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Türkiye yüzünü bakliyat sektörüne mi dönüyor?

Is Turkey facing to the pulses sector?

Hububat ve bakliyat işleme sektörü bazında dünya gündemine baktığımızda, hububat her zaman bakliyattan bir adım
önde durmaktadır. Buğday da hububat grubundaki en önemli
ürün olduğundan sektörün gündemi haliyle buğday üretimine odaklanıyor. Bu yüzden de bazen buğday üretimi dışında
başka bir konu işlemek gerçekten güçleşmeye başlıyor.
Günümüzde her ne kadar fast food tarzı hazır gıdalar önemini korusa da, bu gıdaların sağlıklı beslenme ihtiyacını tam
karşılamadığı bilinmektedir. Bu yüzden özellikle gelişmiş
toplumlarda yeniden sağlık gıdalara doğru bir yönelim söz konusudur. Bu yüzden, gerek besleyicilik değeri yüksek gıdalar
olması gerekse ekonomik açıdan daha ulaşılabilir olması
nedeniyle artık bakliyat da Türkiye’nin, hatta dünyanın en
önemli gündemleri arasındaki yerini almalıdır.
Bakliyat üretiminde kendi kendine yeten, hatta ihracatçı
konumda olan Türkiye, ne yazık ki her geçen gün bu üretim
grubunda kan kaybetmeye devam ediyor. Hatta bazı bakliyat ürünlerinde neredeyse ithalatçı ülkeler arasına girme
noktasına geldi.
Türkiye bakliyat sektörü temsilcileri, mümkün olan her fırsatta
Türkiye’deki bu durumu gündeme getirmek için çaba gösteriyorlar. Ancak Türkiye’de bakliyatla ilgili üretim politikalarını
geliştirmek elbette öncelikle Gıda Tarım ve Hayvancılık
bakanlığının görevi. Sektör temsilcilerinin ve bunların kurduğu
sivil toplum kuruluşlarının da gereken noktalarda bakanlığa
destek sağlaması gerekir.
Bakanlığın Türkiye’de buğday üretimini, özellikle de kaliteli
buğday üretimini arttırmaya yönelik pek çok çalışması oldu ve
bunları zaman zaman dergimizde sizlerle paylaştık. Ancak bakliyata özel bir çalışmayı bugüne kadar pek de duyduğumuzu
sanırım söyleyemeyiz. Mutlaka bazı çalışmalar yapılıyordu
ancak buğdayla ilgili çalışmalar kadar ön planda değildi. Ta ki
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker’in Roma’da
düzenlenen FAO konferansında 2016 yılının bakliyat yılı ilan
edilmesini istemesine kadar. Sanırım bakanlık da artık bakliyat
sektörüyle ilgili yaşanan sıkıntıları ikinci plana atamayacağının
farkında ve bu yüzden bakliyatı sadece Türkiye’nin değil,
dünyanın da gündemine taşımaya çalışıyor.
Dünyanın açlıkla savaşında buğday kadar etkili bir ürün
grubu bakliyatlar. Bu yüzden üretiminin ve tüketiminin
yaygınlaştırılması son derece önemli. Tabi Türkiye için ihraç
potansiyeli yüksek temel ürün grupları arasında yer aldığını da
unutmamak gerekir.
Artık FAO’da söz sahibi olan Türkiye’nin ve özelinde Bakan
Eker’in bu çağrısı, umarız ki bakliyatı yeniden Türkiye’nin ve
dünyanın gündemine taşır ve de üretimin arttırılması için gereken çalışmaların yapılmasına ön ayak olur.

When we look at the world agenda in terms of cereals and
pulses processing sector, cereal is one step ahead of the pulse.
As wheat is the most important product in the cereal group,
the agenda of the sector focuses on the wheat production
consequently. Thus discussing a subject other than wheat
production is getting really difficult.
Even though the fast food style convenience foods protect
their importance today, it is known that those foods do not
meet the healthy nutrition need. Thus a tendency to the
healthy foods is seen in especially developed societies. So
pulse should take its place among Turkey’s and even world’s
most important agenda as it is both a food with high nutrition
value and more accessible food in terms of economic point.
Being self-sufficient and even en exporter in pulses production, Turkey unfortunately keeps bleeding on this production
group. Even it has come to the point of being an importer of
some pulses.
Turkish pulses sector representatives make efforts to put this
situation on the agenda whenever possible. But of course it
is primarily the task of the Ministry of Food, Agriculture and
Livestock to develop production policies on pulses. Sector
representatives and the non-governmental organizations established by them should provide support to the ministry.
The ministry has had many actions in order to increase the
wheat production and especially the qualified wheat production in Turkey and we have shared these actions on our magazine with you. But I guess we cannot say that we haven’t heard
any actions only for pulses hitherto. Of course some actions
have been made but they are not at the foreground just as
wheat is until Food, Agriculture and Livestock Minister M. Mehdi Eker asks to declare 2016 as the pulses year at FAO conference held in Rome. I think the ministry is now aware that they
cannot push the issues experienced by the pulses sector into
the background. Thus the minister tries to put pulses on both
Turkey’s and world’s agenda.
Pulse is a product group as effective as wheat on world’s war
with hunger. Thus promoting production and consumption of
pulses is extremely important. Of course it shouldn’t be forgotten that it is among the product groups with high export
potential.
We hope that the call of Turkey who has a voice now in FAO
and of Minister Eker in personal would put pulses on Turkey’s
and world’s agenda again and initiate the necessary actions to
increase the production.
Best regards…

Derya GÜLSOY
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Türkİye artık FAO’da söz sahİbİ
N ow

Turkey

has a voice in FA O

Türkiye, dünya tarımının merkez kuruluşu Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
Konseyi üyeliğine seçildi. Karar, FAO’nun 38. Genel Konferans’ın açıklandı.
Turkey has been elected as the member of Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The decision was announced at the 38th General Conference of FAO.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in de katıldığı
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 38. Genel Konferansı, Roma’da düzenlendi. Konferans çerçevesinde yapılan oylamaların ikinci turunda Türkiye, oylamaya katılan 155
ülkenin 116’sının oyunu alarak Temmuz 2013-Temmuz 2016
dönemlerinde FAO’nun üst yönetimi olan konsey üyeliğine
seçildi. İlk tur oylamada 162 ülkenin 142’sinin oyunu alan
Rusya seçilirken, ikinci turda Türkiye ile Macaristan, Güney
Kıbrıs Rum Kesimi’ni geride bırakarak FAO Konseyi’ne girmeyi
başardı. 38. Genel Konferans’ta konuşan Bakan Eker, yeterli
gıdaya erişmenin en temel hak olduğuna vurguda bulundu.
Açlık, yoksulluk ve kötü beslenmenin hala dünya gündeminde önemli yer tuttuğuna da işaret eden Eker, 2050’de 9 milyarı bulması beklenen dünya nüfusunun yeterli beslenebilmek için sürdürülebilir sistemlere ihtiyacı olduğunu söyledi.
Mehdi Eker, bu sorunların üye ülkelerin bireysel çabalarının
yanı sıra uluslararası işbirliğiyle çözülebileceğini kaydetti.
Türkiye’nin sürdürülebilir tarımsal üretim, yeterli ve dengeli
beslenmeye erişimi sağlamak amacıyla birçok önlemler aldığını anlatan Eker, Türkiye’nin sahip olduğu deneyimlerini
ihtiyaç duyan ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’YE DUYULAN GÜVEN TESCİL EDİLDİ
Türkiye’nin konsey üyeliğine ilişkin Türkiye’nin Roma
Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada da, şunlara yer verildi: “Seçimlere, ülkemizin de dahil olduğu Avrupa Bölgesel
Grubu’nda temiz liste oluşturulamaması üzerine gidilmiştir.
Ülkemizin yanı sıra Rusya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Macaristan ve Lüksemburg üç koltuk için adaylığını ilan etmiştir.
Bilahare Lüksemburg adaylığını geri çekmiştir. Ülkemizin
seçilmesinde Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden aldığı destek önemli rol oynamıştır. Ayrıca, bazı AB
ülkelerinden de adaylığımıza destek verilmiştir.” Açıklamada, Türkiye’nin FAO Konseyine seçilmesinin, gıda güvenliği,
sürdürülebilir kalkınma, tarım, açlığın önlenmesi ve kırsal
kalkınma alanlarındaki uluslararası rolünün ve çabalarının bir
tezahürü ve bu meyanda yürüttüğü çok taraflı diplomasinin
bir neticesi olduğu vurgulandı. Büyükelçilik açıklamasının devamında şunları aktardı: “Bu neticeye erişilmesinde Büyükelçiliğimizin FAO üyesi ülkeler nezdinde Roma’da sürdürdüğü
yoğun lobi faaliyetlerinin de büyük etkisi bulunmaktadır. Ayrıca FAO seçimleri, geniş bir coğrafyadan destek alarak seçilen ülkemize uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha
tescil etmiştir.”

The 38th General Conference of Food and Agriculture Organization of the United Nations to which also Food, Agriculture and
Livestock Minister Mehdi Eker attended, was held in Rome. In
the second round of the voting made within the conference
Turkey was elected to the council membership that is the senior management of FAO for the period between July 2013 and
July 2016 by getting the 116 votes of total 155 countries. While
Russia was elected by getting 142 votes of 162 countries in the
first round, Turkey and Hungary succeeded to enter the council
by surpassing Greek Populated Southern Cyprus in the second
round. Speaking at the 38th General Conference Minister Eker
emphasized that obtaining the adequate food is the most essential right. Pointing out that hunger, poverty and malnutrition still have a great place on the world agenda Eker said that
the world population expected to be 9 billion in 2050 needs
sustainable systems in order to get adequate nutrition. Mehdi
Eker stated that these issues can be solved by international cooperation as well as individual efforts. Telling that Turkey has
taken many precautions in order to provide access to the sustainable agricultural production, adequate and balanced nutrition Eker expressed that Turkey is ready to share its experience
with the countries need.

THE TRUST IN TURKEY HAS BEEN REGISTERED OFFICIALLY
The explanation made by the Turkish Embassy in Rome about
the council membership of Turkey includes these: “The elections
were made as the clean list hadn’t been formed in the Europe
Regional Group that our country is also a part of it. Besides our
country Russia, Greek Populated Southern Cyprus, Hungary and
Luxemburg had also declared their candidacy. Later on Luxemburg withdrew its candidacy. The support from Latin America,
Africa, Middle East and Asian countries for our country’s election played a great role. Also some EU countries supported our
candidacy.” In the explanation it is emphasized that Turkey’s election to the FAO Council is a manifestation of its international role
and efforts on food safety, sustainable development, agriculture,
preventing hunger and urban development fields and a result of
the multilateral diplomacy conducted inter alia. The embassy explained these in the rest of the statement: “Intensive lobby activities conducted by our Embassy in Rome in the eye of FAO member countries have a great effect to get this result. Besides FAO
elections have registered officially the trust in the international
arena in our country that was elected by getting support from a
wide geography.”
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Rusya’nın en büyük demiryolu tahıl taşıyıcısı Rusagrotrans’ın Analitik Departman Başkanı Igor
Pavensky, Rusya’nın aylık buğday sevkiyatının, Rus buğdayının en iyi alıcısı olan Mısır’da yaşanan sorunlar nedeniyle düştüğünü söyledi.
Head of the analytical department at Rusagrotrans that is nation’s biggest carrier of cereals
by rail Igor Pavensky said that Russia’s monthly wheat shipment has decreased because of the
problems occurred in Egypt which is the best buyer of Russian wheat.
Rusya’nın en büyük buğday alıcıları arasında yer alan Mısır’da
yaşanan ekonomik sorunlar, Rusya’nın tahıl sevkiyatına da
yansıyor. Rusya’nın en büyük demiryolu tahıl taşıyıcısı ZAO
Rusagrotrans’ın Analitik Departman Başkanı Igor Pavensky, ülkenin en büyük alıcısı Mısır’a güvenmediği için tahıl sevkiyatlarının
son iki yılda gerçekleştirilenden daha düşük olacağını söyledi.
Pavensky, açıklamasında, dünyanın en büyük beşinci buğday ihracatçısı olan Rusya’nın aylık tahıl sevkiyatlarının 1 Temmuz’da başlayan yeni sezon boyunca 3 milyon tonu geçmeyeceğini dile getirdi.
ZAO Rusagrotrans şirketinin verilerine göre Eylül 2011’deki 3.8
milyon tonluk rekor ile karşılaştırıldığında, Eylül 2012’de en büyük aylık sevkiyat 3.2 milyon ton civarındaydı.

The problems occurred in Egypt as one of the biggest wheat
buyers of Russia, are reflected on the grain shipment of Russia. Head of the Analytical Department of the biggest carrier of
cereals by rail in Russia ZAO Rusagrotrans, Igor Pavensky said
that the amount of their cereal shipments will be lower than
the one realized in the last two years as Russia doesn’t trust
in Egypt that is the biggest buyer. In his statement Pavensky
expressed that the monthly shipments of Russia as the world’s
fifth biggest wheat exporter won’t exceed 3 million tons during the new season that starts on July 1. According to the data
of ZAO Rusagrotrans company; the largest monthly shipment
in September 2012 was around 3.2 million tons when compared to the 3.8 million-ton record in September 2011.

“Egypt’s readiness to buy grain on tenders is a very significant
“Mısır’ın ihale ile tahıl almaya hazır olması bizim için önemli bir factor for us” Pavensky said and continued as: “How long Rusfaktör.” diyen Pavensky, şunları ekliyor: “Fakat Rusya’nın aylık sia’s monthly exports may depend on that? There is still uncerihracatında buna ne kadar bel bağlanabilir. Mısır’ın uluslararası tainty about Egypt’s international purchases.”
alımlarla ilgili belirsizlikleri hala devam ediyor.”
Pavensky said that Egypt usually aspires to the half of Russia’s
Pavensky, Mısır’ın genelde Eylül’den Kasım ayına kadar olan dö- cereal export in the period between September and Novemnemde, Rusya’nın tahıl ihracatının yarısına talip olduğunu söylü- ber. The North African country as the Arab world’s most popuyor. Arap dünyasının en çok nüfusa sahip Kuzey Afrika ülkesi, dö- lous nation has been experiencing some problems in payviz rezervleri giderek azaldığı için gıdaya ödeme yapmada sıkıntı ing for food as foreign currency reserves have dwindled. The
yaşıyor. Eski Başkan Hüsnü Mübarek’in 2011 yılında devrilmesin- country has faced some political upheavals and social unrest
den beri ülke siyasal çalkantılar ve sosyal huzursuzluklarla karşı following the 2011 ouster of former President Hosni Mubarak.
karşıya. Mısır son buğdayını 20 Şubat’ta yapılan uluslararası bir Egypt bought its last wheat through an international tender
ihale ile satın aldı ve tedarikle ilgili Kazakistan’dan ABD’ye kadar on February 20 and has negotiated with many countries from
Kazakhstan to the U.S. about supplies.
birçok ülke ile görüştü.
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Bir süre önce buğday unu ithalatına yüzde 20 oranında geçici gümrük vergisi getiren Endonezya, bu geçici vergiyi süresiz olarak uzatmayı planlıyor.
Putting 20 % tariff on wheat flour import a while ago, Indonesia plans to extend this temporary
tariff indefinitely.
Endonezya Ticaret Bakanlığı’nın, buğday unu ithalatına getirilen yüzde 20 oranındaki geçici acil durum vergisinin süresiz
uzatılması için teklif vereceği açıklandı. Asya’nın en büyük tahıl
ithalatçısı olan Endonezya, bu vergilerle büyüyen buğday değirmeni endüstrisini korumayı amaçlıyor.

It has been declared that Indonesia’s trade ministry will propose extending the temporary 20 percent emergency tariff on
wheat flour imports indefinitely. Asia’s top importer of grain
aims to protect its expanding wheat mill industry with these
tariffs.

Endonezya, 5 Aralık 2012’de hükümetin ithalat ve bunun yerel
üreticiler üzerindeki etkisini araştırabilmesi için 200 günlüğüne
buğday unu ithalatına acil durum vergisi uygulamıştı. Ticaret
Bakanlığı’nda Dış Ticaret Genel Müdürü olan Bachrul Chairi, konuyla ilgili Reuters’a verdiği demeçte şunları ifade ediyor: “20
Haziran’da buğday unu üzerindeki geçici koruyucu gümrük vergisi resmi olarak sona erecek ancak biz belirli bir süreye sahip
koruyucu gümrük vergisinin resmi olarak kalmasını önereceğiz.” Chairi, tasarının son kararı verecek olan Endonezya Maliye
Bakanlığı’na gönderileceğini de açıklamasına ekliyor.

Indonesia imposed an emergency tariff on wheat flour imports for 200 days on December 5 to allow the government
to complete an investigation into imports and the impact
on domestic mills. “On June 20 the temporary safeguard
duty on wheat flour will expire and we will offer it to be
determined as a definitive safeguard duty,” told Bachrul
Chairi as the director general of foreign trade at the trade
ministry to Reuters. Chairi added that the proposal will be
sent to the Indonesian Finance Ministry, who will make the
final decision.

Geçtiğimiz yıl 402,000 ton olan Endonezya’nın toplam buğday
unu ithalatının yüzde 60’ını karşılayan Türkiye, bu konumuyla
Endonezya’nın en büyük buğday unu ihracatçısı. Endonezya’ya
buğday unu ihracatında Türkiye’yi yüzde 30’luk pay ile Sri Lanka
takip ediyor.

Turkey is the largest exporter of wheat flour to Indonesia, accounting for about 60 percent of the country’s total imports
of 402,000 tons last year. Sri Lanka follows Turkey with an
amount of around 30 percent in wheat flour export.

