among the dry legumes, pea has the biggest field area. 
While there were 8.5 decare pea fields in Turkey in 1992 this 
area decreased by 50% in 2012 to 4.1 million decares. The 
pea production from this fields decreased from 777.5 thou-
sand tons in 1992 to 518 thousand tons in 2012.

In terms of field area, pea was followed by red lentil. While 
there was red lentil harvest over 5.1 million hectares in 1992 
in Turkey, it was done over a 2.1 million decare are in 2012. 
With the retraction of fields, production has also significantly 
decreased and the red lentil production which was 829 thou-
sand tons in 1992 decreased to 410 in 2012.

There has been a loss over 2 million decares in green lentil. 
211 thousand tons green lentil production which was carried 
out over a 2.3 million decare area in 1992 decreased to 28 
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211 bin ton yeşil mercimek üretimi, 2012 yılında 226 bin deka-
ra ve 28 bin tona gerilemiştir. Verimlilik açısından baklagillere 
bakıldığında; 1992 yılında dekara 90 kilogram olan nohut ve-
rimi, 2012 yılında dekara 220 kilogram çıkmıştır. Aynı dönem-
lerde kırmızı mercimekteki verim dekara 83 kilogramdan 191 
kilograma; yeşil mercimek verimi ise dekara 74 kilogramdan 
123 kilograma çıkmıştır.

TAHIL VE BAKLİYAT TÜKETİMİ
TÜİK verilerine göre 2007/08 sezonunda 28,6 milyon ton 
olan Türkiye’nin toplam tahıl tüketimi, 2010/11 sezonunda 
30,6 milyon tona ulaşmıştır. Kişi başına düşen yıllık tüketim 
ise aynı süreçte 222,90 kilogramdan 233,97 kilograma ulaş-
mıştır. Üretimde olduğu gibi tüketimde de tahıl ürünleri ara-
sında ilk sırayı buğday alıyor. 2007/08 sezonunda 16,8 milyon 
ton olarak toplam buğday tüketimi, 2010/11 sezonunda 18,1 
milyon tona ulaşmıştır. Türkiye tahıl tüketiminde, buğday-
dan sonraki en büyük tüketim payı arpaya aittir. 2007/08 
sezonunda 7 milyon ton olan arpa tüketimi, 2008-2011 ara-
sındaki sezonlarda 5 milyon tonlar civarında gerçekleşmiştir. 
2007/08 sezonunda 636 bin ton olan Türkiye’nin pirinç tüke-
timi, 2009/10 sezonunda 736 bin tona kadar yükselmiş ancak 
sonraki sezonda 563 bin tona gerilemiştir. Bir diğer önemli 
tahıl ürünü olan mısırda ise Türkiye’nin tüketimi ortalama 5 
milyon ton civarındadır. 

Kişi başına yıllık tüketimin 2010/11 sezonunda 15,5 kilogram 
olduğu kuru baklagillerde, toplam tüketim miktarı 2007/08 
sezonunda 1,1 ton; 2010/11 sezonunda 1,2 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir. Baklagillerde en büyük tüketim oranı nohuda 
aittir. 2007/08 sezonunda 412 bin ton olan Türkiye nohut tüke-
timi, 2010/11 sezonunda 473 bin tona yükselmiştir. Nohudu, 
2010/11 sezonundaki 449 bin tonluk tüketim miktarıyla kırmı-
zı mercimek takip etmektedir. 

thousand tons and 226 thousand decares in 226. When we 
take a look at the legumes in terms of efficiency; pea effi-
ciency which was 90kg/decare in 1992 increased to 220kg/
decare in 2012. During the same period the efficiency of red 
lentil increased from 83kg/decare to 191kg; green lentil ef-
ficiency increased from 74kg/decare to 123kg.

GRAINS AND LEGUMES CONSUMPTION
According to the data from TUIK (Turkish Statistics Institute) 
the total legumes consumption in Turkey which was 28.6 mil-
lion tons in the 2007/08 season increased to 30.6 million tons 
in the 2010/11 season. The annual consumption per capita 
increased from 222.90kg to 233.97kg over the same period. 
Wheat was the first among grains products in consumption as 
it was in production. The total wheat consumption which was 
16.8 million tons in the 2007/08 season increased to 18.1 million 
tons in the 2010/11 season. In the grains production of Turkey, 
wheat was followed by barley. The barley production which was 
7 million tons in the 2007/08 season was about 5 million tons 
during the seasons between 2008 and 2011. The rice consump-
tion of Turkey which was 636 thousand tons in the 2007/08 sea-
son increased to 736 thousand tons in the 2009/10 season but 
decreased to 563 thousand tons in the next season. Another 
important grains product, corn has a consumption amount of 
approximately 5 million tons in Turkey. In dry legumes whose 
annual consumption per capita was 15.5 kg in the 2010/11 sea-
son, the total consumption amount was 1.1 tons in the 2007/08 
season and 1.2 million tons in 2010/11 season. Pea has the 
highest consumption ratio among legumes. Pea consumption 
which was 412 thousand tons in Turkey in the 2007/08 season 
increased to 473 thousand tons in the 2010/11 season. Pea was 
followed by red lentil with 449 thousand ton consumption in 
the 2010/11 season.
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TÜRKİYE UN SANAYİ VE UN ÜRETİMİ
Türkiye’deki toplam un üretim kapasitesinin tahminen 32,5 
milyon ton olduğu, fiili üretimin ise 12 ile 14 milyon ton ara-
sında değiştiği belirtilmektedir. Kapasite kullanımında dünya 
ortalaması yüzde 65 iken bu oran Türkiye için yüzde 45’tir. 
Prof. Dr. Birol AKGÜN “Dünyada ve Türkiye’de Un Sanayisinin 
Gelişimi ve Sorunları” başlıklı çalışmasında, Türkiye’de mevcut 
un üretim kapasitesinin, Türkiye’deki toplam un tüketiminin 3 
katı olduğunu, Türkiye’nin mevcut un üretim kapasitesi ile tüm 
dünyada 11-12 milyon ton olan un ticaretini karşılayabileceği 
gibi, 7,5 milyon tonluk kapasite fazlası da yarattığını belirt-
mektedir.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun 2012 tarihli “Un Sa-
nayi Sektör Raporu”na göre Türkiye’de 700 un fabrikası aktif 
olarak çalışmaktadır. Bu fabrikaların bölgesel olarak dağılımı 
ise şöyledir;

İç Anadolu Bölgesi   202 
Karadeniz Bölgesi   141 
Marmara Bölgesi   135 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi  94 
Ege Bölgesi    4 
Akdeniz Bölgesi    46 
Doğu Anadolu Bölgesi   28 
Toplam     700

Bu verilere göre; fabrikaların yüzde 28’si İç Anadolu Bölgesi’nde, 
yüzde 20’si Karadeniz Bölgesi’nde, yüzde 19’u Marmara 
Bölgesi’nde, yüzde 13’ü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, 
yüzde 7,5’u Ege Bölgesi’nde, yüzde 6,4’ü Akdeniz Bölgesi’nde 
ve yüzde 4’ü ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. İş-
letmelerin kuruluş yeri ve yatırım planları analiz edildiğinde, 

TURKEY’S FLOUR INDUSTRY AND FLOUR PRODUCTION
It is noted that the total flour production capacity in Turkey 
is 32.5 million and active production is between 12 and 14 
million tons. 

While the use of capacity is 65% around  the world it is 45% 
for Turkey. In his study titled “The Development and Issues 
of the Flour Industry in Turkey and around the World,” Prof. 
Dr. Birol AKGUN stated that the current flour production ca-
pacity of Turkey was three times the total flour production 
and that the Turkey’s current flour production capacity could 
both meet the 11-12 million tons exports in the world and 
have a 7.5 million tons of capacity surplus.

According to the “Flour Industry Sector Report” of the Fed-
eration of Turkey’s Flour Industrialists dating 2012, 700 flour 
factories are active in Turkey. The regional breakdown of 
these factories is as follows;
Central Anatolia Region  202
Black Sea Region   141
Marmara Region   135
South-eastern Anatolia Region 94
Aegean Region   54
Mediterranean Region  46
Eastern Anatolia Region  28
Total    700

According to this data; 28% of the factories are in the Cen-
tral Anatolia Region, %20 is in the Black Sea Region, 19% 
is in Marmara Region, 13% is in the South-eastern Anatolia 
Region, 7.5% is in Aegean Region, 6.4% is in Mediterranean 
Region and 4% is in Eastern Anatolia Region. When locations 
and investment plans of the business are analysed, it is un-
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hammaddeye, pazara ve altyapıya yakınlığın önemli olduğu, 
ayrıca Türkiye’de buğday ekim ve üretim alanlarının bu seçim-
de önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır.

DEĞİRMEN TEKNOLOJİLERİNDE TÜRKİYE
Türkiye, un üretiminde olduğu gibi değirmen teknolojileri üre-
timinde de dünyada önemli bir konuma sahiptir. BM İstatistik 
Bölümü’nün verilerine göre; 2009 yılında 
156 milyon 79 bin dolarlık değirmen ma-
kineleri ihracatı gerçekleştiren Türkiye, 
bu ihracat rakamıyla dünya değirmen 
makineleri ticaretinde üçüncü sırada yer 
almaktadır. 2010 yılında ise 166 milyon 
252 bin dolarlık ihracatla dünya ihraca-
tında beşinci sırada yer alan Türkiye’nin 
en büyük rakipleri ise İsviçre ve Almanya 
olarak görünmektedir. 

GTİP bazında Türkiye’nin değirmen ma-
kineleri ihracatına bakıldığında; hububa-
tın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus 
makine ve cihazların ihracatta ilk sırada 
yer aldığı görülmektedir. Türkiye’den ya-
pılan ihracatta bu grubun ihracat değeri 2011 yılında 125,4 
milyon doları bulmaktadır. Makine ihracatında ikinci sırayı ise 
17,5 milyon dolarla tohum, hububat veya kuru baklagillerin 
temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mah-
sus makina ve cihazlar almaktadır. 

Türkiye’nin ülkelere göre değirmen makineleri ihracatında ise 
İran, 2011 yılında Türkiye’den gerçekleştirdiği 29,3 milyon do-
lar değerindeki ithalatla ilk sırada yer almaktadır. 2011 yılında 
İran’ın 14,8 milyon dolarlık değirmen makineleri ithalatıyla 
Rusya Federasyonu; 14,4 milyon dolarlık ithalatla Kazakistan, 

derstood that raw material, market and infrastructure has an 
importance and that wheat fields and production areas in 
Turkey has a major role in this choice.

TURKEY AND MILLING TECHNOLOGIES
Turkey has an important status in both flour production and 
the production of milling technologies in the world. Accord-

ing to the data of UN Statistics Division; 
having actualized a 156,079,000 dol-
lar worth of milling machinery exports 
in 2009, Turkey was third in the global 
milling machinery trade with this ex-
port numbers. Being the fifth with 
166,252,000 dollar exports in the global 
exports in 2010, the biggest rivals of 
Turkey are Switzerland and Germany.

When we take a closer look at Turkey’s 
milling machinery exports based on 
CTSP; machinery and devices for grind-
ing and processing grains are rated 
first.  The total exports value of the ex-
ports done in Turkey was about 125.4 

million dollars in 2011. Second place in machinery exports 
was held by the machinery and devices for cleaning, sort-
ing or separating seeds, grains or dried legumes with 17.5 
million dollars.

Iran has the first place in countries Turkey export to with 29.3 
million dollar worth of imports. In 2011 Iran was followed 
by Russian Federation with 14.8 million dollar worth mill-
ing machinery imports, Kazakhstan with 14.4 million dollars, 
Italy and Egypt with 7.5 million dollars, Algeria with 7.3 mil-
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7,5 milyon dolarlık ithalatla İtalya ve Mısır, 7,3 milyon dolarlık 
ithalatla Cezayir, 6,9 milyon dolarlık ithalatla Irak takip etmek-
tedir. Bu ülkeler, 2009-2010 yıllarında da Türkiye’den benzer 
miktarlarda değirmen makineleri ithalatı gerçekleştirmiştir.
Türkiye’nin yurtdışından gerçekleştirdiği değirmen makinele-
ri ithalatında ise tohum, hububat veya kuru baklagillerin te-
mizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus 
makina ve cihazlar 2011 yılında 22,5 milyon dolarlık değerle 
ilk sırada yer almaktadır. Bu makine grubunu 5,5 milyon do-
larlık ithalatla değirmencilik dışında kullanılmaya mahsus 
baklagil veya hububatın öğütülmesi ve işlenmesi için makine 
ve cihazlar grubu ile 4,1 milyon dolarlık değerle hububatın 
öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makine ve cihazlar takip 
etmektedir. 

Türkiye’nin ülkelere göre değirmen makineleri ithalatında İn-
giltere 2011 yılında gerçekleştirilen 9 milyon dolarlık ithalatla 
ilk sırada yer almaktadır. İngiltere’yi 6,7 milyon dolarla Alman-
ya, 3,8 milyon dolarla İsviçre ve Danimarka, 2,6 milyon dolarla 
Çin Halk Cumhuriyeti takip etmektedir.

HUBUBAT VE BAKLİYAT TİCARETİ
Ülkemizin yıllık üretim ve stok miktarları tüketimimize yetecek 
miktarda olmakla birlikte, mevsimsel dalgalanmalar ve kalite-
li buğday arzında yaşanan sıkıntılardan dolayı özel sektörün 
ilave taleplerinin karşılanması amacıyla, unun en önemli ham-
maddesi olan buğdayın ithalatı yapılmaktadır. 

Türkiye’nin gerçekleştirdiği tahıl ithalatına bakıldığında, top-
lam ithalatın 2007/08 sezonunda 4,2 milyon ton olduğu, 
2009/10 sezonunda 3,5 milyon tona gerilediği, 2010/11 sezo-
nunda ise yeniden yükselerek 4,5 milyona ulaştığı görülmek-
tedir. Toplam tahıl ithalatının hemen hemen tamamına yakını 
buğday olarak gerçekleştirilmektedir. 2007/08 sezonunda 2,5 
milyon ton olan buğday ithalatı, 2010/11 yılında 4,1 milyon 
tona ulaşmıştır. Buğdaydan sonra ithalatta en önemli paya sa-
hip olan tahıl ürünü mısırdır. Ancak 2007-2011 yılları arasında 
önemli oranda düşen mısır ithalatı, 2007/08 sezonunda 1,1 
milyon ton iken 2010/11 sezonunda 385 bin tona gerilemiştir. 
2007/08 sezonunda 2,1 milyon ton olan toplam tahıl ihracatı 
da 2010/11 sezonunda 3,3 milyon tona ulaşmıştır. Tahıl gru-
bunda en yüksek ihraç miktarı, ithalatta da olduğu gibi buğda-
ya aittir. 2007/08 sezonunda 1,8 milyon ton buğday ihraç eden 
Türkiye, bu ihracat miktarını 2010/11 sezonunda 3,2 milyon 
tona çıkarmıştır. Tahıl ihracatında buğdayı, mısır ve pirinç takip 
etmektedir. Türkiye’nin gerçekleştirdiği yıllık mısır ve pirinç ih-
racatı 20 ile 400 bin ton arasında değişmektedir.

Türkiye’nin kuru baklagiller grubundaki ithalatı ise azalan ta-
rım alanları ve düşen üretim nedeniyle artış göstermeye de-
vam etmektedir. 2007/08 sezonunda 148 bin ton olan toplam 
bakliyat ithalatı 2010/11 sezonunda 304 bin tona yükselmiştir. 
Bakliyat grubunda en yüksek ithalat miktarı kırmızı mercime-
ğe aittir. 2007/08 sezonunda sadece 44 bin ton olan kırmızı 
mercimek ithalatı, 2010/11 sezonunda 304 bin tona ulaşmıştır.  
2007/08 sezonunda 231 bin ton olan toplam bakliyat ihracatı 

lion dollars and Iraq with 6.9 million dollars. These countries 
actualized milling machinery imports of roughly the same 
amount from Turkey during the years 2009 and 2010.

In Turkey foreign milling machinery imports, machinery and 
devices for cleaning, sorting or separating seeds, grains or 
dried legumes held the first place in 2011 with 22.5 million 
dollars. This machinery group was followed by machinery 
and devices group for grinding and processing legumes or 
grains for uses other than milling with 5.5 million dollars 
word import and machinery and devices for grinding and 
processing grains with 4.1 million dollars.

England held the first place in imported milling machinery 
with 9 million dollars in 2011. England was followed by Ger-
many with 6.7 million dollars, Switzerland and Denmark with 
3.8 million dollars and the People’s Republic of China with 2.6 
million dollars.

GRAINS AND LEGUMES TRADE
Our country’s annual production and stock amounts are 
enough for consumption but the most important raw mate-
rial of flour, wheat is important to meet the additional de-
mand of the private sector because of seasonal fluctuations 
and problems in supplying quality wheat.

When we take a closer look at the grains imports in Turkey, 
the total import was 4.2 million tons in the 2007/08 season, 
decreased to 3.5 million tons in the 2009/10 season and 
started to increase in the 2010/11 season to 4.5 million. Al-
most all of the total grains import is wheat. The wheat im-
port which was 2.5 million tons in 2007/08 increased to 4.1 
million tons in 2010/11. The most important grain product 
after wheat is corn. However, corn imports which rapidly de-
creased between the years 2007 and 2011 decreased from 
1.1 million tons in the 2007/08 season to 385 thousand tons 
in the 2010/11 season.

The total grains export which was 2.1 million tons in the 
2007/08 season increased to 3.3 million tons in the 2010/11 
season. The most exported one among the grains group is 
wheat as it is in imports. Wheat export which was 1.8 million 
tons in 2007/08 increased to 3.2 million tons in the 2010/11 
season. In grains export, wheat is followed by corn and rice. 
Turkey’s annual corn and rice export change between 20 and 
400 thousand tons.

Turkey’s import in dried legumes group continues to increase 
because of the decreasing agricultural fields and production. 
The total legume import which was 148 thousand tons in 
Turkey in the 2007/08 season increased to 304 thousand tons 
in the 2010/11 season. The highest imported amount among 
the legumes group belongs to red lentil. The total red len-
til import which was only 44 thousand tons in Turkey in the 
2007/08 season reached 304 thousand tons in the 2010/11 
season. The total legumes export which was 231 thousand 
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ise yaklaşık 19 bin tonluk artışla 2010/11 sezonunda 250 bin 
tona ulaşmıştır. 2010/11 sezonu verilerine göre kırmızı merci-
mek 190 bin tonluk ihracat miktarıyla bakliyat ürünleri arasın-
da ilk sırada yer almaktadır. 