Temporary emergency tariffs are allowed under World
Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde geçici acil durum Trade Organization rules if a country can shows a threat
vergilerine, ancak bir ülkenin beklenmedik ithalat selinin ülke of serious damage to its domestic industry from an unex-

22

sanayine ciddi oranda zarar tehdidi oluşturduğunu gösterebilmesi halinde izin verilir. Türkiye’deki sektör yetkilileri, ithalattaki
gümrük vergilerinin kalıcı olması halinde Endonezya’ya karşı
olayı Dünya Ticaret Örgütü’ne taşıyabileceklerini belirtiyorlar.
Endonezya Buğday Unu Fabrikaları Derneği (APTINDO) ise bu
yılın başlarında verginin üç yıla uzatılabileceğini söylemişti.

pected flood of imports. Industry officials in Turkey have
said they could bring the case against Indonesia at the
WTO if the import tariff is made permanent. The Indonesian Wheat Flour Mills Association (APTINDO) said earlier
this year that the import tariff may be extended by up to
three years.

APTINDO Başkanı Franciscus Welirang, 18 Haziran’da yaptığı bir
diğer açıklamada, Endonezya hükümetinin ithalattaki gümrük
vergilerini uzatma planını 5 Haziran’da Dünya Ticaret Örgütü’ne
sunduğunu ve bu duruma karşı çıkan hükümetlerle olan görüşmelerin de devam ettiğini söyledi.

In his statement on 18th July, Chairman of APTINDO Franciscus Welirang said that the Indonesian government has notified the WTO about its plan to extend the import tariff on June
5 and he added that negotiations with governments who opposed the move are ongoing.

ConAgra’dan Oakland

un fabrİkasına 21,7 mİlyon Dolarlık
yatırım
2 1 , 7 million - dollar investment for
O akland flour mill by C on A gra
ConAgra Mills, Oakland şehrindeki tesisine 21.7 milyon Dolarlık yatırım yaparak tesisin günlük
un üretim kapasitesini iki katına çıkardı.
ConAgra Mills has doubled daily flour production capacity by investing 21,7 million Dollars to
the facility in Oakland.
ConAgra Mills, ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Oakland
şehrindeki un fabrikasına, 21.7 milyon Dolarlık’lık yatırım yaptı. Yatırım kapsamında operasyonel ve sürdürülebilir yükseltmelere tabi tutulan tesis, 1927’de bir tahıl ambarı olarak inşa
edilmişti. 1965’te un fabrikasına dönüştürülen 100 bin metrekarelik Oakland tesisinin günlük un üretimi, yeni yatırımla birlikte ikiye katlandı (630 ton/gün -1.4 milyon pound). Tesis hem
beyaz hem de tam buğday unu öğütüyor.

ConAgra Mills made an investment of 21,7 million Dollars to
the flour mill in Oakland in California State of USA. Subjected to
operational and sustainable upgrades within the investment,
the facility was originally built as a grain storage elevator in
1927. Converted to a flour mill in 1965, the 100,000-squarefoot Oakland facility doubled its flour production with the
new investment (630 ton/day-1.4 million pounds). The facility
mills both white and whole wheat flour.

Fabrikadaki diğer yenilikler arasında kablosuz mobil teknoloji,
otomatik ve programlanabilir lojik (mantık) kontrolörü ve tesis
genelinde LED aydınlatma gibi sürdürülebilir geliştirmeler yer
alıyor. ConAgra ayrıca, standart üç katlı kağıt ambalajın yerini
alma özelliği olan tesisteki yeni polietilen ambalaj paketlemenin açılışını yaptı. Firma, geri dönüştürülebilir ve daha dayanıklı nakliye torbası olarak bu ambalajın, ABD un fabrikası endüstrisinde türünün ilk örneği olduğunu söylüyor.

ConAgra Mills hosted a celebration at its mill in Oakland on
June 6 after the facility recently underwent $21.7 million in
operational and sustainable upgrades. Other plant improvements include wireless mobile technology, featuring an automated, programmable logic controller, and sustainability
upgrades such as LED lighting throughout the plant. ConAgra
also unveiled a new polybag packer at the plant, a feature that
replaces the standard three-ply paper packaging. The company said it’s a first of its kind in the U.S. flour milling industry — a
recyclable and more durable shipping bag. “This is the first mill
in the country to fully convert to a polybag system, helping us
to maintain top quality, reduce waste and improve our customers’ experiences,” said Jim Otwell, national sales manager
for ConAgra Mills. The Oakland Mills distributes the flour it
produces to the bakers in the local market.

ConAgra Mills Ulusal Satış Müdürü Jim Otwell, “Sistemin en üst
seviye kaliteyi sunma, atık azaltma ve müşterilerimizin deneyimlerini geliştirilmesinde bizlere yardım etmesi ile firmamız
polietilen ambalaj sistemine geçişte ülkedeki ilk fabrikadır.”
diyor. Oakland Mills’in ürettiği un, yerel pazardaki fırıncılara
dağıtılıyor.
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Vİetnam’da ortak gİrİşİmle
un fabrİkası kuruluyor
A F lo u r B u s i n e s s J o i n t V e n t u r e i s
e s ta b l i s h e d i n V i e t n a m
Japonya merkezli Sumitomo Corporation firması, Güney Kore’nin önde gelen gıda şirketlerinden biri olan CJ Cheil Jedang Corporation ile Vietnam’da un fabrikası kurmak üzere anlaştı.
Japan-based Sumitomo Corporation has made an agreement with one of the leading food companies in South Korea CJ CheilJedang Corporation to establish a flour mill in Vietnam.
Japon firması Sumitomo Corporation, Vietnam şehri olan Ba
Ria-Vung Tau’da un ve ön-karışım ürünleri üreten ve satan bir
şirket kurmak için Güney Kore’de önemli bir gıda şirketi olan CJ
Cheil Jedang Corporation ile anlaşmaya vardı.
CJ Cheil Jedang Corporation, Samsung Group’un üretim tesisi
olarak 1953’te kurulan ve daha sonra 1993’te holdingden ayrılan CJ Group’un bir parçası. Grup, Güney Kore gıda endüstrisinin önde gelen oyuncuları arasında yer almak için üretim
gamını her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Gelişmekte
olan ekonomilerin gelişen pazarlarındaki artan gıda talebine
yanıt vermeyi amaçlayan Sumitomo Corporation ise, özellikle
Asya’ya odaklanarak temel tahıl işleme sektöründe ilerleme
fırsatı arıyor.
Önümüzdeki 10 yılda 90 milyondan 100 milyona çıkması beklenen nüfusuyla önemli bir büyüme potansiyeli sergileyen Vietnam, özellikle Güneydoğu Asya’daki en umut verici pazarlardan biri olarak görülüyor.
Sumitomo Corporation, bu yükselen pazara girmek için
stratejileri birbirlerine uyan CJ’de ideal bir ortaklık buldu.
Bu ortaklıkla her iki şirket de, pazardan önemli bir pay elde
etme amacıyla mümkün olduğunca çabuk birbirlerinin güçlerinden tam olarak yararlanacaklar. Sumitomo Corporati-

The Japanese company Sumitomo Corporation has signed an
agreement with CJ CheilJedang Corporation that is a major
food company based in South Korea in order to establish a
flour mill that produce and sell flour and baking pre-mix products in Ba Ria-Vung Tu in Vietnam CJ is a member of the CJ
Group, which was originally founded in 1953 as the first manufacturing business of the Samsung Group and then spun off
from the conglomerate in 1993. The Group continues to expand its product range each passing day in order to be one of
the leading players in South Korea’s food industry. In response
to soaring food demands evident in the burgeoning markets
of emerging economies, Sumitomo Corporation has been
seeking an opportunity to advance into the primary grainprocessing sector, focusing its search mainly on Asia.
Showing a great growth potential with its population to be
expected to increase from 90 million to 100 million Vietnam is
seen as one of the most promising markets especially in Southeast Asia. To enter this rising market, Sumitomo Corporation has
found an ideal partnership in CJ, the strategy of whom perfectly
matched each other. Under this joint-venture, the two enterprises will take full advantage of their respective strengths with
the aim of winning a substantial share at the earliest possible
time. Sumitomo Corporation brings to the partnership the flour
sales know-how it has accumulated in the Vietnamese market.
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on, Vietnam pazarında edindiği un satışı bilgilerini ortaklık- CJ, meanwhile, with more than 55 years experience in flour milling business, provides its operational excellence and know-how
larına sunuyor.
of manufacturing and R&D competence in the state-of-the-art
CJ ise un öğütme sektöründeki 55 yıllık tecrübesi ile yüksek flour milling technologies for producing high-value-added
katma değerleri ürünler üretmek için son teknoloji ürünü products with a primary focus on high-end food ingredients of
öğütme teknolojilerindeki Ar-Ge yetkinliğini, üretim know- such as seafood-based and bakeries products.
how’unu ve operasyonel mükemmeliyetini sunuyor. Bu ortak girişim sonrasında, her iki firma da Vietnam’daki diğer Following this joint-venture, the two enterprises are enhancgıda ürünleri sektörünü çeşitlendirmek için işbirliklerini ge- ing their partnership by extending the collaboration to diversify to other food products sectors in Vietnam.
nişletiyor.

Çİn, Ukrayna buğdayı İçİn anlaşma yaptı
C hina has made an agreement for U krainian wheat
Geçtiğimiz yıl ülke tarımını geliştirmek için Çinli bir kamu şirketiyle 1,5 milyar Dolarlık kredi
anlaşması yapan Ukrayna, kredi şartları uyarınca tahılını Çinli operatör China National Machinery Complete Industry Engineering Corporation aracılığı ile ihraç ediyor.
Making a 1,5 billion-Dollar loan agreement with a Chinese state company in order to develop the
agriculture in the country last year, Ukraine exports its grain via Chinese operator China National
Machinery Complete Industry Engineering Corporation under the terms of loan agreement.
Çinli bir kamu şirketi olan China National Machinery Complete
Industry Engineering Corporation, Ukrayna’nın Devlet Tahıl ve
Gıda Kurumu’ndan (GPZKU) Çin, Orta Doğu ve daha uzak pazarlarda bulunan müşterileri için tahıl satın alacak. Geçen yıl
China National Machinery Complete Industry Engineering Corporation ile tarımın finansal açıdan geliştirilmesi amacıyla kullanılacak 1.5 milyar dolarlık kredi için anlaşan GPZKU, bu anlaşmanın şartları doğrultusunda tahılını Çinli şirket aracılığıyla ihraç
ediyor. GPZKU Başkanı Ihor Yakubovych, Çin ile yapılan anlaşma
doğrultusundaki ilk sevkiyatın Mısır ve Suriye’ye yapılan 75 bin
tonluk buğday olduğunu, buna ek olarak Akdeniz istikametine
25 bin tonluk bir sevkiyat daha planlandığını söyledi.
Ukrayna, büyük Çin pazarı için rekabetçi fiyatlarıyla birlikte
önemli bir buğday, mısır ve arpa üreticisi ve ihracatçısı konumunda. Yakubovych, GPZKU firmasının Çin fonunu kullanarak
2013 hasadından elde edilen üretimin 4 milyon tonunu satın
almayı planladığını ve yılın sonuna kadar bunun 2 milyon tonunu ihraç etmeyi umduğunu ifade etti.
Şirketin, ihracat için Ukraynalı çiftçilerin 2013 hasadından elde
ettiği tahılı almaya Temmuz ayından itibaren hazır olacağını
söyleyen Yakubovych, şunları ekledi: “Pazarda görünen yeni hasatla birlikte en kısa sürede, yani Temmuz-Ağustos’ta buğday ve
daha sonra da mısır ihracatına başlayacağız. Mısır ağırlıklı olacak fakat satışların oranı pazarın durumuna bağlı olacak.”
Yakubovych, GPZKU’nun vadeli sözleşmeler aracılığı ile hali
hazırda 550 bin ton mısır ve yaklaşık 50 bin ton buğday satın
aldığını söyledi. Bir diğer 3.4 milyon tonluk tahılın da spot piyasasından alınma ihtimali bulunuyor.

Chinese state company China National Machinery Complete Industry Engineering Corporation will buy grain for
its customers in China, Middle East and markets further
afield from Ukraine’s State Grain and Food Agency (GPZKU). Making a 1,5 billion-Dollar loan agreement for the
improvement of agriculture financially with China National Machinery Complete Industry Engineering Corporation; GPZKU exports its grain via the Chinese company
under the terms of this agreement. GPZKU Chairman Ihor
Yakubovych said that the first shipment is 75 thousandton wheat to Egypt and Syria and in addition to that 25
thousand-ton shipment is planned for Mediterranean
destination. Ukraine is a major producer and exporter of
wheat, maize and barley for the huge Chinese market with
its competitive prices.
Yakubovych expressed that GPZKU plans to buy up 4 million
tons of production from the 2013 harvest using Chinese funds
and hopes to export 2 million tons of it by the end of the year.
He said the company would be ready in July to buy grain from
Ukraine farmers from the 2013 harvest for export and added:
“We will start exports as soon as grain from the new harvest
appears on the market - wheat in July-August and later maize.
Maize will dominate, but the proportion of sales will depend
on situation on the market”.
Yakubovych said GPZKU had already bought 550,000 tons of
maize and about 50,000 tons of wheat via forward contracts.
Another 3.4 million tons of grain are likely to be bought on the
spot market.
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ABD, genetİğİ değİştİrİlmİş buğdayın
kaynağını arıyor
U. S . seeks for the source of genetically
modified wheat
Genetiği değiştirilmiş buğday, Güney Koreli alıcıları da ABD’den uzaklaştırdı. ABD şimdi genetiği değiştirilmiş buğdayın Oregon’da bulunan bir tarlada nasıl yetiştirildiğini öğrenmeye
çalışıyor.
Genetically modified wheat also stepped aside the South Korean buyers. The United States is
now trying to determine how unapproved genetically modified wheat was found growing in an
Oregon field.
Amerika Birleşik Devletleri, Oregon’da bulunan genetiği değiştirilmiş buğday yüzünden zor günler geçirmeye devam ediyor.
AB ülkelerinin temkinli yaklaşımından sonra Güney Koreli alıcılar da, alım için ABD’den uzaklaşıyor. Reuters’in haberine göre;
ABD Tarım Departmanı’ndan üst düzey bir yönetici, araştırmacıların, bitki öldürücü uygulamalara karşı dayanıklılık sağlayan
geni taşıyan buğdayın Nisan ayının sonlarına doğru nasıl ortaya çıktığını belirlemek için “birden fazla yol izlediğini” söyledi.
Bir telefon röportajında USDA (ABD Tarım Departmanı) Hayvan
ve Bitki Sağlığı İnceleme Servisi Araştırma Birimi Genel Müdür
Yardımcısı Bernadette Juarez, Reuters’a potansiyel nedenlerin
“hiçbirini ortadan kaldıramadıklarını” söyledi.

United States of America continues to having hard days because of the genetically modified wheat found in Oregon.
After the cautious approach of EU countries, South Korean
buyers are stepping aside from USA for the purchase of wheat
as well. According to Reuters; a top official with the U.S. Department of Agriculture said investigators are “pursuing many
avenues” to determine how the wheat - which carries a gene
making it resistant to herbicide applications - popped up in
late April. “At this point we have not ... eliminated any” potential causes, Bernadette Juarez, deputy director of the investigative unit with USDA’s Animal and Plant Health Inspection
Service, told Reuters in a telephone interview.

Güney Koreli değirmenciler, ABD ile olan ithalatını askıya aldı
ve bazı Asya ülkeleri, onaylanmayan buğdayın keşfinden sonra
denetimlerini arttırdı fakat ithalat yasakları uygulamanın dışında kaldı. ABD yetkilileri, biyoteknoloji devi Monsanto Co (MON.
N) tarafından on yıldan uzun süre önce geliştirilen fakat ticari
üretimde hiç kullanılmayan bu buğday ile ilgili oluşan küresel
alarmı yatıştırmaya çalışıyor.

South Korean millers suspended imports of U.S. wheat on
Friday and some Asian countries increased inspections after
the discovery of the unapproved wheat, but stopped short of
imposing import bans. U.S. officials are attempting to tamp
down global alarm about the wheat, developed by biotech giant Monsanto Co (MON.N) more than a decade ago but never
put into commercial production. Field tests on GMO wheat
were last conducted in 2005.

GDO buğdayı üzerindeki alan testleri en son 2005 yılında yapılmıştı. Uzun zamandan beri unutulmuş olan bu türün keşfi
Japonya’nın haftalık ihalelerinde buğdayı Kuzeybatı Pasifik’ten
almaktan kaçınmasına neden olurken Avrupa Birliği testlerin
hızlandırmasını sağlayacağını söyledi. Şimdiye kadar rakip ihracatçı Kanada bu olaydan faydalanamadı, önemli bir Kanada
tüccarı alıcılardan gelen gergin karşılıkların yakında söneceğini tahmin ettiğini söyledi.

The discovery of the long-forgotten strain prompted major
buyer Japan to shun wheat from the Pacific Northwest at its
weekly tender on Thursday, while the European Union said it
would step up testing. So far, rival exporter Canada has not
seen any benefit from the incident, a major Canadian merchant said, predicting that the nervous response from buyers
might soon fade.

Asya, neredeyse 140-150 milyon tonluk küresel ticaretin üçte
biri olan yıllık 40 milyon tondan fazla buğday ithal ediyor.
Bölgenin tedarikinin çoğunu dünyanın en büyük ihracatçısı
olan ABD karşılıyor, 2 numaralı tedarikçi olarak da Avustralya
görülüyor. Fakat Avustralya sürdürülemez canlı ihracat ve yerli
hayvancılık çiftçilerindeki artan talep sonrasında, tedarik kaynakları daraldığı için ekstra taleple başa çıkmaya çalışıyor.

Asia imports more than 40 million tons of wheat annually, almost a third of the global trade of 140-150 million tons. The
bulk of the region’s supplies come from the U.S., the world’s
biggest exporter, and Australia, the No. 2 supplier. But Australia will struggle to soak up extra demand as its supplies tighten
in the wake of unsustainably brisk exports and growing demand from domestic livestock farmers.
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Asyalı alıcılar, bir alt segmenti temsil eden yemlik buğday tedarikinde, daha ucuz ürün için
Hindistan ve Avustralya yerine 3 yıl aradan sonra Karadeniz bölgesine yöneliyor.
Asian buyers are heading towards Black Sea region instead of India and Australia for cheaper
products in coarse wheat supply representing a lower segment after 3 years.
Bir süredir Karadeniz bölgesindeki buğday üreticilerinden
yemlik buğday temin etmeyen Asyalı alıcılar, Hindistan ve
Avustralya’daki yemlik buğday fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yeniden yüzlerini Karadeniz’e çevirdiler.