TÜRKİYE UN TİCARETİ
Dünya un ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olan Türki-
ye, 2005 yılında dünya un ticaretinde miktar ve değer bazın-
da birinci; 2006 yılında miktar ve değer bazında Fransa’dan 
sonra ikinci; 2007 ve 2008 yılında miktar ve değer bazında 
Kazakistan’dan sonra ikinci; 2009 yılında miktar bazında ikinci, 
değer bazında birinci; 2010 yılında ise miktar ve değer bazında 
birinci sırada yer almıştır.

Türkiye’nin un ihracatında son yıllarda yaşanan bu olumlu ge-
lişmeler, Türkiye’nin kaliteli buğday ithalatı ihtiyacını da açıklar 
niteliktedir. 

Dünya buğday üretiminin yaklaşık yüzde 2’sini gerçekleştiren 
Türkiye’nin un ihracatı miktarı ve geliri, 2004 yılında 786 bin ton-
luk miktara karşılık yaklaşık 197 milyon dolar iken, 2010 yılında 
1,8 milyon tona karşılık 596 milyon dolara, 2011 yılında da 1,9 
milyon tona karşılık 892 milyon dolara ulaşmıştır. 2012 yılının 
Ocak – Eylül döneminde ise un ihracatı miktar bazında 1,5 mil-
yon ton, değer bazında 627 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2011 yılı Mayıs ayı istatistiklerine göre toplam 70 ülkeye ihra-
cat yapan Türkiye, 2012 yılı Mayıs ayı itibariyle 98 ülkeye ihra-
cat yapar duruma gelmiştir. Bu durum Türkiye’nin bir yandan 
un ihracatında dünya birinciliğini korurken, diğer yandan da 
pazarını genişletmek için çalışmalarını sürdürdüğünün göster-
gesidir. Türkiye başta Irak olmak üzere pek çok Asya ülkesine 
ve buna ek olarak da çeşitli Afrika, Amerika ve Avrupa ülkeleri-
ne un ihracatı gerçekleştiriyor. 

tons in the 2007/08 season reached 250 thousand tons in 
2010/11 with an increase of 19 thousand tons. According to 
the 2010/11 season data, the red lentil held the first place in 
legume products with 190 thousand tons of exports.

TURKEY’S FLOUR TRADE
One of the major players of the world’s flour trade, Turkey 
was the first in the global flour trade with quantity and value 
in 2005, second to France with quantity and value in 2006; 
second to Kazakhstan with quantity and value in 2007 and 
2008, second with quantity and first with value in 2009 and 
first in quantity and value in 2010.

These positive news in the flour export of Turkey over the last 
years explain Turkey’s need for quality wheat imports.

Actualizing the %2 of the global wheat production, Turkey’s 
flour export and incomes which was 197 million dollars for 
786 thousand tons in 2004 reached 596 million dollars for 
1.8 million tons in 2010 and 892 million dollars for 1.9 million 
tons in 2011. The flour exports during the January – Septem-
ber period of 2012 years  was 1.5million tons in quantity and 
627 million dollars in value.

Turkey exporting to 70 countries According to May 2011 sta-
tistics, started to export to 98 countries as of May 2012. This 
is a sign of the fact that while Turkey kept its first place in the 
global flour exports, it also continued its efforts in expanding 
its market. Turkey is exporting flour to many Asian countries 
especially Iraq and various African, American and European 
countries.

Iraq has been holding the first place in the countries Turkey 
exports to the most, for the last 4 years. Importing 394.9 mil-
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Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında, son 
4 yıldır ilk sırada Irak yer alıyor. 2011 yılında Türkiye’den 394,9 
milyon dolar değerinde un ithal eden Irak, 2012 yılının Ocak-
Eylül döneminde de 293,6 milyon dolar değerinde ithalat ger-
çekleştirmiştir.  Türkiye’nin 2011 yılı un ihracatında Irak’ı 137,5 
milyon dolarla (376 bin ton) Endonezya; 101,2 milyon dolarla 
(164 bin ton) Libya takip ediyor.

lion dollar worth of flour from Turkey in 2011, Iraq imported 
conducted 293.6 million dollar worth imports during the 
January-September period of 2012.

In Turkey’s 2011 exports, Iraq was followed by Indonesia with 
137.5 million dollars (376 thousand tons) and Libya with 
101.2 million dollars (164 thousand tons).
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Susamın, (Sesamum İndicum L.) insanoğlu tarafından yetişti-
rilen en eski ekinlerden biri olduğuna inanılır. Susam, ilk defa 
Babil ve Asur’da 4000 yılı aşkın bir süre önce ekin olarak kayda 
geçmiştir. Susamın tohumları, hem baharat hem de yağ kay-
nağı olarak kullanılmaktadır. Bu araştırma, kimyasal bileşim, 
dünya çapında üretim, hasat ve depolama yöntemleri de dâhil 
olmak üzere susam tohumlarının depolama kararlılığını ve ko-
şullarını incelemektedir. Bunlara ek olarak makalede, susam 
tohumlarının temel üretim çizelgesi ve yağlı tohum ekinlerin-
de görülen mikrobiyolojik sorunlar ile bunların normal çelik 
tahıl silolarında depolanması da yer almaktadır.

Prof. Dr. Mustafa BAYRAM1 - Food Eng. (M.Sc.) Hicran UZUN2
1Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü /  BLG arge Information-service, Consultancy, Training, 
Food, Machinery and Medical Prd. Ind. Co.
2Gaziantep Üniversitesi, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu

Sesame (Sesamum indicum L.) is believed to be one of 
the most ancient crops cultivated by humans. It was first 
recorded as a crop in Babylon and Assyria over 4000 years 
ago. The seeds of the crop are used both as condiment and 
oil source. This paper reviews the storage stability and con-
ditions of sesame seeds, including their chemical compo-
sition, world production, harvesting and storage methods.  
Furhermore, basic production flowchart of sesame seeds 
and also microbiological problems in oilseed crops are pre-
sented. Also, its storage in normal steel type grain silo is 
explained in the article.

S u s a m 
T o h u m u n u
Çelik Tahıl Silolarında 
Depolama Fırsatı
OPPORTUNITY FOR STORAGE 

OF SESAME SEED IN 
STEEL TYPE  GRAIN  SILOS
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Susam tohumu (Sesamum indicum L.) insanlığın bildiği en 
önemli ve en eski yağlı tohum ekinlerinden biridir (Sonntag, 
1981). Sesamum olarak da bilinen susam, önemli bir yıllık yağlı 
tohum ekinidir. Özellikle Asya ve Afrika’da, yüksek miktardaki 
yenilebilir yağ ve protein içeriği için yüzyıllardır yetiştirilmek-
tedir (Salunkhe et al., 1991).  Hindistan, Çin, Sudan ve Burma, 
büyük susam tohumu üreticilerindendir ve dünyadaki üreti-
min %60’ını gerçekleştirirler. Burma’da susam, yerel tüketim 
için yenilebilir yağın temel kaynağıdır (Salunkhe et al., 1991). 
Susam tohumlarının çoğu yağ çıkartmak ve yağ üretimi için 
kullanılmaktadır. Yağın hafif bir kokusu ve hoş bir tadı vardır. 
Bu sebeple vinterizasyon ihtiyacı çok az olan veya hiç olma-
yan doğal bir salata yağıdır. Ayrıca una katılan yağlarda ve 
margarinde pişirme yağı olarak, sabun yağı olarak, ilaçlarda ve 
de böcek öldürücülerin etkilerini artmak için kullanılmaktadır 
(Budowski & Markely, 1951).

Susam, insan beslenmesinde önemli rol oynamaktadır. To-
humları temel olarak yağ üretimi içindir. Fakat macun üreti-
minde ve Halaweh (tatlı tahin), java fasulyesi ve salata (Abou-
Gharbia et at., 2000; Abu-Jdayil et al., 2002; Namiki, 2995) gibi 
yiyeceklerin hazırlanmasında da kullanılmaktadır. Bu makale-
de, susam tohumlarının depolama kararlılığına ve koşullarına 
dikkat çekilecek ve susam tohumlarının temel üretim şeması 
ve parametreleri sunulacaktır.

DEPOLAMA KARARLILIĞI
Susam tohumlarında yüksek miktarda yağ ve protein bulun-
maktadır. Susam tohumunun kimyasal bileşenleri, tohumun 
türü, menşei, rengi ve büyüklüğüne göre değişir. Susam tohu-
munun içindeki yağ %50 civarındayken protein %25 civarın-
dadır. Tablo 1’de farklı kaynaklardan gelen susam tohumlarının 
yaklaşık bileşenleri gösterilmektedir.  Susam tohumu yaklaşık 
%5 oranında kül içermektedir. Fakat lif ve karbonhidrat içeriği 
büyük farklılık göstermektedir. Nijerya’da, siyah susamın bir 
türündeki ham lif oranının %19,6 olduğu bildirilmiştir (Dashak 
& Fali, 1993). Tayvan’daki siyah susamın bir türü ise yalnızca 
%2,81 oranında ham lif içermektedir (Yen et al., 1986). Karbon-
hidrat içeriği de %3 ile %14 arasında farklılık göstermektedir 
(Dashak & Fali, 1993; Inyang & Nwadimkpa, 1992).