Not supplying coarse wheat from the producers in Black Sea
region for a while; the Asian buyers are turning their faces to
Black Sea region again as the coarse wheat prices in India and
Australia are higher.

Rusya kaynaklı bir habere göre; Asya’daki buğday alıcıları, alt
segment yem pazarındaki Hindistan ve Avustralya ürünlerini, Karadeniz’deki daha ucuz tedariklerle değiştirmek istiyor.
Fakat Asya’daki kaliteye duyarlı tüketiciler, Japonya ve Güney
Kore’deki birçok tüketici ABD beyaz buğdayına yasak koyduğu
halde gıda tedariklerini Rusya ve Ukrayna tahılı ile değiştirmede çok isteksiz görünüyorlar. Son anlaşmalarla Tayland ve Filipinler hayvan yemi için Karadeniz’den 200 bin ton buğday aldı
bile. Tüccarlar, 2014 Haziran ayına kadar Karadeniz’den Asya’ya
2 ila 2.5 milyon tonluk bir akış olmasını bekliyor.

According to some Russian news; wheat buyers from Asia
want to replace the Indian and Australian products in lower
segment feed market with the cheaper supplies in Black Sea
region. But quality-sensitive consumers in Asia are unlikely
to substitute their food supplies with Russian and Ukrainian
grain, despite a ban on U.S. white wheat by major consumers
Japan and South Korea. Thailand and the Philippines have already bought some 200,000 tons of Black Sea wheat in recent
deals for animal feed .Traders expect a flow between 2 and 2.5
million tons from Black Sea to Asia in the year to June 2014.

Singapur’daki uluslararası bir ticaret şirketinin ticaret müdürü,
“Karadeniz buğdayı, şu ana kadarki en ucuz kaynak olduğu
için Asya yem pazarını ele geçirecektir” diyor ve ekliyor, “Değirmencilik tarafında fazla heyecan yok fakat burada ve orada
harmanlama için daha düşük kalitede buğday kullanan alıcılara ürünlerini satabilirler.”

“Black Sea wheat is going to corner the Asian feed market as it
is the cheapest origin as of now,” said a trading manager with
an international trading company in Singapore and he continues as:

“On the milling side there is not too much excitement but they
might sell some cargoes here and there to buyers who use
Avustralya, üst üste iki sezon mevsimsiz yağan yağmurlardan low-quality wheat for blending.”
sonra büyük miktarlarda düşük kalite buğday ürettiği için
2010-11 ve 2011-12 sezonlarında Asya’nın hayvan yemi paza- Australia dominated Asia’s animal feed market in 2010-11 and
2011-12 as the country produced large volumes of lower-qualrına hakimdi.
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Hindistan ise 2012-13 sezonunda agresif bir şekilde ürün satışı yapıyor. Fakat Avustralya’daki buğday fiyatları, Eylül’den
beri gerçekleştirilen güçlü ihracata karşın tedarikin daralması nedeniyle son aylarda yükselmeye başladı. Tüccarlar
Tayland’ın, tonu 320-325 Dolar olarak belirlenen Hindistan
buğdayı ile karşılaştırıldığında navlun dahil ürün bedelinin
yaklaşık 280-285 Dolar olduğu benzer Karadeniz bölgesi
buğdayından, yaklaşık 150 bin ton satın aldığını dile getiriyorlar. Filipinlilerin ise tonu 282 Dolar’dan yaklaşık 50 bin ton
ürün satın aldığı belirtiliyor.
Kuzey Pasifik’te onaylanmayan genetiği değiştirilmiş buğdayın bulunmasından sonra Mayıs ayının sonlarından beri ABD
beyaz buğdayından uzak duran Japonya ve Güney Kore’deki
tedarikler daralsa bile alıcılar, gıda amaçlı buğday söz konusu
olduğunda seçici olmayı tercih ediyor.
Japonya Tarım Bakanlığı’nda tahıl ticaretinden sorumlu olan
Toru Hisazome, ABD batı beyaz buğdayının yerini alacak ülkelerden bahsederek, “Şu anda ithalat yaptığımız üç ülkeden
alternatifler düşünüyoruz” diyor ve ekliyor, “ABD, Kanada ve
Avustralya’da seçebileceğimiz firmalar var mı onu öğrenmeye
ve testler için numune ithal etmeye çalışıyoruz.” Japonya’nın,
diğer kaynaklardan gelen nakliyelerde de zirai ilaç kalıntıları
olup olmadığını kontrol etmekte kullanılacak yeni sistemlerin
kurulmasının zaman alacağını bildiği için her zamanki tedarikçilerine bağlı kalmayı tercih ettiği belirtiliyor.

ity wheat after unseasonal rains for two consecutive seasons.
India has been aggressively selling cargoes in 2012-13. But
wheat prices in Australia have firmed in recent months as supplies tighten following robust exports since September.
Thailand bought some 150,000 tons of wheat from the Black
Sea region this month at around $280-$285 a ton, including
cost and freight, compared with a similar variety of Indian
wheat quoted at about $320-$325 a ton, traders said. And
also it is stated that the Philippines took one cargo of around
50,000 tons at $282 a ton.
Buyers will be choosier for food wheat even though supplies have tightened in Japan and South Korea, which have
shunned U.S. white wheat imports since late May after the discovery of an unapproved genetically engineered strain in the
Pacific Northwest. “Currently we are considering alternatives
from three countries that we import from,” said Toru Hisazome,
in charge of grain trading at Japan’s farm ministry, referring to
substitutes for U.S. western white wheat and he continues as:
“We are trying to see if there are replacements available in the
U.S., Canada and Australia, and we are trying to import samples for tests.”
It is stated that Japan prefers to stick to its traditional suppliers as it knows that it would take time to set up new systems to check pesticide residues for shipments from other
origins.
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Roma’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü’nün komisyon toplantısında konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, 2016 yılının bakliyat yılı ilan edilmesi
çağrısında bulundu.
Speaking in the commission meeting of Food and Agriculture Organization of the United Nations held in Rome; Food, Agriculture and Livestock Minister M. Mehdi Eker made a call for declaring the year 2016 as the pulses year.
Birleşmiş Milletler (BM) Tarım ve Gıda Örgütü’nün (FAO) Roma’daki merkezinde düzenlenen komisyon toplantısında söz
alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, 2016 yılının BM kuruluşları tarafından Uluslararası Bakliyat Yılı olarak
ilan edilmesi konusunda destek istedi. Konuşmasında bakliyatların dengeli ve sağlıklı beslenmeye katkıda bulunmanın
yanı sıra gelecekteki küresel gıda güvenliği ve çevre sorunları
ile başa çıkmakta temel bir role sahip olacağını vurgulayan Bakan Eker, FAO’nun son verilerine göre dünyadaki toplam bakliyat üretiminin 62 milyon ton civarında olduğunu, bunun 11
milyon tonun ticari amaçla kullanıldığını hatırlattı.

Speaking in the commission meeting of Food and Agriculture
Organization (FAO) of the United Nations (UN) held in its center in Rome; Food, Agriculture and Livestock Minister M. Mehdi Eker asked for support for declaring the year 2016 as the
pulses year by the UN organizations. Emphasizing that besides
contributing to the balanced and healthy nutrition the pulses
will have an essential role in struggling with the global food
safety and environmental issues in the future; Minister Eker reminded that according to FAO the total pulses production the
world is around 62 million tons and 11 million of this amount
is used for commercial purpose.

Eker, bakliyatın avantajlarına değindiği konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bakliyatlar farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilmekte ve sonuç olarak dünyanın birçok bölgesinde üretilebilmektedirler. Bu bakliyatları küresel gıda güvenliğinde önemli bir
oyuncu yapmaktadır. Özellikle kalkınmakta olan ülkelerdeki
küçük çiftçiler, yaşamlarını devam ettirmek için bakliyat üretimine bağlılardır. Bakliyat yetiştiriciliğinde çalışan kadın çiftçiler
toplam iş gücü içerisinde daha büyük bir paya sahiptir.”

Eker continued to his speech about pulses advantages as:
“The pulses are able to adapt to different climatic conditions
and as a result can be produced in many regions of the world.
This makes the pulses an important player in the global food
safety. Especially in the developing countries small farmers
depend on the pulses production in order to live on. Women
working in the cultivation of pulses have a bigger share in the
total labor force.”

Bakliyatların yüksek besleyicilik değerleri, düşük fiyatları ve
kolay ulaşılabilir alternatif protein kaynağı olmaları nedeniyle
dünya çapında birçok kültürde ‘fakir adamın eti’ olarak nitelendirildiğini dile getiren Eker, “Bakliyatlar, kalkınmakta olan ülkelerde beslenmenin temel bileşenidir. Kalkınmakta olan ülkelerde, bakliyatlar işlenmiş ürün olarak un, şehriye, ekmek, hamur
ve aperatif gibi ürünler halinde tüketilmektedir.” dedi.

Expressing that the pulses are qualified as “the meat of the
poor” in many cultures worldwide as they have high nutritional value, low prices and are easily accessible alternative protein source; Eker said that, “Pulses are the basic components of
the nutrition in developing countries. Pulses are consumed as
processed product like flour, noodle, bread, dough and snack
in developing countries.”

Eker, 2016 yılını baklagiller yılı olarak kutlamanın, gıda zinciri Eker pointed out that celebrating the year 2016 as the pulses
aracılığıyla bağlantıları kuvvetlendirmek adına eşsiz bir fırsat year will be a unique opportunity in order to strengthen the
bonds via the food chain.
olacağına dikkat çekti.
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İDMA Fuarı’nın altıncısı
11-14 Aralık 2014’te
gerçekleştİrİlecek
Sixth IDMA Exhibition will be held on
11-14 December 2014
Dünya değirmencilik sektörünün en önemli buluşma platformu İDMA’da, tarih ve fuar alanı
değişliğine gidildi. Altıncı İDMA Fuarı, 11-14 Aralık 2014 tarihleri arasında Tüyap İstanbul Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
As the world milling sector’s most important meeting platform, IDMA has had some changes in
terms of fair date and ground. Sixth IDMA Exhibition will be held on 11-14 December 2014 at
TUYAP Istanbul Fair Center.
Parantez Uluslararası Fuarcılık tarafından 2 yılda bir İstanbul’da
organize edilen Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem
Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı İDMA’da tarih ve fuar alanı değişikliğine gidildi. Altıncı
İDMA Fuarı, 11-14 Aralık 2014 tarihleri arasında Tüyap İstanbul
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Organized biennially in Istanbul by Parantez International Fair
Organization; International Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulgur,
Feed Milling Machinery and Pulse, Pasta, Biscuit Technologies
Exhibition İDMA has had some changes in terms of fair date
and ground. Sixth IDMA Fair will be held on 11-14 December
2014 at TUYAP Istanbul Fair Center.
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Dünyadaki ekim ve hasat dönemleri göz önünde bulundurularak belirlen yeni tarih, sektörün iş yoğunluğunun daha az olduğu ekim ve hasat öncesi döneme denk geldiği için hububat ve
bakliyat sektörü temsilcilerinin fuarı daha rahat ziyaret edebilmelerine olanak tanıyacak. Ayrıca değişen fuar alanıyla birlikte
ziyaretçiler, çok daha büyük bir alanda daha fazla ürün çeşitliğini ve alternatifi bir arada bulabilecek. Önceki yıllarda genellikle
Mart-Nisan ayları arasında düzenlenen İDMA Fuarı, 2014’ten itibaren Kasım-Aralık ayları arasına denk gelecek şekilde iki yılda
bir Tüyap Fuar Merkezi’nde yapılmaya devam edecek.

Determined by considering the planting and harvesting periods in the world, the new date will allow the cereals and pulses
sector representatives to have more chances about visiting the
fair as the new date is just before the planting and harvesting
periods when the workload of the sector is lesser than other
periods. Besides together with the changing exhibition space
visitors can find more product range and alternatives in a much
larger area. Held on March-April months previously, as of 2014
IDMA Fair will continue to be held biennially on the period between November and December at TUYAP Fair center.

HUBUBAT VE BAKLİYAT SEKTÖRÜNÜN
DEVLERİ İDMA’DA
11-14 Aralık 2014 tarihleri arasında 44 bin metrekarelik 6 salonda gerçekleştirilecek fuar için dünya hububat ve bakliyat işleme sektörünün en büyük
teknoloji üreticileri hazırlıklarına başladı. İDMA 2014’e
çok daha büyük stant alanlarıyla katılacak firmalar, bu
sayede daha fazla teknoloji
ve ürün sergilemeyi hedefliyor.
Katılımcı firmalar; un, irmik,
mısır, pirinç ve yem değirmenleri ile bakliyat temizleme, ambalajlama, makarna
ve bisküvi tesisleri için geliştirdikleri en yeni teknolojileri ilk kez İDMA’da ziyaretçilerin beğenisine sunacak.
Bunların yanı sıra tahıl depolama siloları, dolum, taşıma ve tahliye sistemleri, laboratuvar cihazları, katkı maddeleri,
ambalaj makineleri ve malzemeleri ile yedek parça ve yan sanayi ürünlerindeki en son yenilikler de yine İDMA’da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak ürün grupları arasında olacak.

THE GIANTS OF CEREALS AND PULSES SECTOR ARE AT IDMA
The largest technology manufacturers of world cereals and
pulses processing sector has started their preparations for the
fair held on 11-14 December 2014 in 6 halls with a 44 thousand-square meter area.
Participating to IDMA 2014
with larger stand areas, the
companies aim to exhibit
more technology and products.
The participating companies will present their latest
technologies developed for
flour, semolina, corn, rice
and feed mills and pulse
cleaning, packaging, pasta
and biscuit manufacturing
plants to the taste of the
visitors for the first time.
Besides these; grain storage
silos, filling, transport and
evacuation systems, laboratory equipment, additives, packaging machinery and materials and the latest innovations in spare part and sub-industry
products are among the product groups that will also be presented to the taste of the visitors at IDMA.

YATIRIMCILAR İSTANBUL’DA BULUŞACAK

INVESTORS WILL MEET IN ISTANBUL

Kendi ihtisas alanında dünyadaki tek geniş katılımlı teknoloji fuarı olan İDMA, hububat ve bakliyat işleme sektörünün
temsilcilerinin, firmaları için aradıkları tüm makine, ürün ve
hizmetleri geniş bir yelpazede aynı çatı altında bulabilmesine
olanak tanıyor.
İDMA’nın dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel ziyaretçileri, ihtisas alanlarıyla ilgili geliştirilen en son teknolojileri
bu fuarda birebir görebilir ve yakından inceleyebilirler. Ayrıca
hububat ve bakliyat işleme teknolojilerinde dünyanın en büyükleri arasında yer alan firmalarla görüşme olanağı bulan ziyaretçiler, benzer teknolojileri geliştiren firmaları, geliştirdikleri
teknolojileri ve diğer pek çok alternatifi her açıdan karşılaştırma ve kıyaslama imkanına da sahip.
Fuar kapsamında düzenlenen etkinlikler de; teknolojilerdeki
son gelişmeler, gelişen pazarlar, dünyadaki üretim-tüketim
verileri, yeni trendler gibi birçok konuda ziyaretçilerin bilgi ihtiyacına cevap veriyor.

As the only technology fair with broad participation in the
field of its own specialization in the world, IDMA allows cereals
and pulses sector representatives to find a wide range of all
machinery, products and services for their companies under
the same roof.
IDMA’s professional visitors from all over the world can see
personally and examine closely the latest technologies developed for their specialized areas. Having the opportunity of
meeting with the companies that are among the world giants
in cereals and pulses processing technologies, visitors have
also the chance of comparing and contrasting the companies
developing the similar technologies, the technologies they
develop and many other alternatives in every respect.
Events held within the fair respond to the information needs
of visitors about many subjects like recent developments in
technologies, emerging markets, global production and consumption data and new trends.
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Polatlı Ticaret Borsası’nda buğday alım ihalesine katılan Ankara Un Sanayi’nin sahibi İlhan
CAVCAV, buğdayda kalitenin düşük, fiyatların ise yüksek olduğunu, bunun da un fiyatlarına
yansıyabileceğini söyledi.
The owner of Ankara Un Sanayi that has participated in the flour purchase tender of Polatlı Commodity Exchange İlhan CAVCAV said that the price of the wheat is high while the quality is low,
this situation might be reflected on the flour prices.
Un sektörünün önde gelen isimlerinden Ankara Un Sanayi’nin
sahibi İlhan Cavcav, Polatlı Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen
buğday alım ihalesine katıldı. Burada konuşan Cavcav, buğdayda kalitenin düşük, fiyatların ise yüksek olduğunu, bunun da
un fiyatlarına ve dolayısıyla ekmeğe yansıyabileceğini söyledi.

purchase tender in Polatlı Commodity Exchange. In his
speech there Cavcav said that said that the price of the
wheat is high while the quality is low, this situation might
be reflected on the flour prices and thus bread prices.

Buğday müdahale fiyatları esas alındığında, un fiyatlarının
daha da yükseleceğine ve bunun da fırıncıya yansıyacağına
dikkat çeken Cavcav, “80 - 82 kuruşa buğday satılıyor. Bu fiyatlar üzerinden un satmak mümkün değil. Böyle olunca fırıncılar da bir beklenti içine giriyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
buğday alımında müdahale fiyatını 72 kuruş olarak açıkladı.
Nakliye masrafları da buna eklendiğinde fiyat 80 kuruşun üzerine çıkıyor. Bu fiyata buğday aldığınızda un fiyatı, dolayısıyla
ekmek fiyatı da artacaktır.” dedi.

Pointing out that when the wheat intervention prices are
taken as a basis the flour prices will increase more and this
will be reflected to the baker Cavcav said, “Wheat is sold
for 80-82 pennies. It is not possible to sell flour over these
prices. Thus the bakers have expectations. Turkish Grains
Board (TMO) declared the intervention price for wheat
purchase as 72 pennies. When the shipment cost is added, the price increases to over 80 pennies. When you buy
wheat at that price, the flour price and thus bread price
will increase.”

Bu yılki buğdayda glüten ve hektolitre değerlerinin düşük olduğuna belirten İlhan Cavcav, buğday fiyatlarındaki farka ve
protein kalitesinin düşük olmasına dikkat çekti: “80 ve 84 kuruşa ve 68 ile 70 kuruşa buğday var. Bu 10-12 kuruşluk fark iyi değil, çünkü son derece önemli bir fark. 68-70 kuruşluk buğdayla
fırıncılarımızın ekmek yapması mümkün değil.”

Stating that this year’s value of gluten and hectoliter in wheat
is low İlhan Cavcav pointed out that you can buy wheat for
80-84 and 68-70 pennies and he said, “This 10-12-penny difference is not good, because this is an extremely important
difference. It is not possible for our bakers to produce bread
with 68-70-penny wheat.”

38

39

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Erhan Özmen, 2 Temmuz 2013 tarihinde
yürürlüğe giren Un Tebliği’nin, ekmeğin zenginleştirilmesinin önünü açacağını ve insanların
en önemli yaşamsal besin kaynaklarını ekmekten almalarını sağlayacağını söyledi.
Turkish Flour Industrialists’ Federation’s (TUSAF) President Erhan Özmen said that the Flour Notification that has come into force on 2 July 2013 will pave the way for enriching the bread and
provide people to get their the most vital source of food from bread.
Türkiye’de toplumu tam buğday ekmeğine yöneltmek amacıyla yapılan çalışmalarla hem ekmekte hem de ekmeğin ana
hammaddesi unda bir takım değişikliklere gidildi. Temmuz’da
yürürlüğe giren yeni un tebliğiyle birlikte hemen hemen tamamlanacak olan yeni ekmek süreciyle ilgili bir açıklama
yapan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı
Erhan Özmen, “Yeni üretilecek ekmeğimizde, lif, protein ve
faydalı yağların oranı yükselecek ve nişasta oranı ise azalmış
olacaktır.” dedi.

Some changes have been made in Turkey both for the bread
and flour as the main raw material for bread with the researches aiming to direct people to the whole wheat bread. Making
an explanation about the new bread process that will almost
be completed with the new flour notification coming into
force in July, Turkish Flour Industrialists’ Federation’s (TUSAF)
President Erhan Özmen said that, “With our new bread the
rate of fiber, protein and beneficial fatty will increase while the
starch rate will decrease.”

Açıklamasında unun zenginleştirilmesi konusunu her zaman
savunduklarını söyleyen Özmen, yeni düzenlemelere yönelik
desteklerini şöyle ifade etti: “Biz, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu olarak farklı ortamlarda gerek farkındalık çerçevesinde gerekse sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ekmeğin
beslenmemizdeki önemi, una değer katma, sağlıklı ekmek konularında; uluslararası kuruluşların yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Sağlık Bakanlığı ve
çeşitli üniversitelerden akademisyenler, diyetisyenler ve diğer
sivil toplum kuruluşlarının katıldığı organizasyonlarda, unun
ve dolayısıyla ekmeğin önemini ve zenginleştirilmesini gündeme getirmiş ve bu toplumsal sorumluluğa sahip çıkmışızdır.”

Saying that they always defend the subject of enriching the
flour Özmen explained their support for the new regulations
as: “As the Turkish Flour Industrialists’ Federation we have
brought up the importance of flour and thus bread about the
subjects of the importance of bread in our life, adding value
to the flour and healthy bread in different environments, organizations to which academicians from Food, Agriculture
and Livestock Ministry, Turkish Grain Board, Ministry of Health
and some universities, dieticians and other non-governmental
organizations as well as international organizations attended
within both the awareness and social responsibility projects
and protected this social responsibility.
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2 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan Un
Tebliği’nin ekmeğin zenginleştirilmesinin önünü açacağını
ve insanların en önemli yaşamsal besin kaynaklarını ekmekten almalarını sağlayacağını söyleyen Özmen, şöyle devam
ediyor: “Yeni üretilecek ekmeğimizde, lif, protein ve faydalı
yağların oranı yükselecek, nişasta oranı ise azalmış olacaktır.
Bu kapsamda; yeni ekmekten günde 200 gr tüketildiğinde
ortalama olarak bir insan için gerekli olan enerjinin %35’i,
proteinin %25’i, B1 vitamininin %66’sı, lif ihtiyacının %55’i
karşılanacak.

” Saying that the Flour Notification that will come into force
on 2 July 2013 will pave the way for enriching the bread and
provide people to get their the most vital source of food
from bread Özmen continues as: “In our new bread to be
produced the rate of fiber, protein and beneficial fatty will
increase while the starch rate will decrease. In this concept
when the people consume 200 gr of the new bread, they
will get the 35 % of the energy, 25 % of the protein, 66 % of
B1 vitamin and 55 % of the fiber average need required for
a human will be met.

Ayrıca magnezyum, potasyum, sodyum, A vitamini, E vitamini,
B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, Niasin, Bakır, Çinko, Demir
ve Fosfat gibi bir insanın en önemli yaşamsal besin kaynakları
da, yine ekmek tüketilirken alınacaktır. TÜBİTAK ve Hacettepe
Üniversitesi’ne yaptırdığımız teknik analizler de tüm bu değerleri desteklemekte ve bizi teyit etmektedir.”

Besides the most important sources of vital nutrients like
magnesium, potassium, sodium, vitamin A, vitamin E, vitamin
B1, vitamin B2, vitamin B6, niacin, copper, zinc, iron and phosphate will be taken with the consumption of the bread. Our
technical analysis made by TUBITAK and Hacettepe University
support all these values and confirm us.”

Özmen, un sanayicileri olarak bu yeni sürece teknolojik olarak Özmen explained that as the flour industrialists they are ready
for this new process also technologically.
da hazır olduklarını açıkladı.

Transİt tahıl taşımacılığında
yenİ lİman Hopaport
Hopaport is the new port for transit grain transport
1997 yılında özelleştirilen Hopa Limanı (Hopaport), uluslararası tahıl ticaretinde en önemli konulardan biri olan transit taşımacılıkta, önemini her geçen gün arttırıyor. Hopaport içinde
bulunan ve her biri 1000 ton kapasiteli 10 adet tahıl terminaline ek olarak, ilave kapalı ambarlarını da transit taşımacılığa
açan Hopaport Limanı’na, Haziran ayında 3 bin 106 tonluk bir
buğday gemisi daha geldi. Kaya Holding’e ait olan 3 bin 106
tonluk buğdayı Rusya’nın Azov Limanı’ndan yükleyen Dan bas
Vayager isimli Rusya bandıralı gemi yükünü Hopa Limanı’na
boşalttı. 3 bin 106 tonluk buğday daha sonra Hopa Limanı
üzerinden karayolu ile Nahçıvan’a taşınacak.

Privatized in 1997 Hopaport increases its importance in
trough transport that is one of the most important subjects
in international grain trade. In addition to the 10 grain terminal each of them with 1000 ton capacity, a 3 thousand 106ton wheat ship has come to the Hopaport that has opened
its additional closed silos to through transit. Taking the load
of 3 thousand 106 ton wheat belonging to Kaya Holding from
the Azov Port of Russia; the Russian-flagged ship Dan bas Vayager discharged its load in Hopaport. The 3 thousand 106 ton
wheat will be transported to Nakhchivan via highways over
Hopaport.

Kaya Holding yetkilileri, belirli periyotlarla Hopa Limanı üzerinden Nahçıvan’a transit buğday taşıma işinin devam edeceğini
ifade ederek Hopaport’un genel müdüründen tüm çalışanlarına kadar kendilerine her konuda gösterdikleri duyarlılıkları
içinde teşekkür etti. Hopaport Genel Müdürü Meriç Burçin
Özer de Hopaport olarak projelerini bir bir hayata geçirmeye
devam ettiklerini ifade etti ve şunları söyledi: “Önümüzdeki
aylardan başlayarak Hopaport bünyesinde peş peşe bir dizi yatırımlar yapılacaktır. Gürcistan ve Nahçıvan’la ilişkilerimizi hep
en üst noktalarda tutma gayreti içindeyiz. Özellikle Nahçıvan’a
kara yolu ile en yakın konumda olan Hopa Limanı’nın bu avantajını değerlendiren ve değerlendirecek tüm firmalara, her konuda yardımcı olmaya da devam ediyoruz.”

Stating that the through transport of wheat from Hopaport to
Nakhchivan in certain periods will continue; Kaya Holding authorities thanked to the people in Hopaport from the general
director to the employees for their sensitivity on each subject.
Hopaport General Director Meriç Burçin Özer stated that they
continue to realize their projects one by one as Hopaport and
said: “Starting from the upcoming months a series of successive investments within the Hopaport will be made. We are
always in the effort to keep our relations with Georgia and
Nakhchivan at the highest level. We continue to help to the
companies who use and will use the opportunity of Hopaport
that has the closest location to Nakhchivan via highways in
any case.”
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Türkİye

baklİyat
üretİmİnde
gerİlİyor
Turkey is regressing
on pulses
production
Yaptığı yazılı açıklamada bakliyat üretiminde yaşanan düşüşe dikkat çeken Ulusal Baklagil
Konseyi Başkanı Mahmut Arslan, ekim alanlarındaki daralma nedeniyle Türkiye’nin ileride
bakliyat ithalatçısı olabileceğini söyledi.
Pointing out the decrease in the pulses production in his written statement; National Pulses
Council President Mahmut Arslan said that Turkey can be a pulses importer in the future because of the narrowing of the plantations.
Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Mahmut Arslan, bakliyat üretimindeki düşüşe dikkat çekmek için yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamasında bakliyatta yaşanan üretim düşüşünün son yıllarda sektörü tehdit ettiğini belirten Arslan, bakliyatın en fazla
üretildiği bölgelerden olan Güneydoğu’da üreticilerin, sulu
tarım imkanının artması ile daha çok verim alabileceği ve destekleme primleri daha yüksek ürünlerin ekimine yöneldiğine
dikkat çekti.

National Pulses Council President Mahmut Arslan made a written statement in order to point out the decrease in the pulses
production. Stating that the recent decrease in the pulses production threats the sector; Arslan remarked that the producers in Southeast region which is one of the places pulses are
planted the most are heading to the plantation of the products from which they can get more yield with higher premium
support as the possibility of irrigated agriculture increases.

Arslan, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bakliyat ürünleri bu
bölgelerdeki kıraç, verimliliği düşük arazilerde ekilirken
diğer ekim alanlarında bakliyatın yerini mısır, ayçiçeği ve
pamuk gibi ürünler alıyor. Geleneksel ürün ve en iyi ihracat
kalemlerimizden olan kırmızı mercimeğin ekiminin desteklenmesi gerek.

Arslan continued to his statement as: “While the pulses products are planted in infertile cultivation areas with fewer yields,
pulses are replaced with products such as corn, sunflower and
cotton in the other cultivation areas. The plantation of red lentil as one of our traditional and best export products should
be supported. Narrowing of the pulses cultivation areas may
cause Turkey to be an importer in the next 5-10 years.

Bakliyat ürünlerinin ekim alanlarının daralması, 5-10 yıl içinde Türkiye’yi ithalatçı konumuna düşürebilir. Bu ürünlerde
destekleme primleri artırılmalı. Dekar başına 100-150 kilogram ürün alınan bakliyata 10 kuruş, dekar başına 500-600
kilogram verim alınan hububata 5 kuruş destek verilmektedir. Teşvik, bakliyatta hububata göre 2 kat olmasına rağmen çiftçinin eline hububat ekiminde daha fazla para geçmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının geleneksel
ürünler olan bakliyatı düşünerek dengeleri kurması ve havza bazlı destekleme yapması, çiftçiyi bu ürünlerin ekimine
yönlendirmesi gerekmektedir.

Premium supports should be enhanced for these products.
10 pennies support for the pulses from which 100-150 kg
product can be obtained per decare and 5 pennies for the
cereal from which 500-600 kg yields can be obtained per
decare are given. Although the encouragement for pulses
doubles the cereal, the farmers earn more from the cereal
plantation. The Ministry of Food, Agriculture and Livestock
should establish the balance considering the pulses as traditional products, make watershed-based support and direct the farmer to plant these products. If the farmers head
for other products and get used to plant these, they won’t
Çiftçi başka ürünlere yönelir ve bunların ekimine alışırsa return again.
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tekrar dönüş yapmaz. Bu da dünyada rağbet gören ve en This would be the end of red lentil that is in demand of the
iyi ihracat kalemlerimizden olan kırmızı mercimeğimizin world and one of our best export products; we would become
sonu olur, ancak kendi kendine yeten bir ülke konumuna nothing but a self-sufficient country.”
düşeriz.”

YÜKSEK FİYATA RAĞMEN TERCİH EDİLEN
KALİTE VE AROMA

THE QUALITY AND AROMA PREFERRED DESPITE OF
THE HIGH PRICE

Türk bakliyat ürünlerinin Avrupa ülkelerinin tercih ettiği
kalite ve aromaya sahip olduğunu, bu ürünlerin Kanada
gibi ülkelerin ürünlerinden fiyat olarak daha yüksek olmasına rağmen tercih edildiğini anlatan Arslan, şunları ekledi:
“Türkiye’nin geleneksel ürünleri ile dünyada rekabet edebilecek ülke sayısı oldukça azdır. Mercimek üretiminde dünyanın en büyük üreticileri içinde yer alan Türkiye, ‘Kabuli’ denilen İspanyol tipi nohut üretiminde de dünya sıralamasında
ilk sırada yer almaktadır.

Telling that Turkish pulses products have the quality and aroma preferred by European countries and these products are
preferred despite the high prices compared to the products
of the countries like Canada; Arslan added these: “The number of the countries that can compete with Turkey’s traditional
products is very few in the world. Being one of the largest
producers in lentil producing in the world, Turkey ranks first
in producing the Spanish type chickpea called ‘Kabuli’. Turkish
brands are demanded more and more each passing year by
especially African and Middle Eastern countries.

Türk markaları özellikle Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde her geçen yıl daha fazla talep görmektedir. Sektör her geçen yıl ihracat yapılan ülke sayısını ve çeşitliliğini de arttırmaktadır. Birkaç
yıl öncesine kadar girilmeyen Güney Kore, Filipinler, Malezya,
Angola ve Gabon’a bugün iyi miktarlarda ihracat yapılmaktadır. Tarım sektörü olarak 180’i aşkın ülkeye 1552 çeşit tarım ürünü ihraç ediyoruz. 2012 yılında yüzde 3.5’lik büyüme oranıyla,
yüzde 2.2 büyüyen Türkiye ekonomisinin de üzerinde büyüme
gerçekleştirdik.

The sector increases the variety of the products and number of the countries with whom export is made each passing year. Today a good deal of export is made with South
Korea, Philippines, Malaysia, Angola and Gabon compared
to a few years ago when there wasn’t any export with these
countries. We export 1552 types of agricultural products to
over 180 countries as agriculture sector. We realized a 3.5 %
growth rate that is bigger than the Turkish economy with
2.2 % growth rate.

Devlet destekleri, çıkarılan kanunlardaki sürekliliğin sağlanabilmesi ve ürün çeşitliliğinin korunabilmesi tarım sektörünün
geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Tüm dünyada
tercih edilirliği bu kadar yüksek olan Türk bakliyatına sahip çıkılması gerekmektedir.”

Governmental supports, sustainability of the laws passed
and protecting the product variety have a great importance
in terms of the agriculture sector’s future. With such a high
preferability from the entire world Turkish pulses should be
protected.”

Pamukkale Tohumculuk’tan
“İncİ 20” buğday çeşİdİ
“Inci 20” wheat type from Pamukkale Tohumculuk
Pamukkale Tohumculuk tarafından 5 yıllık Ar-Ge çalışmaları Developed by Pamukkale Tohumculuk as a result of 5-year R &
neticesinde geliştirilen “İnci 20” buğday çeşidi Denizli’de dü- D studies “Inci 20” is introduced on the Field Day held in Denizli. Chairman of the Board of Directors of Pamukkale Tohumzenlenen Tarla Günü’nde tanıtıldı.
culuk Hüseyin Taslacı said that Inci 20 type developed by them
Pamukkale Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tas- as a company will be produced in Aegean, Mediterranean and
lacı, firma olarak geliştirdikleri İnci 20 çeşidinin Ege Bölgesi Ak- Southeast Anatolia Region.
deniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretimde olacağını
söyledi. ‘İnci 20’ hakkında bilgi veren Pamukkale Tohumculuk Giving information about ‘Inci 20’ the R & D manager Dr.
Ar-Ge sorumlusu Dr. Kadir Kıran, bölgede en çok ekimi yapılan Kadir Kıran emphasized that Inci 20 is more qualified than
Ziyabey 98’e göre İnci 20’nin çok daha kaliteli olduğunu vurgu- the Ziyabey 98 that is mostly planted in the region. Dr. Kıran
ladı. Dr. Kıran, birinci sınıf ekmeklik için uygun olan İnci 20’nin, expressed that Inci 20 that is proper for first-class bread
daha iyi bir un randımanına sahip olduğunu ve Bezostaja’ya making; has a better flour yield and is a type with a quality
close to Bezostaja.
yakın kalitede bir çeşit olduğunu ifade etti.
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Pirince yönelik çalışmalarıyla sıkça gündeme gelen Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ürettiği tohumları Ukrayna, Rusya ve Bulgaristan gibi komşu ülkelere ihraç ediyor.
Being on the agenda frequently with the studies on rice Thrace Agricultural Research Institute
exports the seeds it produces to the neighboring countries like Ukraine, Russia and Bulgaria.
Geliştirdiği buğday ve özellikle pirinç çeşitleriyle önemli başarılara imza atan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, geliştirdiği çeşitlerin tohumlarını bölge ülkelerine ihraç ediyor. Enstitü
Müdürü Necmi Beşer, bu yıl Ukrayna, Rusya ve Bulgaristan’a
çeltik tohumu gönderdiklerini, ayrıca TİKA’nın desteklediği bir
proje kapsamında da Makedonya’daki 20 çiftçiye 4 ton orijinal
çeltik tohumu dağıttıklarını açıkladı.