Sesame seed (Sesamum indicum L.) is one of the world’s most 
important and oldest oilseed crops known to man (Sonntag, 
1981). Sesame, also known as sesamum, gingelly, beniseed, 
sim-sim and till, is an important annual oilseed crop. It has 
been cultivated for centuries, particularly in Asia and Africa, 
for its high content of edible oil and protein (Salunkhe et al., 
1991).  India, China, Sudan and Burma are the major produc-
ers of sesame seeds by contributing to approximately 60% of 
its total world production. In Burma, it is the major source of 
edible oil for local consumption (Salunkhe et al., 1991). Most 
of the sesame seeds are used for extraction and production 
of oil. The oil has a mild odour and a pleasant taste and, as 
such, is a natural salad oil requiring little or no winterization. 
It is used as a cooking oil, in shortening and margarine, as a 
soap fat, in pharmaceuticals and as a synergist for insecticides 
(Budowski & Markely, 1951).

Sesame plays an important role in human nutrition. Its seeds 
are used essentially for the production of oil, but also in the pro-
duction of the paste (tehineh) and in food formulations such 
as Halaweh (sweetened tehineh), java beans and salads (Abou-
Gharbia et al., 2000; Abu-Jdayil et al., 2002; Namiki, 1995). In this 
article, the storage stability and conditions of sesame seeds 
will be emphasized, and the basic production flowchart and 
parameters of sesame seeds will be summarized.

STORAGE STABİLİTY
Sesame seed contains high levels of fat and protein. The 
chemical composition of sesame seed varies with the variety, 
origin, color, and size of the seed. The fat content of sesame 
seed is around 50% whereas the protein content is around 
25%. Table 1 lists the proximate composition of sesame seeds 
from different sources. Sesame seed contains about 5% of ash, 
whereas the fiber and carbohydrate contents show large vari-
ation. Crude fiber from one variety of Nigerian black sesame 
was reported to have 19.6% of crude fiber (Dashak & Fali, 
1993), whereas one variety of Taiwanese black seed contained 
only 2.81% of crude fiber (Yen et al., 1986). The carbohydrate 
content ranged from 3% to 14% (Dashak & Fali, 1993; Inyang 
&  Nwadimkpa, 1992).



116

Susam tohumları küçük (3-4 mm uzunluğunda, 1,5-2 mm ge-
nişliğinde), yassı, oval (karşı uçla kıyasla hilum biraz daha in-
cedir), pürüzsüz ve retikülerdir. Rengi beyaz, sarı, gri, kırmızı, 
kahverengi veya siyah olabilir. 1000 tohumun ağırlığı yaklaşık 
2,5 ile 3,5 kg’dır. Susam tohumları zarf (ekzo ve endo), endos-
perm ve kotiledondan oluşmaktadır. Yağ damlaları kotiledo-
nun içinde bulunmaktadır. Genellikle, açık renkli ve kabuklu 
tohumların koyu renkli tohumlardan daha kaliteli oldukları 
düşünülmektedir. 

Susam tohumlarının hasadı, genellikle bitki sapının kesilmesi 
ve harman yerinde kesilmiş uçlarının aşağıya bakacak şekil-
de güneş altında dik konumda istiflenmesiyle yapılmaktadır. 
Kuruyan saplar bundan sonra bir bez üzerinde sallanır veya 
dövülür ve böylece kurumuş kapsüllerden çıkan tohumlar ya-
kalanır. Bitki yetiştiriciler, olgunlaşınca kapsülleri çatlamayan 
ve makinelerle hasat edilebilecek susam türleri geliştirmeye 
çalışıyorlar (Langham & Hered, 1945; Langham & Hered, 1957). 
Yirminci yüzyılın ortalarında bahçıvanlar; açılabilen, makineli 
hasada elverişli olan ve normal türden daha kolay harmanla-
nan “kâğıt kabuklu kapsülleri” olan bir susam cinsi geliştirdiler 
(Culp & Hered, 1960). Ancak, günümüze dek dünyada üretilen 
susamın %99’undan fazlası hala elle toplanmaktadır. Susamı 
emek-yoğun hasat ekini olmaktan çıkarıp makineli hasat ekini 
yapmak için son 60 yıl boyunca sayısız girişimde bulunulmuş-

Sesame seeds are small (3_4 mm long and 1.5–2 mm wide), 
flat, ovate (slightly thinner at the hilum than at the opposite 
end), smooth, or reticulate. The color varies from white, yellow, 
gray, red, brown, to black. The weight of 1000 seeds is around 
2.5 to 3.5 g. Sesame seeds consists of testa (exo and endo), 
endosperm, and cotyledon. The oil drops are located in the 
cotyledon. It is generally believed that the light-colored seeds 
with thin coats are higher in quality and oil content than the 
dark-colored seeds. 

Harvesting of sesame seeds is usually performed by cutting 
the plant stalks and stacking them vertically under the sun 
with the cut-ends downward in the threshing yard. Each dried 
stalk is then shaken or beaten over a cloth to catch the seeds 
that fly out from the dried capsules. The plant breeders have 
been trying to develop sesame varieties that do not dehisce 
when the capsules are mature and thus can be adapted to 
mechanical harvest (Langham & Hered, 1945; Langham & 
Hered, 1957). In the middle of the twentieth century, horticul-
turists developed sesame with ‘‘papershell capsules,’’ which is 
indehiscence allowing mechanical harvesting and is easier to 
thresh than the normal type (Culp & Hered, 1960). Until today, 
however, more than 99% of the sesame produced in world is 
still harvested manually. Numerous efforts have been made 
to move sesame from a labor-intensive harvest crop to a me-
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tur. 1940 ile 1965 yılları arasında hatırı sayılır ilerleme kat edil-
miştir. Fakat hasatta hala sınırlı miktarda, elle işçilik gerekmek-
tedir. Makineli ekin, ilk olarak 1980’lerde geliştirilmiştir ve bu 
zamandan beri devamlı gelişme göstermiştir.

Susamı makineleştirmedeki ilerleme, bitki özellikleri ile maki-
neli hasat arasındaki dengeyi sağlamak için tohum verimi ve 
kalitesi, hastalıklara, böceklere, doluya ve kuraklığa dayanık-
lılık gibi birçok özelliği birleştirmeyi gerektirdiğinden dolayı 
yavaş gelişmiştir.

Susam yalnızca artan verim ve azalan üretim masrafları ile bü-
yük yağlı tohum olabilir (Langham et al., 2002). 

SUSAM TOHUMLARININ DEPOLANMASI
Susam tohumlarının gruplar halinde depolanması, tohumun 
temiz ve kuru olması halinde az sorun çıkarmaktadır. Isıtılan 
veya yabancı bir madde tarafından kirlenen tohum, rengi kaç-
mış veya kokuşmuş bir yağ üretecektir. Küçük boyutu saye-
sinde, susam tohumu diğer yağlı tohumların çoğundan daha 
ekonomik bir şekilde depolanabilir. Ayrıca tohumlara zarar 
verilmeden, modern taşıyıcılarla kolay ve etkili bir şekilde de 
taşınabilir.

Susam tohumlarının depolanması için kullanılmadan önce 
deponun, böcek, haşere ve mantarlardan korunması için 
temizlenmesi ve güneş altında kurulanıp nem içeriklerinin 
%5’in altına düşürülmesi gerekmektedir. Hindistan’da sık 
kullanılan ve kapakları sıkı kapatılmış gazyağı kutuları veya 
yağlı davullar, küçük miktarlardaki tohumun taşınması ve de-
polanması için oldukça uygundur. Afrika’da, küçük miktarlar, 
toprak kavanozlar içinde veya küçük muz yapraklarıyla sarılıp 
gübre ile kapatılarak depolanır ve şömine dumanı içine asılır-
lar (Salunkhe ve Desai, 1986). 

Doğu ve Batı Afrika’nın bazı yerlerinde, yaklaşık 100 kilogram 
tohumun saklanabildiği çamur koniler ve saz tahıl ambarları 
yapılmıştır ve dar açıklıklar da çamur veya gübre ile kapatıl-
mıştır. Benzer depolar, bir platform üzerinde gruplanabilir ve 
saz çatı ile korunabilir (Weiss, 1983). Susam tohumunun hasat 
sonrası hidrojen siyanür ile tütsülenme dayanaklığının 25ppm 
olduğu belirtilmiştir.  Susam tohumu, kontrollü koşullarda 
canlılığını iyi korumaktadır. %50 bağıl nem ve 180C sıcaklıktaki 
bir depoda saklanan susam tohumlarının, filizlenme canlılığı 
bir yıl sonra da azalmamıştır (Prieto ve Leon, 1976). Susamın 
toplanan bitkisel gen kaynaklarının canlılığını uzun süre koru-
mak için, kapalı konteynırlarda silika jeli kullanımı önerilmek-
tedir (Weiss, 2000).