Succeeding significant achievements with the various wheat
and especially rice types it develop Thrace Agricultural Research Institute exports the seeds of the types it develop to
the region countries. Institute Manager Necmi Beşer explained
that they sent paddy seed to Ukraine, Russia and Bulgaria this
year and also they distributed 4 tons of original paddy seed to
20 farmers in Macedonia within a project supported by TIKA
(Turkish International Cooperation and Coordination Agency).

1924 yılında cumhuriyetin ilk müesseselerinden biri olarak
kurulan enstitünün, tarla bitkileri konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyen Beşer, enstitünün 13 buğday
ve 5 arpa çeşidi geliştirerek tescil ettirdiğini, tescilli “Katya”,
“Pehlivan”, “Gelibolu”, “Selimiye”, “Aldane”, “Bereket” gibi buğday çeşitlerinin de Türkiye’nin birçok bölgesinde ekildiğini
ifade etti. Beşer, Türkiye’de yetiştirilen çeltiğin tamamına
yakının, enstitü tarafından geliştirilen çeşitlerden elde edildiğini anlatarak, “Bugüne kadar 40’a yakın çeltik çeşidi tescil
ettirdik. Çorum’un Osmancık ilçesinde yaptığımız denemeler
sonucu geliştirdiğimiz ve ‘Osmancık 97’ ismi verilen çeltik çeşidimiz, sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da son derece
popüler.

Telling that the institute established as one of the first institutes of the republic in 1924 conducts important researches
on field crops Beşer stated that the institute has developed
and registered 13 types of wheat and 5 types of barley and the
registered wheat types such as “Katya”, Pehlivan”, “Gelibolu”,
“Selimiye”, “Aldane”, “Bereket” have been planted in many regions of Turkey. Telling that almost the entire paddy grown in
Turkey is obtained from the types developed by the institute
and said that, “To date we have registered nearly 40 types of
paddy. Our paddy type developed with the results of the tests
we made in Osmancık district of Çorum and called ‘Osmancık
97’ is not popular only in Turkey but also abroad.

Türkiye’deki çeltik üretiminin yüzde 80’i bu çeşitten yapılmaktadır. Türkiye ekonomisine büyük katkısı olan bu çeltik çeşidi,
Ukrayna, Rusya, Yunanistan ve Bulgaristan’da da ekilmektedir.”
diye konuştu. 8 yeni çeltik çeşidi daha tescil ettirdiklerini söyleyen Enstitü Müdürü Beşer, bu çeşitlerin de sahip oldukları farklı
özelliklerle çiftçiler tarafından tercih edilebileceğini kaydetti.

The 80 % of the paddy production in Turkey is made from this
type. Having a great contribution to the Turkish economy this
paddy type is planted in Ukraine, Russia, Greece and Bulgaria.”
Telling that they have registered 8 more paddy types the Institute Manager Beşer stated that these types might be preferred
by the farmers with their different features.
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ihraç edilen buğday unu miktarı, 2013’ün ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 arttı.
The wheat flour amount exported from Southeast Anatolian Region has increased 29 % in the
first 5 months of 2013 compared to the same period last year
Türkiye’nin un ihracatında önemli bir potansiyele sahip olan
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 2013’ün ilk 5 ayında 161 milyon
199 bin dolarlık buğday unu ihraç etti. Güneydoğu Anadolu
İhracatçı Birlikleri verilerine göre; geçen yılın ilk 5 ayında 124
milyon 512 bin dolar olarak gerçekleşen bölgenin un ihracatı,
bu yılın ilk 5 ayında yüzde 29 artış gösterdi. Bu artış, un sektörünün bölgenin toplam ihracatındaki payını yüzde 3,9’dan
yüzde 4,3’e çıkarmış oldu.

Having an important potential in the export of Turkey Southeast Anatolian Region has exported 161 million 199 thousanddollar wheat flour in the first 5 months of 2013. According to
the data of Southeastern Anatolia Exporters Union; last year’s
124 million 512 thousand-dollar flour export of the region has
shown 29 % increase in the first 5 months of this year. This increase has raised the total share of the region in the flour export from 3,9 to 4,3.

Buğday ununun en çok satıldığı ülkelerin başında Irak, Libya, KKTC, Sierra Leone, Madagaskar, Nijer, Hong Kong ve
Maldiv Adaları geliyor. Özellikle Irak, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nden yapılan pek çok ürünün ihracatında önemli bir
yere sahip. Bu ülkeye gerçekleştirilen toplam ihracat miktarı, 2013 Ocak - Mayıs döneminde 1 milyar 760 milyon dolara
ulaştı. Irak’a bu yılın aynı döneminde gerçekleştirilen toplam
hububat bakliyat ihracatı ise 558 milyon 156 bin dolar seviyesinde.

Iraq, Libya, TRNC (Turkish Republic Of Northern Cyprus), Sierra
Leone, Madagascar, Niger, Hong Kong and Maldives are some
of the leading countries to whom wheat flour is sold. Especially Iraq has an important place in the export of many products
from Southeastern Anatolia Region. Total export amount of
to this country has reached to 1 billion 760 million dollars in
the 2013 January- May period. Total grain and pulses export
to Iraq in the same period of this year is on 558 million 156
thousand dollars level.

Güneydoğu’nun ihracatında önemli bir yere sahip olan ancak
yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye ile ihracatı durma noktasına gelen Suriye ise, ihracat açısından yeniden hareketlenmeye
başladı. Bölgeden Suriye’ye yılın ilk 5 ayında yapılan ihracat,
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 532 artarak 135 milyon
157 dolar oldu. Suriye’nin, aynı dönemdeki bölge ihracatındaki payı ise yüzde 0.7’den yüzde 3.6’ya yükseldi. Bölgeden
Suriye’ye, 77 milyon 138 bin dolarlık hububat bakliyat ihracatı
yapıldı.

Having an important place in the export of Southeast but
coming to a halt in the export from Turkey because of the civil
war Syria has started to revive again. The export from the region to Syria in the first 5 months of the year has increased
532 % and reached to 135 million 157 dollars compared to the
same period last year. The share of the region export of Syria
in the same period has increased from 0,7 to 3,6. 77 million
138 thousand-dollar grain and pulses export from the region
to Syria has been realized.

50

51

Prof.Dr. S.Sezgin Ünal
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Department of Food Engineering of the Faculty of Engineering, Ege University
Genel olarak kalite kavramı bir amaca yarayışlılık olarak ifade
edilmektedir. Bilindiği gibi un; buğdaylardan un fabrikalarında öğütme ve eleme gibi fiziksel yöntemler kullanılarak elde
edilir. Bu nedenle kalitesi büyük ölçüde hammaddeye bağlıdır.

The quality concept in general refers to serving to a purpose. As is known, flour is produced from wheat using physical methods such as grinding and dressing in flour factories.
Therefore, its quality mainly depends on raw material.

Except for the genetic characteristics and raising conditions of
wheat type, the operations such as storage, carrying, cleaning,
annealing, breaking, sieving and mixing from flour fractions
according to the desired type and qualifications have some
significant influences on the quality of flour. Flour factories
have to make production with appropriate wheat in compliUn fabrikaları üretim programlarına göre hangi tip ve kalitede ance with the production programs depending on the type
un üretmeyi hedefliyorsa, buna uygun nitelikte buğdayları kul- and quality of flour they aim to produce. In production of flour
Buğday çeşidinin genetik ve tarımsal özellikleri ile yetişme
koşulları dışında; uygulanan depolama, taşıma, temizleme,
tavlama, kırma, eleme, un fraksiyonlarından istenilen tip ve niteliklere göre karıştırma işlemlerinin de un kalitesinde önemli
etkileri vardır.
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lanmak zorundadır. Ekmeklik, bisküvilik, yufkalık, kadayıflık vb.
unların üretilmesinde hammadde seçimi çok önemlidir. Kalitesi aynı olan buğday çeşidinden değişik amaçlı un üretilemez.
Unda kalitenin oluşmasında, üretim tekniği de çok önemlidir.
Zaman zaman aynı buğday çeşidini öğüten fabrikaların un nitelikleri arasında önemli farklar oluştuğu gözlenmektedir.
Un kalitesini oluşturan fiziksel, kimyasal ve teknolojik/reolojik
kalite kriterleri fabrikanın kalite kontrol laboratuvarında çalışan eğitimli teknik elemanlar (Gıda Mühendisi, Gıda Teknoloğu, Gıda-Kimya Teknisyeni) tarafından ve gerekli alet, ekipman
ile cihazlar kullanılarak yapılır. Bu işlemler;
a. hammaddede (buğdaylarda) kalite kontrol,
b. üretim aşamasında kalite kontrol,
c. son ürünlerde (un ve kepeklerde) kalite kontrol olarak gerçekleştirilir.
Unlarda kalite kriterleri yasal açıdan Un Kodeksine uygunluk
yanında, müşteri memnuniyeti açısından da büyük önem arz
eder. Piyasada satılan aynı nitelikte pek çok un bulunurken, ekmek üreticilerinin tercihlerinde belirli koşullar söz konusudur.
Bunlar;
a. Standart kalitede un olması,
b. İstenilen zamanda ve miktarda alınabilmesi,
c. Fiyatının piyasa koşullarında olması,
d. Ticari ve sosyal konularda karşılıklı diyalogun olması,
e. Gerekli hallerde fırıncıya teknik yardım sağlanabilmesi vb.
olarak sıralanabilir. Bu faktörler ekmek üreticilerinin tercihlerinde çok etkili olmaktadır.
Buğdayların una işlenmesi aşamalarında yapılan teknik hatalar, son ürün kalitesini olumsuz etkiler. Bunların birçoğunu
sonradan değiştirmek çok zordur. Unun bileşimi açısından
belirlenen eksiklikler, paçal yapılarak bir ölçüde giderilebilir.
Ancak bazı işlemler nedeniyle ortaya çıkan sorunlar pek kolay
çözülemez. Şöyle ki;
- Tavlamanın gerektiği gibi yapılamaması (yetersiz/fazla su verilmesi, uygun koşullarda yaz/kış-sıcak/soğuk günlerde gerekli
süre bekletilmemesi, yeterli tav ambarı kapasitesi olmaması,
ambar çıkışının çoklu değil tekli olması vb.),
- Kırma ve öğütme işlemleri sırasında vals aralığı ayarlarında
hata yapılması, gelen mal miktarının değişken olması, vals dişlerinin körelmesi vb.,
- Eleme ve irmik temizleme işlemlerinde olabilen hataların
(hava ayarları, elek numaralarının seçimi, elek yüzeyinin yeterli
olmaması, gelen mal miktarının uygunluğu vb.) yarattığı sorunların giderilmesi çok zordur.
Laboratuvar Analizlerinin Önemi:
Laboratuvarda yapılan her çeşit analizin doğru yapılması, lüzumlu kimyasal madde, çözelti, alet, ekipman ve yöntem seçiminin hatasız yapılması gerekir. Bir laboratuvar analizinde;
1. Sonuçlar güvenilir olmalı,
2. Yapan kişi, konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalı,
gerekirse bu kişiye eğitim verilmeli (her analizi her bir eleman
aynı güvenilirlikte yapamayabilir),

types such as breadstuff, biscuit flour, phyllo flour, kadayif
flour, etc. raw material selection is of great importance. Flour
with different purposes cannot be produced from the wheat
type with a same quality. In quality of flour, production method is also of great importance. Sometimes, it is seen that there
are many differences between the flour qualities of the factories grinding the same kind of flour. The physical, chemical
and technological/rheological quality criteria which form the
quality of flour are carried out by the trained technical personnel working in the quality control laboratories of the factory
(such as Food Engineer, Food Technologist, Food-Chemistry
Technician) using the necessary tools, equipment and devices.
These processes are;
a. quality control in raw material (wheat),
b. quality control in production process,
c. quality control in final products (flour and bran).
A quality criterion in flour is of great importance not only for
the legal compliance with Flour Codex but also customer satisfaction. While there are many flours with same qualifications
in the market, some certain conditions are required for bread
producers. These are:
a. It should be standard quality flour,
b. It should be purchased in the desired time and amount,
c. Its price should be under the market conditions,
d. There should be a mutual dialog in commercial and social
matters,
e. Bakers should be given technical assistance when necessary. These factors are very effective on the preferences of
bread producers.
The technical errors made during the processing wheat on
flour negatively affect the quality of the last product. It is
hard to change most of them later. The deficiencies found in
the composition of flour can be removed to some extent by
blending. However, the problems arising due to some procedures cannot be easily solved. That is to say;
- When the annealing is not duly performed (irrigating insufficiently/extremely, not being waited for a necessary period of
time under suitable conditions in summer/winter during hot/
cold days, the lack of sufficient number of anneal warehouses,
single warehouse outlet instead of a multiple one, etc.)
- When a mistake is made in roll interval adjustments during
the breaking and grinding operations, changeable incoming
goods amount, atrophy of roll threads, etc.
- It is very difficult to remove the problems created by the possible mistakes in sieving and semolina purification (such as
air adjustments, selection of sieve numbers, insufficient sieve
level, appropriateness of incoming goods amount, etc.)
Importance of Laboratory Analyses:
All kinds of analyses performed in laboratories and the selection of the required chemical substances, solutions, tools,
equipment and methods should be performed correctly and
faultlessly. In a laboratory analysis;
1. Results should be reliable,
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3. Gerekli ve yeterli alet-ekipman, cam malzeme, kimyasal
madde bulunmalı,
4. Aletlerin periyodik bakım ve ayarlarının uygunluğuna, kimyasal çözeltilerin hassas hazırlanmasına ve kullanım sürelerine
dikkat edilmeli,
5. Bulunan veya hesaplanan sonuçların, makul, mantıklı, o
analizin hassasiyetine uygun olduğu ve ne anlam ifade ettiği
anlaşılacak şekilde yazılıp yorumlanabilmelidir.

UN SPEKTLERİNDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Un fabrikalarında çeşitli amaçlara göre farklı tipteki buğdaylardan öğütülerek elde edilen unlarda, önemli olan belli başlı
özellikler vardır. Bunlar;
- Un randımanı
Un randımanı, 100 kg buğdaydan elde edilen un miktarıdır
(% un verimi). Un fabrikasında kaç randımanlı un üretileceğine; üretim planı, müşteri talebi, buğday paçalı, unda olması
gereken protein, kuru gluten ve kül (mineral madde) miktarları dikkate alınarak karar verilir. Randıman yükseldikçe undaki
kül miktarı ile toplam protein miktarı artar, buna karşın kuru
gluten miktarı azalır. Bunun nedeni; öz proteinlerin sadece endospermde bulunması ve buğday tanesinde endospermin ortasından dış tabakalara (alöron, hyalin, testa) doğru gidildikçe
mineral madde ve öz oluşturmayan proteinlerin (Albumin ve
Globulin) miktarının yükselmesidir. Bir unun randımanını belirlemek için Kül Miktarı analizi yapılır. Bulunan değer MOHS Kül
Tablosu kullanılarak unun gerçek randımanının bulunmasında
kullanılır.
Buğdayda un verimine etki yapan faktörler;
1. Yabancı madde miktarı arttıkça un verimi azalır,
2. Kabuk, embriyo miktarı fazla olan buğdaydan daha az un
alınır,
3. Yuvarlak taneli buğdaylar uzun tanelilerden daha fazla un
verir,
4. Buğday tanesi büyüdükçe, hacmi yüzeyinden daha fazla
büyüyeceğinden un verimi artar,
5. Kabuğun endosperme yapışma derecesi arttıkça un verimi azalır,
6. Sert buğdaylarda un verimi yumuşak buğdaylardan daha
düşüktür.
- Unlarda renk
Buğday tanesinde bulunan renk maddeleri; Antociyanin
(üst kabukta), Flavon (uzunlamasına ve borumsu hücreler ile
rüşeymde), Karatinoid (meyve kabuğunda), Ksantofil (endospermde) bulunur (Pomeranz,1988).
Öğütme işlemi sırasında endosperm olabildiğince saf olarak
ayrılıp un haline gelirken, buğday tanesinin değişik kısımlarında bulunan bu pigmentlerin una karışması sonucu yeni öğütülmüş unlar sarımsı-gri beyaz bir renge sahiptir. Birkaç hafta
içinde sarımtırak renkteki unlar, pigmentlerdeki çifte bağların
havanın oksijeni ile okside olmasıyla tamamen beyaza dönmektedir. Un ve öğütme ürünlerinin rengi aşağıdaki faktörlere
bağlıdır (Lookwood, 1960);

2. The performer should have enough information and skills in
his/her field and he/she should be trained if necessary (each performer might not perform each analysis in the same reliability),
3. There should be required and sufficient tools-equipment,
glass materials and chemical materials,
4. Attention should be paid to the periodical maintenance and
adjustment compliance of the tools, to the precise preparation of chemical solutions and their periods of use.
5. The results found or calculated should be noted as reasonable, rational and in compliance with the precision of the
relevant analysis and should be interpreted in a way that its
meaning can be understood.