DEPO & DEPOLAMA YÖNTEMLERİ
Ürünler, toprak sukabakları, sepetler, yemlik ve benzerinden 
büyük metal veya çimento silolara kadar değişiklik gösteren 
farklı çeşit depolama konteynırlarında saklanabilir. Kişi, finan-
sal imkânlara, mevcut malzemelere ve dış koşullara (iklim) 
bağlı olarak bu depolama yöntemlerinden birini seçebilir. De-
polama konteynırları, nasıl görünürse görünsün veya neyden 

chanically harvest crop for the past 60 years. Considerable 
progress was made between 1940 and 1965, but there was 
still a limited amount of manual labor necessary in the harvest. 
The first completely mechanized cultivars were developed in 
the early 1980s, and there has been continuing progress. Pro-
gress in mechanizing sesame has been slow because of the 
need to combine many characters in order to compromise 
between machine-harvesting and plant characteristics such 
as seed yield and quality, disease resistance, insect resistance, 
hail resistance, and drought resistance.
Sesame can become a major oilseed only with lower price 
achieved by increasing yields and reducing production costs 
(Langham et al., 2002). 

STORAGE OF SESAME SEEDS 
Bulk storage of sesame seed presents few problems provided 
the seed is clean and dry. Seed that heats or is contaminated 
by extraneous material produces discoloured or rancid oil. 
Sesame seed can be stored more economically than many 
other oilseeds because of its small size. It can also be moved 
easily and efficiently by modern conveyers without causing 
damage to seeds. 

Sesame seeds are cleaned and dried in the sun to bring 
down the moisture content to 5% before storage to prevent 
attack from storage fungi and insect pests. In India, the most 
commonly used kerosene can or grease drum with tight-
fitting lids are quite convenient for handling and for storing 
the seed in small quantities. In Africa, small lots are stored 
in earthern jars or wrapped in small banana leaf parcels 
sealed with dung, and are hung in the smoke of the fireplace 
(Salunkhe and Desai, 1986). 

n parts of east and west Africa, conical mud and wattle gra-
naries holding about 100 kg of seed are constructed, and the 
narrow openings are then sealed with a mud bung. Several 
such stores may be grouped together on a platform and pro-
tected by a roughly thatched roof (Weiss, 1983). The tolerance 
level for post-harvest fumigation of sesame seed with hydro-
gen cyanide has been reported to be 25 ppm. Sesame seed 
retains its viability well under controlled conditions.  When 
kept in storage at 50% relative humidity and 180C, germina-
tion vigour was undiminished after one year (Prieto and Leon, 
1976). To preserve viability of sesame germplasm collections 
for long periods, the use of silica gel in sealed containers is 
recommended (Weiss, 2000).

STORAGE & STORAGE METHODS 
Products can be stored in many different kinds of storage 
containers varying from earthen gourds, baskets, cribs and 
suchlike, to big metal or cement silos. Depending on financial 
possibilities, available materials and external circumstances 
(climate) one can choose from the storage methods. Again it 
is emphasized that every storage container, no matter what it 
looks like or what it is made of should keep the product dry 
and cool, and protect it against insects, fungi, rodents, do-
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yapılmış olursa olsun, ürünü kuru ve soğuk tutmalı ve böcek, 
mantar, kemirgen, ev hayvanı ve hırsızlara karşı korumalıdır. 
Böcek, mantar veya çok yüksek nem barındıran küçük bir kısım 
bile tüm miktarı bozabilir.

• Sıcaklık
Siloların üzerine, duvarları güneş ışığına karşı tam koruyacak 
şekilde bir çatı yapılması çok önemlidir. Bu, içerideki sıcaklığı 
düşürür, gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farklılıklarını azal-
tır ve daha soğuk noktalarda nemlenmeye ve bunun ardından 
mantar büyümesine sebep olan lokal ısınma gibi diğer ihti-
malleri düşürür. Ayrıca dışarıdan ısıyı saklanan ekinlere kolayca 
geçirmeyen yapı malzemeleri de (iyi yalıtkanlar) kullanılabilir 
veya konteynırlar beyaza boyanabilir.

• Nem
Nem, depolama konteynırına yerden, duvarlardan veya çatı-
dan girebilir. İyi bir asılı çatı, duvarları yağmurdan korur. Yerden 
gelecek nemi önlemek için sukabakları, sepetler, çuvallar, vb., 
daima altına tuğla veya ahşap direklerden yapılma bir platfor-
mun konulduğu kuru zeminlere yerleştirilmelidir. Taş veya çi-
mento zeminlerin üzerine metal folyo, katran kâğıt, plastikten 
yapılmış bir nem bariyeri serilebilir ve/veya 1 cm kalınlığında 
su geçirmez çimento katmanı kullanılabilir. Depolama yapıldı-
ğında, silo seçilirken ve yapılırken yağmurlu mevsimler hesaba 
katılmamışsa (hava geçirmez depo) havadaki nem de silo du-
varlarından geçebilir.

• Böcekler
Eğer hava geçirmez olmayan depolama yöntemi kullanılıyor-
sa, depo odasını ve çevre alanını mümkün olduğunca temiz 
tutmak önemlidir. Tüm eski ürünler (toz, saman, böcek) çı-
karıldıktan ve tüm çatlak ve delikler kapatıldıktan sonra yeni 
ürünler depoya yerleştirilmelidir. Saklanacak ürünün içinde 
bulunan böcekler ile depolama esnasında depolama odasına 
girebilecek olan böceklerin arasındaki fark iyi bilinmelidir.

• Kemirgenler
Fare ve sıçanlar, silodaki tüm delikler kapatılarak veya bu de-
liklere sık ilmekli kablo ağ takılarak veya siloyu en azından 75 
cm yüksekliğinde olan ve etrafında sıçan perdesi olan direkler 
üzerine inşa ederek engellenmelidir. Silo bir ağacın altınday-
sa, kemirgenler ağaçtan atlayarak siloya çatıdan girebilir. Buna 
dikkat edilmelidir.

• Hava geçiren ve hava geçirmeyen depo
Depolama yöntemleri, hava geçiren ve hava geçirmeyen depo 
olarak ayrılabilir. Hava geçirmeyen depolama; keten tohumu 
yağı, zift, katran veya yapışabilecek herhangi bir kalın maddey-
le kaplanmış kaplar ve sukabağı kullanılarak yapılabilir. Diğer 
hava geçirmez depolama yöntemlerinin arasında; su geçirmez 
macun veya su geçirmez boyalarla kaplı plastik torbalar, pusa 
kutusu, yağ davulu, metal silolar, yer altı çukurları, tuğla veya 
çimento siloları bulunmaktadır. Kapak ve çıkış aralığı varsa, 
bunlar lastikle sarılmalı veya çamur, inek gübresi, katran veya 
balmumu ile kapatılmalıdır.

mestic animals and thieves. A small part which is infested by 
insects or fungi or has a too high moisture content may spoil 
the whole amount. 

• Temperature 
It is of greatest importance that a roof is constructed above 
the silos in such a way that it extends far enough to protect the 
walls against full sunlight. This lowers the inside temperature, 
lessens temperature changes between day and night and re-
duces the chance of local heating, which causes condensation 
in other, cooler spots with consequent fungus growth. One 
can also use building materials which do not easily pass on 
changes in outside temperatures to the stored crops (good 
insulators), or one can paint the containers white.

• Moisture 
Moisture may enter the storage container via the ground, 
the walls or the roof. A good overhanging roof protects the 
walls against rain. In order to prevent moisture coming up 
from the ground, the gourds, baskets, sacks etc. should always 
be placed on a dry underfloor or on a platform of bricks or 
wooden poles. Floors of stone or concrete can be laid on a 
moisture barrier made of metal foil, tar paper, plastic and/or 
should have a waterproof layer of cement of 1 cm thickness. 
During storage in the rainy season moisture from the air can 
also enter via the walls of the silo, unless this is taken into ac-
count when choosing and building the silo (airtight storage).

• Insects 
First of all it is important to keep the storage room and the 
surrounding area as clean as possible, especially when us-
ing a non-airtight storage method. Put a clean product into 
a container, only after all old products, dust, straw and insects 
have been removed, and all cracks and holes have been filled 
and sealed. One should distinguish between insects that are 
already present in the product to be stored and insects that 
may enter the storage room during storage.

• Rodents 
Mice and rats should be combatted by closing all holes in 
the silo or fitting these with fine-meshed wire netting, or by 
building the silo on poles, at least 75 cm high, with rat baffles 
around the poles. If the silo is under a tree, rodents may jump 
from the tree and enter the silo via the roof.

• Airtight and non-airtight storage 
Storage methods can be divided into airtight and non-air-
tight storage. Airtight storage can be achieved using pots 
and gourds that are varnished or treated with linseed oil, 
pitch, bitumen or any thick substance which will stick to it. 
Other airtight storage methods include plastic bags, the 
Pusa bin, oil drums, metal silos, underground pits and brick 
or concrete silos which are specially treated with waterproof 
mortar or waterproof paints. The lid and outflow-opening, if 
present, should be covered with rubber or sealed with mud, 
cowdung, tar or wax.
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Hava geçirmez depoların avantajları şunlardır:
- Ucuz böcek imhası: Ürünün havalandırılması (çok kuru değil-
se) ve mevcut böcekler için oksijen kullanılır ve oluşan karbon-
dioksit sonucunda böcekler imha edilir. Bu süreci hızlandırmak 
için siloyu kapatmadan hemen önce, silonun tepesinde tene-
ke içine yerleştirilebilecek bir mum yakılmalıdır. Yanan mum 
mevcut oksijenin büyük bir bölümünü hemen kullanacaktır. 
Siloyu tepesine kadar doldurmak önemlidir. Çünkü bu şekilde 
mevcut oksijen daha hızlı kullanılır.

- Dışarıdaki nemli hava giremez. Bu, nemli iklimlerde önem-
lidir.

Hava geçirmez depoların dezavantajları şunlardır:
- Depolama esnasında kurutma mümkün olmadığı için ürün 
iyice kurutulmuş olmalıdır. Mantarın büyümesi ve ekilebilir 
tohumun canlılığının azalmaması için saklanan ürünün nem 
içeriği, güvenli nem içeriğinden (yağ barındıran ürünler için 
yaklaşık %7) daha yüksek olmamalıdır.

- Tamamen hava geçirmez depolamanın elde edilmesi zor-
dur (kapak yakınlarındaki çatlaklar, duvarlarda küçük çat-
laklar, vs.).

- Ürünün bir kısmı düzenli şekilde yiyecek olarak kullanılıyorsa, 
hava geçirmez depolama ortadan kalkar çünkü silo her açıl-
dığında temiz hava içeri girer. Bu, özellikle de silo yukarıdan 
açıldığında geçerlidir. Çıkış açıklığının altta bulunduğu silolar, 
karbondioksit katmanını ürünün üzerinde tutarlar.

- Ürünü düzenli olarak kontrol etmek zordur. Çünkü silo ve 
içindekiler, içeri hava alınmadan tam olarak incelenemezler.

DEPOLAMA YÖNTEMİ 1
Sepetler, özellikle kuru iklimlerde kullanışlıdırlar. Nemli iklim-
lerde havalandırma iyi olmalıdır. Bu sebeple birbirlerine yakın 
olmamalıdırlar. Bir platform ile yerden kaldırılmalıdırlar. Plat-
formun bacaklarına kemirgen perdesi koyulmalıdır.

Sepetler böceklere karşı yeterli koruma sunmaz ama bu koru-
ma, içine ve dışına çamur, kil veya inek gübresi uygulayarak 
arttırılabilir. Kapak sıkı olmalı ve benzer malzemeden yapıl-
mış alçı ile kapatılmalıdır. Aynı etki sepet içerisinde plastik bir 
poşet kullanılarak da sağlanabilir. Bu, ayrıca depolamayı hava 
geçirmez yapar. 

The advantages of airtight storage are: 
- Cheap insect eradication. On account of the respiration of the 
stored product (unless it - is very dry) and of the insects present, 
oxygen is used and carbon dioxide is formed which results in 
the death of the insects. In order to accelerate this process, at 
the top of the silo a piece of candle can be placed in a tin and 
lit just before closing the silo. The burning candle quickly uses 
a great deal of the oxygen present. It is important to fill the silo 
to the top, because then the oxygen present is used up faster.

- Moist outside air cannot enter. This is important in the humid 
tropics.

The disadvantages of airtight storage are: 
- The crop should be well dried, as further drying during stor-
age is impossible. In order to prevent fungus growth and de-
cline in viability of sowing seed the moisture content of the 
stored product should not be higher than the safe moisture 
content (approximately 7% for oil containing products).

- Completely airtight storage is difficult to attain (fissures, near 
the lid, tiny cracks in the wall etc.).

- When one regularly uses part of the stock for food the prin-
ciple of airtight storage is lost, because every time the silo is 
opened fresh air enters. This is particularly so when the silo has 
to be opened from above. Silos with an outflow opening at the 
bottom retain the carbon dioxide layer on top of the product.

- Regular checking of the product is difficult, because the silo 
and its contents cannot be inspected completely without let-
ting air inside. 

STORAGE METHODS 1
Baskets are especially usable in the dry tropics. In the humid 
tropics ventilation should be good, so don’t put them close 
together. They should be raised off the ground on a platform. 
Place rodent baffles on the legs of the platform.

Baskets do not give enough protection against insects, but 
this can be improved by applying mud, clay or cowdung to 
the in- and outside. The cover should be tight, and sealed with 
plaster of the same material. The same effect is obtained by 
using a plastic bag inside the basket, which also makes stor-
age airtight. 
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Eğer sepet alçı kaplanırsa havalandırması mümkün olur. O za-
man fazla nemli bir ürün depolanırsa çabuk küflenir ve bozu-
lur. Bu sebeple önceliğin havalandırmaya mı, yoksa böceklere 
karşı korumaya mı verileceğine karar verilmelidir. Çamur dış 
tabakası kemirgenlere karşı da koruma sağlamaktadır. Bu sak-
lama yöntemi ile böcek ilacı kullanmak mümkündür ve büyük 
sepetlerde, sepetin içindeki tozu almak ve ürünü böcek ilacı 
ile karıştırmak kesinlikle önerilir. Tüketmeden önce dikkatlice 
yıkanmalıdır. Eğer böcek ilacı yoksa tahıl, yakılmış inek gübresi 
veya ahşap küller ile karıştırılır. Sepetin yağmurdan korundu-
ğundan emin olunmalıdır. Eğer sepet çim veya sazdan yapıl-
mışsa, evde veya başka bir kuru binada tutulmalıdır.

Uygun olduğu ürünler:  Mısır gevreği, baklagiller, yağ bulun-
duran tohum ve patatesler
Depolama süresi: 6–9 ay
İçerik: 25–2000 Litre
Malzemeler: Saz, çimen, kamış, palmiye yaprağı, bambu, vs.
Harcamalar: Malzeme, düşük; işçilik, yüksek

DEPOLAMA YÖNTEMİ 2
Genelde normal çuvallar, pamuk veya sisaldan yapılma çu-
vallardan daha ucuzdur. Bu çuvallar özelikle kuru iklimler 
için uygundur. Bunlar, nem artışı tehlikesinden dolayı beton 
zeminlere veya yere koyulmamalı, plastik levha, su geçirmez 
kanvas veya ahşap paletlerin üzerine koyulmalıdır. Son yön-
tem, çuvalların altından hava geçişine izin verdiği için tercih 
edilmektedir. Böcek ve termitler, tahıllara, duvardan geçebile-
ceği için çuvallar duvara yaslanmamalıdır. Çuvallar, birbirleri 
üzerinde büyük miktarlar olmayacak şekilde düzenli olarak 
saklanmalıdır. Çuvalların arasında, hava geçişine izin vermek 
için biraz boşluk bırakılmalıdır. Çuvalların arasında denetleme, 
temizlik, böcek ve kemirgen kontrolü için 40 cm genişliğinde 
yol bırakılmalıdır.

Lif çuvalların avantajları şunlardır: Devamlı kurulama ve so-
ğutma için çuvalların arasında hava geçişi olabilecek şekilde 
yerleştirilmeleri şartıyla ürün hava geçirmez ve depolamaya 

If a basket is plastered, further ventilation is made impossible. 
If then a too moist product is stored it will go mouldy and rot 
quickly. Therefore one has to decide whether priority should 
be given to further drying or to more protection against in-
sects. The outside layer of mud also gives protection against 
rodents. With this storage method it is possible to use insec-
ticides and with big baskets it is certainly advisable: dust the 
inside of the basket and mix the crop with insecticide. Wash it 
carefully before consuming it. If insecticide is not available mix 
burned cowdung or wood ashes with the grain. Make sure the 
basket is well-protected from the rain. If it is made of grass or 
reed keep it in the house or some other dry building.

Suitable for:  Cereals, pulses, oil containing seeds and po-
tatoes
Storage time: 6 - 9 months
Contents: 25 - 2000 litres
Materials: Reed, grass, wattle, palm leaves, bamboo etc.
Costs: Material, low; labor, high

STORAGE METHODS 2
In general just sacks are cheaper than sacks made of cotton 
or sisal. These sacks are especially suitable for the dry tropics. 
Because of the danger of moisture uptake they should not 
be placed on concrete floors or on the ground, but on plas-
tic sheets, waterproof canvas or on wooden pallets. The latter 
method is preferred because it also allows air to flow under the 
sacks. Do not stack sacks against the walls, as insects and ter-
mites can get into the grain from the walls. Stack the sacks in 
a neat manner in not too big quantities on top of and against 
each other. Leave some space between the sacks so that air 
can move freely between them. Paths 40 cm wide should be 
left open between the stacks for inspection, cleaning and con-
trol of insects and rodents.

Advantages of fibre sacks are the following: The product can 
have a slightly higher moisture content than when put into 
airtight storage, provided the sacks are stacked in such a way 
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koyulduğu zamankine kıyasla biraz daha yüksek bir nem içe-
riğine sahip olur. Çuvalların taşınması ve etiketlendirilmesi 
kolaydır. Bu çuvallar gazların geçişine izin verirler. Böylece, 
böcekler, kapalı bir odada veya bir grubu kaplayan plastik ör-
tünün altında tütsü kullanılarak kontrol edilebilir. Lif çuvalların 
temel dezavantajı ise böcek, kemirgen, mantar ve neme karşı 
çok da fazla doğal koruma sağlamıyor olmasıdır. Ayrıca taşıma 
ve işleme sırasında kolayca hasar görür. Böcek ilacı ürün ile ka-
rıştırılabilir ve çuvalların üstüne sıkılabilir.