PROPERTIES REQUIRED TO BE IN FLOUR SPECTRUM
There are certain significant properties in the flour produced
by grinding different types of wheat according to various purposes in flour factories. These are;
- Flour yield
Flour yield is the quantity of flour obtained from 100kg of wheat
(flour produce %). The amount of yield is decided in the flour
factory by considering the production plan, demands of clients,
wheat blending, protein needed to be in flour, dried gluten and
ash content (mineral matter). As the yield is getting higher, the
ash content in the flour and total amount of protein also increase, but the amount of dried gluten decreases. The reason for
this is the fact that the intrinsic protein is only founded in the
endosperm, and the amounts of mineral matters and proteins
which do not have extract (Albumin and Globulin) get higher in
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the route from the middle of the endosperm to the outer layers (aleurone, hyaline, testa) in the wheat. Ash content analysis is
performed in order to determine the yield of flour. The resulting
value is used to find the real yield of flour using MOHS Ash Table.
Factors affecting the flour yield in the wheat;
1. As the amount of foreign substance increases, flour yield
decreases.
2. Less flour is obtained from the wheat which has a high
amount of scab and germ.
3. The round-grain wheat produces more flour than the
elongated-grain wheat.
4. As the wheat grain gets bigger the flour yield increases, for
the grain volume becomes higher than the grain surface.
5. As the degree of adhesion of the scab to the endosperm
increases, the flour yield decreases.
6. Flour yield of the hard wheat is lower than the soft wheat.
- Flour color
The coloring agents in the wheat grain are Anthocyanin (in the
upper scab), Flavone (in the lengthwise and tubular cells and
germ) Carotenoid (in the pericarp) and Xanthophyll (in the endosperm) (Pomeranz, 1988). Newly grinded flour is yellowishgray white in color as a result of the fact that the pigments
in the different parts of wheat grain is mixed up in the flour
while endosperm is growing into flour after it is segmented
quite purely during grinding. The yellowish flour turns into
white completely with the oxidation of double bonds in the
- Endospermde bulunan sarı renk maddelerinin (ksantofil) renk pigments with the oxygen in the air within several weeks.
derecesi ve miktarı,
- Kepek parçalarının miktar, boyut ve renk derecesi,
The color of flour and grinding products depends on the fac- Yabancı madde miktarı (toz, küf vb.),
tors below (Lookwood, 1960);
- Un parçacıklarının boyutu (iriliği),
- Color degree and amount of yellow coloring agents (xantho- Un örneğinin bulunduğu ortamdaki ışık miktarı,
phyll) in the endosperm,
- Gözlemcinin bakış açısı.
- Amount, size and color degree of bran particles,
İnsan birçok rengi ayırt etme yeteneğine sahiptir. Renk ölçüm- - Amount of foreign substances (dust, must etc.),
lerindeki temel problem objektif, tekrarlanabilir ve doğru so- - Size of flour particles (bigness),
nuçlar elde etmektir. Işığın karakteristik özelliği olan renk, şid- - Quantity of light in the environment where flour sample is
det ve dalga boyu terimleriyle ifade edilerek ölçülebilmektedir present,
(Matz.1970).
- Point of view of the observer.
Man has the ability of distinguishing many colors. The main
- Unlarda parçacık boyutu
problem in color measurements is to get objective, reproducUnları oluşturan parçacıklar üç boyutlu olup en, boy ve yük- ible and right results. The color, which is the characteristic of
seklik değerine sahiptir. 1 gram unda yaklaşık 1 milyon 500 bin light, can be measured by being expressed with the terms
adet zerrecik bulunur.
acuteness and wavelength (Matz. 1970).
Un zerrelerinin iriliği normalde 1 – 150 mikron arasında değişir. Un fabrikalarında kullanılan un eleklerinin numaraları 9xx - Flour particle sizes
= 150 mikron, 10xx = 132 mikron ve 11xx = 118 mikrondur. The particles constituting the flour are three dimensional, and
Ancak öğütme sırasında özellikle liso valslerinin aralıklarının they have latitude, length and height assets. There are apazlığı ve valse gelen mal miktarına göre, endosperm parçacık- proximately 1 million 500 thousand particles in 1 gram flour.
ları fazla ezilerek yassılaşır ve küçülür. Unların incelik dereceleri Normally, the size of flour particles changes between 1- 150
ve çeşitli incelikteki unların zerrelerinin birbirine oranları; % su microns. The numbers of sifters used in flour factories are 9xx
kaldırma değeri, hamur stabilitesi ve yumuşama derecesi açı- = 150 microns, 10xx = 132 microns and 11xx = 118 microns.
sından ekmekçilik değeri üzerine etki yapmaktadır.
However, the endosperm particles flatten and shrink by being over grounded according to especially the littleness of the
Un zerrelerinin iriliği, unun ekmeklik kalitesi açısından önemli- interspaces of liso rollers and the quantity of material coming
dir. İyi bir unda 105-150 mikron arasındaki parçacıkların oranı to the roller. Flour refinement degrees and ratios of particles of
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different flour kinds having different refinement to each other
influence the bread selling assets in terms of water lifting ratio
%, dough stability and softening degree. The size of flour particles is significant for the bread quality of flour. The ratio of the
particles ranging between 105- 150 microns must be at least
50% in beneficent flour. The particles can be sensed between
fingers in this type of flour (it is called as angular flour). The
ratio of the particles which is normally bigger than 75 microns
is desired to be more than 50% in bread flour. But, it is more
proper that 80% of the pastry flour is smaller than 50 microns.
The particle size of the flour obtained from the passages dur- Unlarda nem
Unlarda nem miktarı Kodeks Tebliği’nde belirtilmiştir. Her çeşit ing grinding becomes smaller toward the end of the diagram.
unda nem miktarı en fazla % 14.5 olmalıdır. Buğdayın fiziksel As the particles get smaller, the flour’s pace of absorbing water
özelliklerinin öğütmeye en uygun duruma getirilmesi amacıy- increases, and development period of the dough shortens.
la, nem miktarı yumuşak buğdaylarda % 15-15.5, sert tane oranı % 30’dan fazla olan buğdaylarda % 16 – 16.5 olacak şekilde - Flour moisture
su emdirilir. Bu işleme “buğdayın tavlanması” denir. Tavlama ile Moisture amount of flour is clarified in Codex Communication.
buğdayın kabuk tabakaları sertlik ve elastikiyet, endosperm ta- The moisture amount must be 14.5% at the most in all kinds of
bakası ise gevreklik kazanır. Böylece öğütme sırasında kabuk flour. With the aim of rendering the physical features of the wheat
tabakaları fazla incelmez, oldukça iri parçalar halinde kalarak into the best conditions, water is absorbed in a way that moisture
amount will be 15- 15.5% in soft wheat, 16-16.5% in the wheat
una karışması önlenir.
having hard grains with a ratio of more than 30%. This process is
Endosperm tabakası ise kolayca parçalanarak irmik ve un hali- called as “wheat annealing”. Scab layers of the wheat acquire hardne gelerek elekler yardımıyla ayrılır. Öğütme tekniği açısından ness and flexibility, and the endosperm acquires crispness with
gerekli olan tavlama ile unlardaki nem miktarı % 14-15’lere the help of annealing. In this way, scab layers do not slenderize
çıkar. Unda nem miktarının istenilen seviyeden fazla olması, much, and it is prevented that they are mixed up in flour remaindepolama ve ticari açıdan sakıncalıdır. Depolama sırasında ing as quite big particles during grinding. As for endosperm layer,
nem yükseldikçe, sıcaklığa da bağlı olarak unlarda enzimatik it fragmentizes easily and turns into semolina and flour, and it is
ve mikrobiyolojik bozulmalar başlayabilir. Fırıncılar da doğal segmented with sifters. Moisture amount in flour rises up to 14olarak nem oranı yüksek un istemez. Zira depolama dışında 15% by the annealing required for the grinding technique. That
en az % 50 olmalıdır. Böyle unlarda parmaklar arasında tanecikler hissedilir (dişli un denir). Ekmeklik unlarda normal olarak
75 mikrondan büyük parçacık oranının % 50’den fazla olması
istenir. Pastalık unların ise, % 80’inin 50 mikrondan küçük olması daha uygundur. Öğütme işlemi sırasında pasajlardan
elde edilen unların parçacık büyüklüğü, diagramın sonuna
doğru gittikçe küçülür. Un zerreleri küçüldükçe unun su emme
(absorme etme) hızı artmakta ve hamurun gelişme süresi azalmaktadır.
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unda nem oranı yükseldikçe kurumadde miktarı azalır. Bu da
hamur ve ekmek verimin düşmesine neden olur. Ayrıca nemli
un, hamur yoğurma kazanına un eleme makinasından geçirilmeden konulursa, nemli undaki parçacıklar birbirine yapışarak
topaklaşmaya neden olur ve bu da üretim tekniği ile ekmek
kalitesi açısından problem yaratabilir.
Un fabrikaları unlardaki nem miktarını mümkün olduğunca
kontrol ederek üretim yapmaya çalışırlar. Ancak Türkiye’de
bölgelere ve mevsim şartlarına bağlı olarak özellikle kış aylarında unlardaki nem miktarı, % 14.5 sınırını aşabilir. Zira un
nem çekici (higroskopik) bir madde olduğundan, nem miktarı istemeden yükselebilir. Bu durumda hem fırıncıları mağdur
etmemek hem de un fabrikalarına haksız yere cezai işlemler
uygulamamak ve de fırıncı/değirmenci işbirliğini bozmamak
amacıyla Un Kodeks Tebliği’nde (10. madde b. bendinde) “Net
un ağırlığı % 14.5 rutubet esasına göre hesaplanmalıdır” ifadesi yer almaktadır. Buna göre un fabrikaları unları ambalajlarken
nem durumunu göz önüne alarak çuval ağırlığını 50 kg ± 500
gr olabilecek şekilde ayarlarlar.

the moisture amount in flour is over than the desired level is unfavorable in terms of storage and trading. Enzymatic and microbiologic rottenness may begin in flour due to the heat as the moisture
increases during storage. Naturally, bakers do not want the flour
having high moisture amount. Because as the moisture ratio gets
higher in the flour out of storage, dried material amount lowers.
This causes a decline in the dough and bread yields. Moreover,
particles in the moist flour causes glomeration by adhering to
each other if the moist flour is put into dough kneading caldron
without being sifted with the machine and this may produce a
problem in terms of production technique and bread quality.

Flour factories try to make production by controlling the moisture amount in the flour as far as possible. But, the moisture
amount may exceed the 14.5% limit in Turkey especially in the
winter months depending upon the regions and seasonal conditions. Because, moisture amount may get higher unintentionally as the flour is a hygroscopic matter. The expression “Net flour
weight 14.5% shall be accounted according to moisture basis”
takes place in Flour Codex Announcement (Article 10, Part b) in
order not to victimize the bakers, take criminal action against
flour factories unjustly and ruin the baker/miller cooperation. Ac- Unlarda protein
Unlarda protein miktarı, öğütüldüğü buğday çeşidine ya da cording to this, flour factories regulate the gunny weights as 50kg
buğday paçalına bağlıdır. Bir buğdayın hangi amaçla kullanıla- ± 500gr while packaging them regarding the moisture condition.
bileceğini gösteren veri, protein miktarıdır. Üretilecek unlarda
bulunması istenilen miktarların sağlanabilmesi için protein, - Protein in flour
buğday paçalı yapımında dikkate alınan en önemli kriterdir Protein amount in the flour depends on the wheat type and
wheat blend from which the flour is grinded. The datum show(Örneğin; ekmek, bisküvi, pasta, paçal un üretimi).
ing where to use the flour is the amount of protein. Protein
Teorik olarak; Undaki protein miktarı = buğday proteini – 1.3 is the most important criterion taken into account in making
wheat blend so that the required amounts demanded to be in
formülüyle hesaplanır.
flours to be produced are provided (For instance, production
of bread, biscuit, pastry and blended flour).
Un Kodeks Tebliğinde;
a. Ekmeklik unlarda en az % 10.5,
b. Özel amaçlı unlarda en az % 7.0 protein bulunması gereklidir. Theoretically, it is calculated with the formulate protein
amount in the flour = wheat protein – 1.3.
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- Unlarda kül (Madensel maddeler)
Unlarda kül miktarı, elde edildiği buğday/paçal niteliğine ve
değirmende uygulanan teknolojiye bağlıdır. Kül, bitkisel bir
maddenin yakılması sonucu, anorganik madde oksitlerinin
oluşturduğu bir kalıntıdır. Topraktaki çeşitli madensel maddeler, buğday bitkisinin yetişmesi için mutlaka gerekli olup, modern üretim yöntemlerinde gübreleme şeklinde uygun zaman
ve miktarlarda, bitkinin yararlanması ve daha iyi gelişmesi için
kullanılır. Potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor ve
kükürt önemlidir.
Madensel maddeler miktarı buğday tanesinde içten dışa doğru artar. Endospermde % 0.3, kabuk tabakalarında (kepekte) %
6-8 kadardır. Külün bileşimi; topraktaki mineral madde miktarına, bitkinin alım gücüne ve gübreleme durumuna bağlıdır. Bu
bileşim ortalama % 1.3-2.5 arasında değişmektedir. Buğdaylarda kül miktarı, un randımanı ile yakından ilgilidir. Değişik buğdaylardan elde olunan aynı randımanlı unlarda, kül miktarı çok
küçük farklar gösterir. Bu özellikten yararlanılarak unların kül
miktarına göre randımanları, özel kül cetvelinde (Mohs) saptanır (Ünal,2001).
Unlarda kül miktarını etkileyen faktörler;
- Unun randımanı,
- Öğütülen buğdaylardaki yabancı madde miktarı (temizleme
işleminin iyi yapılması),
- Buğdayları tavlama işleminin iyi uygulanması (emdirilen su
miktarı, uygun sıcaklıkta gerekli süre bekletilme, yeterli tav
ambarı kapasitesi, yaz ve kış mevsiminde ısı farklarının önemi),
- Buğdayların iriliklerinin homojen (yeknasak) olması,
- Kırma ve öğütme valslerinin aralık ayarının uygunluğu,
- Valslere ve eleklere gelen öğütme ürünlerinin miktarları,
- Seçilen elek numaraları (göz genişlikleri),
- Öğütme işleminin devamlı kontrolü (usta ve laboratuvar testleri ile),
- Un paçalının uygun yapılması (paçala alınan pasaj unlarının
kül miktarlarının belirlenmiş olması).
Un tiplerinin oluşturulmasında kül miktarı çok önemlidir. Örneğin; kül miktarı % 0.549 olan un Tip 550 olurken, kül miktarı %
0.552 olan un (sadece % 0.003 fark var) kodekse göre Tip 650
kabul edilir.
- Zedelenmiş nişasta
Buğday ununda nişasta granülleri ile birlikte zedelenmiş nişasta da bulunur. Buğdaydan un elde edilmesi aşamalarında
endospermde protein ağları arasında bulunan, düzgün ve düzenli yapıda olan nişasta taneleri bu yapılarını bazen kısmen,
bazen de tamamen kaybederler. Bunlara zedelenmiş nişastalı
tane denir (Chiang et.al.1973).

In Flour Codex Announcement protein must be;
a. At least 10.5% in bread flour,
b. At least 7.0% in special purpose flour.
- Ash in flour (Metallic Substances)
Ash content in the flour depends on the quality of wheat/blend
from which it is produced and the technology applied in the
mill. Ash is the residue constituted by inorganic matter oxides as
a result of burning an herbal matter. Various metallic substances
are essential for growing wheat and they are used in modern
production methods as fertilizers in proper time and quantities
so that the plant makes use of them and develop in a better
way. Potassium, calcium, magnesium, iron, phosphorus and sulphur are of importance. Amount of metallic substances increases in the wheat grain from center to surface. It is 0.3% in the endosperm and 6- 8% in the scab layers (bran). Ash combination is
related to mineral matter amount in the soil, absorption power
of the plant and fertilizing condition. This combination ranges
between 1.3 and 2.5 approximately. Ash content in the wheat
is closely related to flour yield. Ash content has very slight differences in the flour types having the same yield obtained from
different types of wheat. By making use of this condition, yields
of flour according to ash content are detected in the special ash
scale (Mohs) (Ünal, 2001).

Factors affecting the ash content in the flour are;
- Flour yield,
- Amount of foreign substances in the wheat grinded (making
the cleaning well),
- Applying the annealing well (amount of water absorbed,
holding under proper temperature for the required time,
Fazla nişasta zedelenmesi, ekmek hacmini azaltıp, ekmek içi enough soaking warehouse capacity, importance of heat difUnlarda zedelenmiş nişasta miktarı, teorik olarak % 4 oranında
belirtilir. Ancak bu konuda yapılan araştırmalarda zedelenmiş
nişasta miktarının % 10’a, hatta yanlış öğütme tekniği uygulandığında % 12-15’lere kadar çıkabildiği gözlenmiştir.
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ferences in summer and winter seasons),
- Size of the wheat is homogenous (uniform),
- Convenience of the space adjustment of breaking and grinding rollers,
- Amount of grinding products coming to the rollers and sifters,
- Sifter numbers selected (mesh size),
- Incessant control of grinding process (via expert and laboratory tests),
- Making the flour blend conveniently (deciding the ash content of the passage flour taken to the blend).
Ash content is really important in forming the flour types. For
example, the flour which has 0.549% ash content becomes
Type 550, and the flour which has 0.552% ash contents becomes Type 650 according to codex (there is only a difference
of 0.003%).

özelliklerini bozmakta, dolayısıyla ekmek kalitesini düşürmektedir (Ercan,1990). Bu nedenle iyi bir ekmek yapımı için
unların belirli bir düzeyde zedelenmiş nişasta içermesi gerekmektedir (Mc Dermott,1980). Nişasta zedelenmesinin
dişli valslerden çok liso valslerinde parçacıkların küçültülmesi sırasında olduğu anlaşılmıştır. Un parçacıkları devamlı
küçülürse, nişasta-protein kompleksinde zedelenme ortaya
çıkar. Burada etkili olan faktörler; valslerin körelmiş olması,
vals aralığının fazla sıkı ve pasajlarda unların iyi ayrılamamasıdır. Düz valslerin sıkıştırılması ve un zerrelerinin ezilmesi
fazlalaştıkça nişasta ve protein zedelenmesi artmaktadır. Vals
yüzeyine yayılma arttıkça zedelenme ve buna paralel olarak
kuvvet ihtiyacı da azalmaktadır. Unlarda bulunan zedelenmiş
nişasta belirli orana kadar ekmek kalitesi bakımından olumlu
etki yapmaktadır. Şöyle ki; fermantasyon sırasında amilaz enzimleri yeterince fermente olabilecek karbonhidrat oluşturmakta ve bunların maya tarafından parçalanması ile hamurda
oluşan gaz miktarı artmaktadır.

- Ground starch
There is ground starch in the wheat flour together with the
starch grains. Starch grains which are placed in the protein
nets in endosperm and which have a neat and steady structure lose this structure partly or completely during the stages
of getting flour from the wheat. This is called as ground starch
grain (Chiang et. al. 1973). Ground starch amounts in the flour
are determined as 4% theoretically. But, in the studies conducted about this subject it is observed that ground starch
amount may increase to 10% and even 12- 15% when a wrong
grinding technique is used. When the starch is over ground,
the volume of bread shortens, inside bread features spoil, and
bread quality decreases as a result (Ercan, 1990). For this reason, the flour has to include ground starch at a certain level for
making bread (Mc Dermott, 1980).

It is understood that the starch is grounded during shortening
the particles in the liso rollers more than notched rollers. If the
flour particles get smaller continuously, damage happens in
the starch-protein complex. The factors that are effective here
are; the roller’s becoming blunt, roller interspaces’ being too
intimate and the flour’s not segmented well in the passages.
As compressing the smooth rollers and grinding the flour
particles increase, starch and protein grounding scales up. As
the spreading on roller surface increases, grounding and force
need parallel to it decrease. Ground starch in the flour has a
positive effect for the bread quality to some extent. Amylase
- Unlarda asitlik
Unlarda asitlik miktarı, randımanın artmasıyla yükselir. Ancak enzymes form carbohydrate enough for fermentation, and the
depolanmış unlarda veya buğdaylarda, depolanma sırasında amount of gas in the dough may increase after these are segsıcaklık ve su miktarının artması halinde lipaz enziminin etki- mented by the yeast.
siyle rüşeym ve alöron tabakasındaki yağlar parçalanarak serbest yağ asitleri oluşur ve bu durum asitlik değerini arttırır. Bu - Flour acidity
yüzden buğday ve un ticaretinde, asitlik önemli bir kriter ola- Acidity amount in the flour rises up when the yield increases.
rak yer almaktadır. Asitliğin yükselmesi, depolamanın uygun However, in the flour or wheat stocked, free fatty acid comes
yapılmadığının göstergelerinden biridir. Asitlik değeri; 100 gr into existence when the fats on the germ and aleurone layers are
kurumaddede bulunan serbest yağ asidini nötralize etmek için segmented with the effect of lipase enzyme on condition that
gerekli KOH mg olarak miktarıdır. Yeni hasat edilmiş sağlam heat and water amount increase during storage, and this makes
buğdaylarda asitlik değeri 20’den azdır. Depolama sırasında the acidity degree increased. For this reason, acidity takes place
lipaz enziminin yağı parçalamasıyla serbest yağ asitleri açığa in the wheat and flour trade as an important criterion. If acidity
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çıktığından, asitlik değeri 100’den fazla olmaktadır. Sıcaklık ve
nem miktarının düşük olduğu ortamlarda yapılan depolamada, asitlik artışı en azdır.
- Unlarda ham lif
Buğdayların kabuk tabakalarında bulunan ham selüloz, hemisellüloz, pentozan, lignin miktarları, tanenin kabuk kalınlığı, cılızlık ve kabuğun endosperme fazla yapışmış olmasına
bağlıdır. Öğütme işlemi sırasında bu kısımlar da una karışır. Un
randımanı yükseldikçe buğday tanesinin selülozca zengin kısımlarının artması nedeniyle unların ham lif miktarı da yükselir.
Bu artış oranı Tablo-1’de gösterilmiştir.

- Unlarda yaşöz
Yaşöz (yaş gluten): Unlarda yaş gluten undaki protein miktarına göre değişir. Yaşöz, buğday proteinlerinden gliadin
ve glüteninin su alıp şişmesi sonucu oluşan elastik-plastik
bir maddedir. Hamurda yoğurma sırasında ağ gibi bir yapı
oluşturan gluten, fermantasyon sırasında maya tarafından
üretilen karbondioksit gazının tutulması ve büyük hacimli
ekmek oluşmasını sağlar. Yaşöz miktarı % olarak belirtilir.
Buğdaylarda yaşöz miktarının fazla olması istenir (Tablo-2).

- Unlarda kuru öz
Yaş özün kurutulması ile elde edilir. Buğday proteinin % 8085’inin kuru özü oluşturduğu ve protein miktarı ile ilişkisi olduğu kabul edilir (T.S. 4500 Un Standardı’nda (1986) Unlarda
bulunacak kuru öz miktarı Tip 1-2-3 unlarda en az % 9 olarak
belirlenmişti).

- Unların gluten indeks değeri
Gluten kalitesini belirlemek amacıyla geliştirilen en son yöntemdir. 1988 yılında araştırmalar başlamış ve 1994 yılında ICC
Standart No 155 olarak kabul edilmiştir. Gluten kalitesini belirlemek amacıyla geliştirilen bu metoda göre, Gluten yıkama cihazı Glutamat’ta undan elde edilen yaş gluten, özel elekli kartuşuna konup santrifüje tabi tutulur. Elek üzerinde geçmeden
kalan kısım ve toplam yaş öz tartılarak, Gluten İndeks değeri
hesaplanır. Ekmeklik unlarda istenilen GI değeri 60-90 arasındadır. 40’tan küçük değere sahip unlardan iyi ekmek yapılamaz. 90-100 değer gösteren unlar paçal yapımında kullanılır.
- Unlarda çökme emsali (sedimantasyon) değeri
Amerikalı araştırıcı Zeleny tarafından geliştirilen buğday ve
unun gluten kalitesi hakkında bilgi veren önemli bir yöntem-

increases this means storage have not been done properly.
Acidity degree is the KOH mg amount needed to neutralize
free fatty acid in the 100gr dried material. Acidity degree in the
sound wheat which is newly harvested is less than 20. Acidity
degree becomes more than 100 when free fatty acid comes off
by lipase enzyme’s segmenting the fat during storage. Acidity increase is minimal in the storage made in an environment
where the heat and moisture are low.
- Crude fiber in the flour
The amount of crude cellulose, hemicellulose, pentosan and
lignin in the scab layers of the wheat relates to scab thickness
of the grain, scragginess and the scab’s excessive
adhesion to endosperm. These parts also mix up
to the flour during grinding procedure. As the flour
yield increases, the amount of crude fiber also increases due to the augmentation of the parts of the
wheat which are rich in cellulose. This augmentation rate is given in Table-1.
- Wet extract of the flour
Wet extract (wet gluten): Wet gluten in the flour changes according to protein amount in the flour. Wet extract is a flexible-plastic material which is formed after gliadin and glutenin
swell by taking water from the proteins. The gluten which
forms a net-like constitution during dough kneading enables
holding carbon dioxide gas produced by the yeast during fermentation and forming breads with big volumes. Wet extract
amount is indicated as %. It is desirable that the amount of
wet extract is superfluous in the wheat (Table- 2).
- Dried extract in the flour
It is obtained by drying the wet extract. It is accepted that
80-85% of the wheat protein constitutes the dried extract
and it is related to protein amount (the dried extract in the
flour was determined as at least 9% in the Type1-2-3 flours in
the TS 4500 Flour Standard (1986)).
- Gluten index degree of the flour
It is the last method developed with the aim of determining
the gluten quality. Research began in 1988, and ICC Standard
No was accepted to be 155 in 1994. According to this method
developed to determine the gluten quality, the wet gluten obtained from flour in the gluten washer Glutamate is subjected
to centrifuge by being put into refill with a special sifter. Gluten Index Degree is calculated by weighing the remaining part
on the sifter and total wet extract. The requested GI Degree
in the bread flour is between 60- 90. A good bread cannot be
done with the flour having a degree lower than 40. The flour
whose degree is between 90- 100 is used in blend making.
- Slump factor (sedimentation) degree in the flour
It is an important method which is developed by an American researcher Zeleny, and which informs us about the gluten quality
of the wheat and flour. The volume formed as a result of swelling
of flour particles having a certain yield and size by taking water
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dir. Belirli randıman ve irilikteki un parçacıklarının sulu zayıf asitlerde, su alıp şişmesi ve 5 dakikada çökmeleri sonucu
oluşan hacim, çökme değerini verir. Buğdaydan elde edilecek
unda deney yapılırken buğday nemi % 14 olacak şekilde tavlanıp, uygun değirmende öğütülmeli ve 150 mikron göz genişliğindeki elekten (9xx) elenmelidir. Sedimantasyon deneyi sonunda bu değer, unun gluten kalitesine bağlı olarak değişme
gösterir. Ekmeklik unlarda 15-20 ml zayıf, 20-25 ml orta, 25-30
ml iyi, 30 üzeri çok iyi kabul edilir. Gecikmeli sedimantasyon
testi: Süne haşeresinin buğday tanesini emerek içini boşaltması veya daha olgun taneleri delerek içine proteaz enzimi
salgılaması sonucu zarar görmüş buğday veya bunlardan elde
edilen unların belirlenmesinde uygulanan bir yöntemdir. Bekletilerek yapılan deneyde, normal sedimantasyonla belirlenen
değerden azalma varsa süne zararı gördüğü anlaşılır. Sedimantasyon değeri değişmez veya artma gözlenirse buğday
kalitesinin iyi olduğu kabul edilir.
- Unlarda düşme sayısı (Falling-number) değeri
Unlarda düşme sayısı değeri, diastatik aktivite olarak
tanımlanan, nişastayı parçalamada kullanılan alfa ve beta
amilaz enzimlerinin aktivitesini gösterir. Ekmek yapımında
oluşacak gaz miktarı ve ekmek hacmi açısından önemlidir.
Buğday nişastasının unda bulunan α ve β amilaz enzimlerinin
etkinliği ile viskozitesini kaybetme süresi saniye olarak
düşme sayısını verir. Ekmeklik unlarda istenen değer 250 ± 25
saniyedir. Bu değer 150 saniyeden küçükse enzim aktivitesinin
çok arttığı anlaşılır. 300 saniyeden fazla düşme sayılı unlardan
yapılan hamurlarda fermantasyon sırasında maya yeterince
gaz oluşturamaz ve hamur kabarmaz. Böyle unlara enzim
katkısı ilave edilmezse ekmek hacminde ve kalitesinde düşme
meydana gelir. Alfa amilaz en çok nişastanın viskozitesine etkili
olmakta ve viskoziteyi düşürmektedir.
Enzim miktarı yeterli olduğunda;
a. karbondioksit gazı oluşumu artar,
b. kabuk rengi istenilen düzeyde olur,
c. ekmek içi gözenek yapısı iyi olur,
d. hamurun gaz tutma kapasitesi ve ekmek hacmi artar.
Düşme sayısı uygun olmayan unlar paçal yapılarak da iyileştirilebilir.

in hydrated poor acids and 5-minute slumps gives us the slump
degree. While doing an experiment in the flour to be produced
from wheat, the wheat must be annealed in a way that moisture
will be 14% and grinded in a decent mill and sifted with a (9xx)
sifter which is in 150 micron mesh size.
This degree changes according to the gluten quality of the
flour at the end of the sedimentation experiment. In bread
flour it is accepted that 15- 20 ml is poor, 20- 25 ml is middle,
25- 30 ml is good, and over 30 is perfect. Delayed sedimentation test: Wheat has been harmed after Süne insects empty the
wheat grain by soaking or secrete protease enzyme by piercing the grains which are riper, and the flour obtained from this
wheat. It is a method applied for establishing the wheat. It
means that süne harmed the wheat if there is a decline from
the degree decided by the normal sedimentation in the experiment done by postponing. Wheat quality is accepted to
be good on condition that the sedimentation degree does not
change or an increase is observed.
- Falling-number in flours
Falling-number value in the flours, which is described as diastatic activity, shows the activities of the alpha and beta amylase enzymes used for the starch decomposition. It is important
for the quantity of the gas revealed during preparing bread and
also important for the volume of the bread. The time passed
during the wheat starch loses activity of it’s α and β amylase
enzymes, and its viscosity gives falling-number per second. The
desired value in the floors for bread is 250 ± 25 second. If this
value is under 150 seconds, it is understood that the activity of
the enzyme has increased. Dough made of the floors with a falling-number higher than 300 seconds, the yeast cannot reveal
enough gas during fermentation and the dough does not rise.
If extra enzyme additive is not added in, there will be a decrease
both in the volume and the quality of the bread. Alfa amylase
mostly has effect on the viscosity of the starch and decreases it.

When the quantity of the enzymes is enough;
a. The revelation of carbon dioxide increases,
b. the color of the crust will be as desired,
c. the formation of the interior pores of the bread will be good,
d. the occlusion capacity and volume of the bread increases.
Flours with inappropriate falling-numbers can be made better
- Unun su kaldırma değeri
Undan hamur yapılırken una katılması gereken su miktarını; through blending.
Unun % Su Kaldırması olarak tanımlıyoruz. Su kaldırma değeri,
her çeşit ekmek yapımında önemli bir faktör olup, katılan su - Water imbibition value of flour
miktarı hamur ve ekmek niteliklerini çok etkiler (su gereğinden Water, which should be added in the flour during doughaz olursa hamur çok sert olur, fermantasyon süresi çok uzar, şe- making, is described as water imbibition rate by percent. Wakil verme aşamasında işlemek güçleşir; su fazla katılırsa hamur ter imbibition value is an important factor in making every
çok yumuşak olur, kesme, şekil verme, fermantasyon aşama- kind of bread and the quantity of the water added affects
larında yapışkan olduğundan problemler oluşur). Bir unun su the quality of both dough and bread (if the water quantity
kaldırma yeteneği sabit olup, kuru gluten miktarının 2.8 katı is lower than necessary, the dough will be very hard, the ferkadardır. Total proteinin suda eriyen kısmının su kaldırmada mentation duration lasts too longer and it gets very difficult
bir rolü yoktur. Zedelenmemiş sağlam nişastanın su kaldırma to form the dough; if the water quantity is higher than the
yeteneği normal hamur sıcaklığında (27oC) sabit olup, nişasta necessary, the dough will be very soft and during cutting,
ağırlığının % 35’i kadardır. Unun su kaldırma değerinde, ze- shaping, fermenting phases there occur a number of prob-
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delenmiş nişasta miktarı ve un zerrelerinin büyüklüğü başlıca lems due to the sticky dough).
The water imbibition value of flour is stationary and its 2.8 fold
etkenlerdir.
of the value of dry gluten. The part of the total protein which
melts in water does not play any role in water imbibition. The
- Unların reolojik özellikleri
water imbibition capacity of the unUnların fiziksel, kimyasal ve teknolodamaged starch is stationary and is
jik nitelikleri üzerinde yapılan araş%35 of the weight of the starch in the
tırmalar, unların ekmekçilik değeri
normal dough temperature (27oC).
hakkında tam ve kesin bir bilgi vermediğinden, hamur üzerinde çalışIn the water imbibition value of the
mak ve buradan çıkacak sonuçlardan
flour, quantity of damaged starch and
yararlanmak amacıyla çeşitli aletler
the bigness of the flour particles are
yapılmış ve metotlar geliştirilmiştir.
the main factors.
Reolojik özellikler, sadece unlara uygulanan ve unun hamur haline gel- Rheological properties of flours
dikten sonraki değişik niteliklerinin
Due to the fact that the researches
test edilmesi amacıyla geliştirilen özel
made into the physical, chemical and
cihazlar kullanılarak belirlenir. Matechnological properties of the flours
car araştırmacı Hankocyz tarafından
do not reveal precise and certain inyapılan Farinograf aleti, Almanya’da
formation about the bread-making
geliştirilip, yenilenerek 1930’lu yıllarvalue of the flours, various tools and
dan beri unların reolojik niteliklerini
methods have been developed in orbelirlemede kullanılmaktadır.
der to study on dough and to utilize
the results deduced.
Farinograf ile;
a. Unların 500 konsistensde hamur
Rheological properties are only deteroluşturabilmesi için gerekli olan su
mined by means of special gadgets demiktarı belirlenir. Buna Unun % Su Kalvised in order to test the different propdırma Değeri denmektedir.
erties of the dough. Farinograph, which
b. Belirlenen su miktarı ile unlar hamur
was devised by Hungarian researcher
yapılıp, çizilen Farinogram kurvesi deHankocyz Germany, has been used to
ğerlendirilerek aşağıdaki özellikler hedetermine the rheological properties
saplanır;
of the flours since the 1930’s.
- Hamurun gelişme süresi (dakika),
- Hamurun stabilitesi (dakika),
Via Farinograph;
- Hamurun yumuşama derecesi (kona. The necessary water quantity for the
sistens),
flour to turn into dough at 500 consist- Kurvenin bant kalınlığı
ency is determined. This
(konsistens) (Grafik-1-2
is called %Water Imbibive Tablo-3)
tion Value of the Flour.
Ekmeklik unlarda su
b. Determined water and
kaldırma değeri yüksek,
flour quantity is turned
hamurun gelişme süresi
into dough and the
ve stabilitesi uzun, yuFrinogram curve drawn
muşama değeri düşük
is evaluated to compute
ve bant kalınlığının fazla olması istenir.
the following properties;
- The development duration of the dough (minute),
Alman Brabender Yöntemi, 1982 yılında ICC Standart Yöntemi - The stability of the dough (minute),
olarak kabul edildi. Ancak Amerikalı araştırıcılar AACC Metot - The softening degree of the dough (consistency),
54-21’i geliştirerek kullanmaya başladılar (Anonymous, 1990). - Band thickness of the curve (consistency) (Graphic-1 and Table-3)
Bu metotta Kurve standart olarak 20 dakikada çiziliyor. Hamu- In flours for bread-making, it is desired that the water imbibirun stabilitesi, yoğurma tolerans sayısı ve yumuşama derecesi tion rate be high, the development duration and stability of
farklı olarak değerlendiriliyor.
the dough be long, the softening value be low and the band
thickness be high.
2000’li yıllarda farinograf aletinde birtakım gelişmeler yapıldı.
Yazıcı ve terazi iptal edilerek Farinogram kurvesi, yoğurucuya German Brabenderi Method, was adopted as ICC Standard
takılan encoder cihazı ile doğrudan bilgisayara aktarılarak sa- Method in 1982. However, American Researchers devised and
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lınımlar, bilgisayar kurvesi olarak değerlendirilmeye başlandı.
Su kaldırma değerinin tespiti için ayrıca deneme yapılmıyor.
300 gramlık yoğurucu kullanılarak bir defa da kurve çiziliyor. Su
miktarı tahmini olarak veriliyor ve Kurve çizildikten sonra bilgisayar programı, gerekli düzeltmeleri otomatik olarak yapıyor.
Sistem su kaldırmayı 500 konsistense göre hesaplıyor. Kurveyi
500 konsistensi ortalayacak şekilde kırmızı çizgi ile belirtiyor.
Gelişme süresi, stabilite ve yumuşama değerlerini kendisi hesaplayıp yazılı olarak veriyor.
Miksograf cihazı; Amerikalı araştırıcı Swanson, Amerika’da ticari olarak kullanılan hızlı yoğuruculardaki yoğurucu kolların,
hamuru çekme ve itme hareketi ile yoğurduğunu gözlemiş ve
bu prensipten yola çıkarak ilk Miksograf yoğurucusunu arkadaşı Working ile birlikte 1926 yılında tasarlamıştır. 1939 yılında
bir Amerikan firması bazı modifikasyonlar yaparak ticari üretimine başlamıştır. 1972 yılında 10 g’lık yoğuruculu miksograf
geliştirilmiştir (Shogren,1990) ancak Amerika dışındaki araştırıcılar fazla ilgi göstermemiştir.

started using AACC method 54-21(Anonymous, 1990). In this
method the curve is drawn in 20 minutes. The Stability, knead
tolerance number and softening degree are evaluated differently. A number of developments have been made to the farinograph in 2000’s. The printer and scales were canceled and
by the mounting of farinograf curve which is attached to the
computer via encoder, the oscillations began to be evaluated
as computer curves.
There has not been any separate evaluation to determine
the water imbibition value. By using a 300-gram dough
mixer, a curve is drawn once. The water quantity is given approximately and after the curve has been drawn, the computer program makes the necessary corrections automatically. The system computes the water imbibition according
to 500 consistency. It indicates a red line in a way in a direction centering the 500 consistency. The system computes
the development duration, stability and softening value
itself and gives them in writing.