Ürünleri depolamadan önce depolama alanındaki çimento ve 
çamurdaki tüm delik ve çatlaklar kapatılarak böcek ve kemir-
genlerden korunmalıdır. Depolama alanının havalandırmaya 
ihtiyacı varsa, açıklıklar sivrisinek ağı ile örtülmelidir.

Kullanılmış çuvallar iyi temizlenmelidir. Eski çuvallarda mantar 
bulunma ihtimali olduğundan dolayı yeni çuvallar ayrı depo-
lanmalıdır. Çuvallar temizlenirken önce iyice silkelenmelidir. 
Sıcak suya koyulabilecek bir malzemeden yapılmışsa, kayna-
tılmalı veya sıcak suya daldırılmalı ve daha sonra, sıcak güneş 
altında kurutulmalıdır. 

Eğer suyun içine koyulamıyorsa iyice fırçalanmalı ve güneşte 
bırakılmalıdır. Ayrıca kapalı bir konteynırda böcekleri öldür-
mek için tütsülenebilirler. 

that air can move through the sacks for continued drying and 
cooling. Sacks are easy to handle and label. These sacks allow 
gasses to pass through and therefore insects may be con-
trolled by using fumigants in a closed room or underneath 
a plastic sheet covering the stack.  The main disadvantage is 
that fibre sacks do not give much natural protection against 
insects, rodents, fungi and moisture. They are also easily dam-
aged during transport and handling. Insecticide can be mixed 
with the product and dusted on the sacks. 

Before storing the product the storage place should be made 
insect and rodent proof by sealing all holes and cracks with ce-
ment or mud. If the storage place needs ventilation the open-
ings should be covered with mosquito wire.

Used sacks should be cleaned well and because of the pos-
sible presence of fungi in these old sacks, new sacks should 
be stored separately. To clean the sacks first shake them well. 
If they are made of material which can be placed in hot water, 
boil the sacks or dip them in very hot water. Dry the sacks in 
the hot sun. 

If sacks cannot be placed in water, brush them well and place 
them in the sun. The sacks may also be fumigated in a closed 
container to kill insects. 
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Depolama alanını düzenli bir şekilde (haftada bir) incelemek 
ve temizlemek önemlidir. Toplanan kir yakılmalıdır. Haşere 
saldırısı riskini arttırdığı için çuvalları açıkta istiflemek öneril-
memektedir. Kirlenmiş ürünler temiz çuvallara koyulmadan 
önce ayıklanmalı, elenmeli ve güneş altına yayılmalıdır.

Uygun olduğu ürünler:  Mısır gevreği, baklagiller, yağ bulun-
duran ekinler ve patatesler
Depolama süresi: Koşullara bağlı olarak 1 yıla kadar
İçerik: 50-100 Litre
Malzemeler: Hint keneviri, sisal, pamuk, haşhaş veya mevcut 
diğer lifler
Harcamalar: Yerel koşullara göre değişiklik gösterir

DEPOLAMA YÖNTEMİ 3
Toprak yapılarda depolama, kuru iklimlerde sık görülür. Nem, 
duvarlardan geçebildiği ve bu da mantar oluşması ihtimalini 
arttırdığı için ıslak iklimler için daha az kullanışlıdırlar. Toprak 
siloların duvarları, aşağıdaki yöntemlerle daha su geçirmez 
yapılabilir:
 • Duvarların inşaatı için %90 balçık veya kil ve %10 çi-
mentodan oluşan bir karışım kullanmak,
 • Dış duvarları katran, asfalt, organik yağ, su geçirmez 
boya, reçine, vs. ile boyamak veya kaplamak,
 • Duvarlara su geçirmez harç katmanı uygulamak 
(kum: çimento: su ağırlık oranı = 3:1:0,3) ve varsa bunları katran 
veya benzeri ile boyamak.

Duvarları beyaza boyamak silonun içini soğuk tutmaya yarar 
ve varsa küçük çatlak ve delikleri kapatır. Sonrasında kurutmak 
mümkün olmayacağı için siloya koymadan önce ürün, iyi ku-
rutulmuş olmalıdır. Silo, büyük hasara sebep olabileceği için 
yağıştan korunmalıdır. Toprak silolar, taş ve çimento silolara 
göre daha ucuzdur. Ayrıca yerel malzemelerle yapılabilirler ve 
kalifiye iş gücü gerektirmezler.

Dezavantajları ise şunlardır:
 • Belirli önlemler alınmadıkça nemli ortamdan nem 
çekerler.
 • Kuruturken duvarda sıklıkla çatlak oluşur. Bu, çamu-

It is important to inspect and clean the storage place regularly 
(once a week). The collected dirt should be burned. It is not ad-
visable to pile sacks in the open, because of the increased risk of 
insect attack. Infected produce should be winnowed, sieved and 
spread out in the sun before putting it in cleaned sacks again.

Suitable for:  Cereals, pulses, oil containing crops, pota-
toes
Storage time: Up to a year, depending on conditions
Contents:  50 - 100 litres
Materials:  Jute, sisal, cotton, hemp or other locally available 
fibres
Costs: Depending on local conditions

STORAGE METHODS 3
Storage in earthen structures is often practised in the dry trop-
ics. They are less suitable for the wet tropics because moisture 
may enter via the walls, which increases the chance of fungal 
growth. The walls of earthen silos can be made more water-
proof in the following ways: 
 • Using a mixture of 90% loam or clay and 10% cement 
for construction of the walls.
 • Painting or coating the outer walls with coal tar, as-
phalt, organic oils, water-repellent paints, resins etc.
 • Ppplying a layer of waterproof mortar to the walls 
(weight ratio of sand: cement:water = 3:1:0.3), and painting them 
with coal tar or suchlike if available.

White washing the walls helps to keep the silo cooler inside and 
closes up any small cracks or holes. The product to be stored 
should be well dried before putting it in the silo as further dry-
ing is impossible. The silo should be protected from rain as 
heavy rains may cause severe damage.The advantages com-
pared with stone or concrete silos are that they are cheap, can 
be built with local materials and skilled labour is not needed.

The disadvantages are:
 • Moisture uptake from a humid environment, unless 
certain precautions are taken.
 • During drying up cracks often appear in the walls. 



125

ru doğranmış bitki sapı veya çimenle karıştırarak ya da önce 
bambu çerçeve inşa edip bunu çamurla kaplayarak geliştiri-
lebilir.
 • Ömrü diğerlerine kıyasla daha kısadır.

Uygun olduğu ürünler: Mısır gevreği, yağlı ekinler, baklagiller 
ve tatlı patates
Depolama süresi: 6 – 9 ay
İçerik: 0.5 - 2 ton
Malzemeler: Kil veya çamur, bambu veya ahşap ve geleneksel 
olanlar için bitki sapı veya çimen
Harcamalar: Geliştirmeler haricinde, düşük
Yapı: Basit

YAĞLI TOHUM MİKROBİYOLOJİSİ
Yağlı tohumlular, genellikle yağ üretimi için yetiştirilen küçük 
tohumlu ekinlerdir. Çeşitli botanik ailelerden gelmektedirler. 
Yağlı tohumlar; hurma (Elaeis guineensis, Ela. Oleifera, ve me-
lezler), kolza tohumu veya kanola (Brassica rapa, B. Campest-
ris), susam (Sesamum indicum), ay çiçeği (Helianthus annuus), 
yalancısafran (Carthamus tinctorrius), pamuk tohumu (Goss-
ypium spp.) ve kakao tohumu (Theobroma cacao)dur.

Yağlı tohumlulardaki temel mikrobiyolojik problem Asp. Flavus 
büyümesi ve bunu izleyen aflatoksin üretimidir. Çeşitli yağlı to-
humlularda yüksek seviyelerde aflatoksin bulunmuştur. Güney 
Afrika’dan alınan 73 farklı yağlı tohumdan %43’ünün 2 000μg/
kg seviyesine kadar çıkan aflatoksin barındırdığı görülmüştür 
(Dutton ve Westlake, 1985). 

Hindistan’ın keten tohumunda ise 105 örneğin %44’ünde 
120–810μg/kg seviyelerinde aflatoksin bulunduğu görülmüş-
tür (Sahay et al., 1990). Pakistan’da ise 24 susam tohumu ör-
neğinin %55’inde 440μg/kg seviyelerine ulaşan miktarlarda 
aflatoksin bulunduğu görülmüştür (Dawar ve Ghaffar, 1991). 

Yağ üretimine ayrılmış 45 mısır örneğinin %87’sinde 2300μg/
kg seviyelerine ulaşan miktarlarda (ortalama 250μg/kg), 50 
yerfıstığı örneğinin ise %100’ünde 22 000μg/kg seviyelerine 
ulaşan (ortalama 1600μg/kg) oranlarda aflatoksin içerdiği gö-
rülmüştür (Urano et al., 1992).

This can be improved by mixing the
 • mud with chopped straw or grass or by construct-
ing a bamboo frame first and smearing that with mud.
 • The lifetime is relatively short.

Suitable for: Cereals, oil crops, pulses and yams
Storage time: 6 - 9 months
Contents: 0.5 - 2 tons
Materials: Clay or mud, bamboo or wood, and straw or grass 
for traditional types
Costs: Low, except for improvements
Construction: Simple

OILSEED MICROBIOLOGY
Oilseeds are mostly small seeded crops that are grown pri-
marily for oil production. They are drawn from a range of bo-
tanical families. Oilseeds include palm nuts (Elaeis guineensis, 
Ela. oleifera, and hybrids), rapeseed or canola (Brassica rapa, 
B. campestris), sesame (Sesamum indicum), sunflowers (Heli-
anthus annuus), safflower (Carthamus tinctorius), cottonseed 
(Gossypium spp.), and cacao seeds (Theobroma cacao).

The major microbiological problem in oilseed crops is the 
growth of Asp. flavus and consequent aflatoxin production. 
High levels of aflatoxins have been found in a variety of oil-
seeds. 

In 73 samples of various oilseeds from South Africa, 43% were 
positive, with aflatoxin levels ranging up to 2 000μg/kg (Dut-
ton and Westlake, 1985); in linseed oil from India, 44% of 105 
samples contained aflatoxins, with levels ranging from 120–
810μg/kg (Sahay et al., 1990); and in sesame seed oil from Pa-
kistan, 55% of 24 samples were positive, ranging up to 440μg/
kg (Dawar and Ghaffar, 1991). 

Of 45 samples of maize destined for oil manufacture, 87% con-
tained aflatoxins ranging up to 2300μg/kg (average 250μg/
kg), and 100% of 50 similar peanut samples also contained 
aflatoxin, ranging up to 22 000μg/kg, average 1600μg/kg 
(Urano et al., 1992).
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Yağlı tohumlulara bastırınca, pres küspesi ve yağ arasında eşit 
oranlarda aflatoksin salınmaktadır (Sashidhar, 1993). Aflatok-
sinler, yağdan, damıtma yöntemi ile etkili bir şekilde ayrıştırıl-
maktadır. Serbest yağlı asitleri kaldırmak için kullanılan alkali 
ve diğer damıtma yöntemleri de yağı toksinlerden arındırır 
veya aflatoksinleri kaldırır (Parker ve Melnick, 1966). 

Susam yağında (Dawar ve Ghaffar, 1991) ve keten tohumunda 
(Sahay et al., 1990) aflatoksin bulunması bazı gıda yağlarının 
damıtılmamış olduğunun göstergesidir. 

Aflatoksinin pres küspesinden ayrıştırılması o kadar basit 
değildir. Isıtma gibi fiziksel teknikler oldukça etkisizdir. Afla-
toksin seviyelerini gözle görülür seviyede düşürebilmek için 
100oC’nin üzerinde bir sıcaklık gerekmektedir (Samarajeewa 
et al.,1990’a bakınız).

Toksinlerden arındırmak için bir takım kimyasal teknikler 
önerilmiştir. İlk etkili sulu yöntem, aseton-hekzan-su 54:55:2 
(Gardner et al., 1968) veya %80 isopropanol (Rayner ve Dollear, 
1968) kullanan çözücü çıkartmadır. 

Fakat bu pahalı ve zor bir yöntemdir. Aflatoksinin kirletilmiş 
yüzey ve camlardan arındırılması için klor etkilidir (Trager ve 
Stologg, 1967) fakat organik malzemeler kloru hızla bozduğu 
için gıdalarda değeri azdır. 

Klor ile temizlemenin güvenliliği konusundaki endişeler hala 
bulunmaktadır (Samarajeewa et al., 1990). Fakat, klor gazı kul-
lanıldığında %75’in üstünde aflatoksin düşüşü görülmektedir 
(Samarajeewa et al., 1991).

HAŞERELER
Susam, Turp Güvesi dâhil olmak üzere pul kanatlılar familya-
sının bazı türlerinin larvaları tarafından yiyecek bitkisi olarak 
kullanılmaktadır.

Çoğu pul kanatlının larvası, tarımdaki başlıca haşerelerdendir. 
Başlıca haşerelerin arasında Tortricidae, Noctuidae ve Pyrali-
dae aileleri bulunmaktadır. 

Noctuidae genus Spodoptera (ordu tırtılları) ve Helicoverpa 
(mısır mantolu böcek) larvaları belirli ekinlere büyük ölçüde 
hasar verebilir. Helicoverpa zea larvaları polifajdırlar yani çe-
şitli ekinleri yerler.

Kemirici kurt olarak da bilinen ve bazen mora çalan gri larva, 
çok çeşitli bitkilerin kök ve alt saplarıyla beslenir ve kök seb-
zeleri ve mısır gevrekleri için ciddi bir haşere sorunu teşkil 
edebilir. 

Bu böceğin, yönetimin ithal edilen gıda ürünlerinden bulaş-
maması için çaba sarf ettiği ABD’de olduğuna inanılmamakta-
dır. Avrupa’da ise bir virüs bitkiler üzerinde biyokontrol sağla-
mak için test edilmektedir.

Pressing of oilseeds distributes aflatoxin between the oil and 
the press cake in about equal proportions (Sashidhar, 1993). 
Aflatoxins are effectively removed from oil by the refining pro-
cess.Alkali used to remove free fatty acids and other refining 
processes also detoxify or remove aflatoxins (Parker and Mel-
nick, 1966). 

The presence of aflatoxins in sesame oil (Dawar and Ghaffar, 
1991) and linseed oil (Sahay et al., 1990) indicates that some 
food oils are unrefined. 

Removing aflatoxin from press cakes is not so simple. Physi-
cal techniques such as heating are relatively ineffective. 
Temperatures above 100oC are needed to reduce aflatoxin 
levels appreciably (see Samarajeewa et al., 1990 for a re-
view).

A variety of chemical techniques have been proposed for de-
toxification. The earliest effective aqueous method was sol-
vent extraction, using acetone–hexane–water, 54:44:2 (Gard-
ner et al., 1968) or 80% isopropanol (Rayner and Dollear, 1968), 
but it was expensive and impractical. 

Chlorine is effective for decontamination of aflatoxin from 
contaminated surfaces and glassware (Trager and Stoloff, 
1967) but is of little value in foods, where organic material rap-
idly denatures the chlorine. 

Concerns over the safety of chlorine decontamination still ex-
ist (Samarajeewa et al., 1990); however, reduction in aflatoxin 
by more than 75% was achieved using chlorine gas (Samara-
jeewa et al., 1991).

PESTS
Sesame is used as a food plant by the larvae of some Lepidop-
tera species, including the Turnip Moth.

The larvae of many Lepidopteran species are major pests in 
agriculture. Some of the major pests include Tortricidae, Noc-
tuidae, and Pyralidae. 

The larvae of the Noctuidae genus Spodoptera (armyworms) 
and Helicoverpa (corn earworm) can cause extensive dam-
age to certain crops. Helicoverpa zea larvae are polyphagous, 
meaning they eat a variety of crops. 

The grey larva, called cutworms sometimes tinged with 
purple, feeds on the roots and lower stems of a huge range 
of plants and can be a serious pest of root vegetables and 
cereals. 

The insect is not believed to be present in the United States, 
where the government has been making efforts to prevent its 
introduction on imported food crops. A virus is being tested as 
a biocontrol on crops in Europe.
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SUSAM ÜRÜNLERİNİN TEMEL ÜRETİM 
ÇİZELGESİ VE PARAMETRELERİ
Susam, insan beslenmesinde önemli rol oynamaktadır. 
Tohumları temel olarak yağ üretimi içindir. Fakat macun 
üretiminde ve Halaweh (tatlı tahin), java fasulyesi ve salata 
(Abou-Gharbia et at., 2000; Abu-Jdayil Al Malah & Asoud, 
2002; Namiki, 2995) gibi yiyeceklerin hazırlanmasında da 
kullanılmaktadır.

Susam yağının insan tüketiminde uzun bir geçmişi vardır. Su-
samdan susam yağı elde etme süreci bölgeden bölgeye deği-
şiklik gösterir. Büyük farklılıklar (1) tohum kabuğunun çıkarılıp 
çıkarılmaması ve (2) kabuğun kavrulup kavrulmamasıdır. Şekil 
11’de dünya çapında üretilen üç ana susam yağının işlenme 
şeması gösterilmektedir. Bunlar;  (1) Damıtılmış susam yağı, 
kavrulmamış susam tohumundan kabuğu soyulmuş veya 

BASIC PRODUCTION FLOWCHART 
AND PARAMETERS OF SESAME PRODUCTS
Sesame plays an important role in human nutrition. Its seeds 
are used essentially for the production of oil, but also in the 
production of the paste (tehineh) and in food formulations
such as Halaweh (sweetened tehineh), java beans and salads 
(Abou-Gharbia et al., 2000; Abu-Jdayil, Al Malah, & Asoud, 
2002; Namiki, 1995).

Sesame oil has a long history of human consumption. The 
processing of sesame seed to yield sesame oil varies from re-
gion to region. The major differences are (1) whether the seed 
coat is removed and (2) whether the seed is roasted. Figure 
11 shows the flow diagrams of the processing of three major 
types of sesame oils produced worldwide, namely (1) refined 
sesame oil, which is produced from unroasted sesame seed ei-
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soyulmamış olarak üretilmektedir, (2) Kavrulmuş susam yağı, 
kavrulmuş susam tohumundan yapılır,  (3) Küçük değirmen 
susam yağı, kavrulmuş ve kabuğu soyulmuş susam tohumdan 
üretilir (Hwang, 1982).
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ther with seed coat or without seed coat; (2) roasted sesame 
oil, which is produced from roasted sesame seed; and (3) small 
mill sesame oil, which is produced from roasted dehulled ses-
ame seed (Hwang, 1982).
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