Ekstensograf cihazı; C.W. Brabender tarafından 1936 yılında Mixograph gadget; American Researcher Swanson, had obgeliştirilmesinden beri buğday unu hamur niteliklerinin belir- served that mixing handles in the fast mixers were kneading
the dough by pulling and pushing
movements and basing on this principle, he designed first Mixograph
mixer with his fellow friend Working in 1926. In 1939, an American
firm started its commercial production after having made a number of
modifications. In 1972, a 10-gram
mixer was designed (Shogren,
1990), but, there were not been
any interest in this gadget by the
researchers but the American ones.
Extensograph; since it was devised by C.W. Brabender in 1936,
it has been used for the determination of the dough properties of
wheat flour. If dough is knead from
high quality flour and after rested
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lenmesinde kullanılmaktadır. Yüksek kaliteli bir undan hamur
yoğurulup, 45 dakika dinlendirildikten sonra uzama yeteneği
belirlendiğinde, başlangıçta göre daha fazla olduğu görülür.
Aynı hamur tekrar yoğurulduktan ve dinlendirildikten sonra
yeniden ölçüm yapılırsa, genellikle uzamaya karşı direnci artar, uzama yeteneği azalır. Bu hamur yeniden işlendikten ve
dinlendirildikten sonra ölçüm yapılırsa, uzama yeteneği tekrar
artar, direnci ise azalır. Bu değişmeler işlenen unun ekmekçilik
değerine bağlı olarak ortaya çıkar. Hamurların çeşitli işlemler
ve dinlendirme devrelerinden sonra uzama yeteneğinin belirlenmesi için ekstensograf aleti kullanılır (Uluöz,1965).

for 45 minutes, its extension capacity is determined, it is observed that its capacity has got higher than its capacity on the
beginning. If the same dough is measured after re-kneaded
and re-rested, generally its durability to extension gets higher
and extension capacity lowers down. If the same dough is
measured after re-kneaded and re-rested again, its extension
capacity gets higher again and its durability lowers down.
These changes occur in relation to the bread-making value of
the flour. Extensograph gadget is used for the determination
of the extension capacity of the dough after various processes
and resting phases (Uluöz, 1965).

Ekstensograf cihazı ile çizilen ekstensogram kurvelerinde;
hamurun uzama yeteneği ‘mm’ olarak, çekme ve uzamaya
karşı direnci ‘konsistens’ olarak, kurvenin oluşturduğu alan planimetre ile ölçülerek ‘cm2’ olarak enerji değerini belirtir (Grafik-3). İyi bir ekmeklik unda, enerji değerinin yüksek (>90cm2 ),
uzama yeteneğinin >100 mm ve maksimum direncin 400-600
konsistens olması istenir.

In the curves drawn by the extensogram gadget; the extension capacity of the flour is shown as ‘mm’, durability against
pulling and extension is shown as ‘consistency’, the area created by the curve is measured by planimeter is shown as ‘cm2’
demonstrating the energy value. In a good flour for breadmaking, it is desired that the energy value be high (>90cm2),
extension capacity be >100 mm and maximum durability be
400-600 consistency.

Alveograf cihazı; 1920’li yılların başında Fransa’da M. Chopin
tarafından buğday unlarının rutin testleri için kullanılmak üzere dizayn edilmiş reolojik bir tekniktir. Başlangıçta Avrupa buğdaylarını analiz etmek için geliştirilmiş ve kullanımı uzun yıllar
birkaç Avrupa ülkesiyle sınırlı kalmıştır. Günümüzde bu cihaz,
ekmeklik ve yumuşak buğday unlarının, son yıllarda da makarnalık buğdayların ve irmiğin kalitesinin belirlenmesinde ve de
dünyanın pek çok ülkesinde buğday yetiştiriciliğinde yaygın
olarak kullanılmaktadır (Walker and Hazelton, 1996).

Alveograph gadget; it was a rheological technic designed to
be utilized for the routine tests of the wheat flours by M. Chopin in France in 1920’s. At the beginning, it was developed to
analyze the European wheat and for a long time had been limited to a couple of European Countries. Nowadays, this gadget
has been used to determine quality of soft wheat flours, durum wheat and farina, and is widely used in wheat growing
(Walker and Hazelton, 1996).
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Buğday unuyla yapılan yemekler ekonomik kriz zamanlarında son derece önemli bir rol oynar.
Gelirler azaldıkça insanlar et, meyve ve sebze gibi pahalı yiyeceklerin tüketimini kısıtlayabilir.
Fakat ekmek ve makarna gibi un ürünlerinin tüketimine devam eder veya artırır. Bu temel gıda
maddelerinin besin öğesi yönünden zengin olmasının sağlanması daha pahalı ürünlerin tüketilmemesinden kaynaklanan besin kaybının telafi edilmesini sağlayabilir.”
Foods made with wheat flour have an especially important role to play during an economic crisis.
As incomes decrease, people may limit their intake of more expensive foods such as meat, fruits,
and vegetables. But they are likely to continue or increase their consumption of flour-based
foods such as bread and pasta. Making sure these staple foods have a high nutritional content
can make up for some of the nutritional loss from not eating the higher priced commodities.
Sarah Zimmerman
Un Zenginleştirme Girişimi İletişim Koordinatörü
Flour Fortification Initiative Communications Coordinator
Üstün bir ürün ortaya çıkarmak dünyanın her yerindeki fırıncıların amacıdır fakat hangi unun en zengin besleyici içeriği ve
pişirme performansını sağlayacağını tam olarak bilmek zordur. Bu süreci kolaylaştırmak için birtakım genel geçer esaslar
bulunmaktadır. Bu tavsiyelere uyulduğu takdirde zenginleştirilmiş ve geliştirilmiş undan yapılan ekmek, bisküvi ve makarnalar tüketici sağlığını artırarak müşteri memnuniyeti sağlayacaktır. Kaliteli buğdayın yerini hiçbir şeyin tutmayacağı gerçeği
akıllardan çıkmamalıdır. Un değirmencileri daha ucuz ve düşük
kaliteli tahıl almak isteyebilirler fakat hiçbir şey kötü buğdayı
üstün nitelikli yapamaz.

Offering a superior product is the goal of bakers around the
world, but knowing precisely which flours will provide the
best nutritional content and baking performance can be
daunting. Some global guidelines can be used to simplify
the process. Following these recommendations will help the
bread, biscuits and pasta made with fortified and improved
flour enhance the health of consumers and satisfy customers.
A basic reminder is that nothing substitutes for quality wheat.
Flour millers may be tempted to buy cheaper, lower quality
grain, but nothing can convert inferior wheat into superior
flour.

Dünya Sağlık Örgütü iyi beslenme sağlamak için öğütme aşa- For improved nutrition, the World Health Organization has
masında una eklenecek mineral ve vitamin miktarlarına dair bir- published guidelines for the amount of minerals and vitamins
takım esaslar yayımlamıştır. Bu esaslar, unun ekmek veya bisküvi to add to flour during milling. These remain the same regard-
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üretimi için kullanılması dikkate alınmaksızın aynı kalır. Fırıncılar
zenginleştirilmiş unu seçtiklerinde, daha yüksek besleyici içeriğe sahip ürün sunarak müşterilerine hizmet etmiş olurlar. Protein ve karbonhidratlar sağlığın iyi olması için gereklidir fakat
buğdayda zaten bunlardan bol miktarda bulunmaktadır. Bu sebeple öğütme sırasında protein ve karbonhidrat ilave edilmez.
Pişirme kalitesini etkilediğinden fırıncılar unun protein içeriğini
bilmelidir. Protein içeriği un üretmek için kullanılan buğdayın
cinsine bağlıdır fakat öğütme işleminde eklenen maddelerle
belirlenmez.

less of whether the flour is intended for bread or biscuits.
When bakers choose fortified flour, they provide a service to
customers by offering products with a higher nutritional content. Protein and carbohydrates are essential for good health,
but wheat already has an ample supply of these. Consequently, proteins and carbohydrates are not added during milling.
Bakers should be aware of the flour’s protein content because
it affects baking qualities. The protein content is determined
by the type of wheat used to make flour, however, not by an
additive in the milling process.

Bütün canlı organizmalarda bulunan enzimler, 10 parça/milyon
oranında una eklenir yani fırıncılar bu geliştirici maddenin son
derece seyreltilmiş halini kullanır. Fırında una sıvı eklendiğinde
enzimler, hamurun yoğrulmasını kolaylaştıran, dayanıklılığını ve
son mayalanma toleransını artıran metabolik aktiviteleri başlatır.
Enzimler ayrıca ekmeği daha uzun süre taze tutar. Türkiye’deki
Okan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu
nişastayı şekere indirgemek için genellikle amilolitik enzimlerin
kullanıldığını, sonrasında ise şekerin maya fermantasyonunun
hamuru kabartan karbondioksiti açığa çıkardığını ifade etmektedir. Unun kullanım amacına bağlı olarak çeşitli un tiplerinde
çeşitli enzimler bulunmaktadır. Örneğin, bisküvi ununda protein seviyesini azaltmak için enzim proteazları bulunmaktadır.
Enzimlerin besin değeri yoktur, fakat fırıncılar spesifik unlar için
uygun enzimlerin ilave edilmesi hususunda prestijli değirmencilere güvenebilirler.

Enzymes, which are present in all living organisms, are added
to flour at the rate of about 10 parts per million, meaning
that bakers only handle very diluted levels of this improver.
When liquid is added to flour at the bakery, enzymes start
metabolic activities that improve the dough’s handling properties and increase dough stability and proofing tolerance.
Enzymes also keep bread fresher for longer. Amylolytic enzymes are commonly used to break down starch in the flour
to sugar; then yeast fermentation of sugar produces the carbon dioxide that raises the dough, said Lecturer at Department of Food Engineering at Faculty of Engineering and Architecture at Okan University Prof. Dr. M. Hikmet Boyacığlu
in Turkey. Various types of flour have different types of enzymes, depending on the flour’s purpose. Biscuit flour, for
example, usually has the enzyme proteases to lower the protein level. Enzymes have no nutritional value, however, and
bakers can rely on reputable millers to add the appropriate
enzymes needed for specific flours.

MİNERALLER
Un genelde demir ve çinko içerir. Bu mineraller buğdayın rafine
un için kullanılmayan dış tabakalarında olduğundan dolayı, öğütme sırasında mineral içeriğinin yüzde sekseni kaybolabilir. Ayrıca,
buğdayın fitat içeriği insanların bu besin maddelerini yiyeceklerinden alma yeteneğini kısıtlar. Demir ve çinko, kaybolan besin
öğelerini geri kazandıran un iyileştirme yöntemi ile geri kazanıla-

MINERALS
Wheat naturally contains iron and zinc. Because these minerals are in wheat’s outer layers which are not used in refined
flour, as much as 80 percent of the natural mineral content
may be lost in the milling process. Also, wheat’s phytate content inhibits people’s ability to absorb these nutrients from
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bilir. Zenginleştirmede bir adım ileri gidilir ve bir toplumdaki beslenme bozukluklarını gidermek için bu mineraller daha yüksek
miktarlarda eklenir. Bütün insanların, oksijeni dokulara ve kaslara
taşıyan hemoglobini üretmek için demire ihtiyacı vardır. Bu son
derece önemli mineral, kişinin fiziksel aktivite ve iş üretkenliği kapasitesini artırır. Demir, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için
gerekli olmasının yanı sıra hamile kadınların ve henüz doğmamış
çocuklarının sağlığı için de çok önemlidir. Başka bir mineral olan
çinko, çocukların gelişmesine yardımcı olur, bağışıklık sistemlerini güçlendirir ve ishalden kaynaklanan komplikasyonları azaltır.
Toplum sağlığını artırmak için una eklenmesi gereken demir
ve çinko miktarı çeşitli faktörlere dayalıdır:
1. Toplumun un tüketimi: İnsanların günde 150 gramdan fazla un tükettiği ülkelerde, unu zenginleştirmek için kullanılan
demir miktarı, günlük un kullanımının 75 gramdan az olduğu
ülkelere nazaran daha az olabilir.

their food. Iron and zinc can be restored with flour enrichment
which replaces the lost nutrients. Fortification goes a step further and adds higher levels of these minerals to address nutritional deficiencies in a population. All people need iron to
make hemoglobin which carries oxygen to tissues and muscles. This vital mineral improves a person’s capacity for physical activity and work productivity. Iron is essential for a child’s
physical and mental development, and iron is also critical for
the health of a pregnant woman and her unborn child. Zinc,
another mineral, helps children develop, strengthens immune
systems, and lessens complications from diarrhea.
The level of iron and zinc to add to flour to improve public
health depends on several factors:
1. The population’s consumption of flour. Countries where
people consume more than 150 grams of flour per day can fortify flour with less iron than countries where people consume
less than 75 grams per day, for example.

2. Kullanılan demir bileşeninin türü: Bazı demir türleri insan
vücudu tarafından kolayca emilebilir. Bu kolay emilen bileşen- 2. The type of iron compound used. Some types of iron are easler kullanıldığı takdirde metrik ton başına düşen demir ihtiyacı ily absorbed by the human body. If these easily absorbed compounds are used, less iron is needed per metric ton of flour.
daha az olur.
3. Unun özütleme (ekstraksiyon) oranı: Yüksek özütleme özelliğine sahip unlar (bunlara tam buğday unu veya atta unu da
denir) buğdayın doğal fitatlarını büyük ölçüde korur. Bunun
sonucunda, arzu edilen kamu sağlığı seviyesine ulaşmak için
bu unların zenginleştirilmesi sırasında daha fazla çinko gerekir.
Ayrıca, sodyum demir EDTA (NaFeEDTA) biyolojik olarak kullanılabilirliği yüksek olduğundan özütleme unları için Dünya
Sağlık Örgütü tarafından tesviye edilen tek demir bileşiğidir.

3. The flour’s extraction rate. High extraction flours, also called
whole wheat or atta flours, retain more of the wheat’s natural
phytates. Consequently, fortification of these flours requires
more zinc to create the expected public health impact. Also,
sodium iron EDTA (NaFeEDTA) is the only iron compound the
World Health Organization recommends for high extraction
flours because it is highly bioavailable.

4. Other fortification. If other foods are effectively fortified with
4. Diğer zenginleştirme faaliyetleri: Diğer gıda maddeleri de- iron and zinc, then the amount needed in wheat flour will be less.
mir ve çinko ile büyük ölçüde zenginleştirildiği takdirde, buğday ununda gerekli olan miktar azalır.
5. Diyete bağlı alım: Toplum, besin öğeleri zengin olan bu gıda
maddelerini düzenli olarak tükettiği takdirde, una ilave edilen
miktar daha az olabilir.
Tablo-1’de un zenginleştirme işleminde kullanılması tavsiye
edilen demir miktarları verilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün
tavsiyesini, tam metin halinde www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/wheat_maize_fortification/en/ adresinde
bulabilirsiniz.

VİTAMİNLER
Buğday aynı zamanda folik asit, tiamin, riboflavin ve niasin gibi
B vitaminlerinin doğal kaynağıdır. Mineraller gibi bu vitaminler
de çoğunlukla buğdayın öğütme aşamasında atılan dış tabakalarında bulunmaktadır. Ürettiği ürünler için zenginleştirilmiş
un kullanan fırıncılar, müşterilerinin bu temel besin maddelerini alma miktarını artırmaktadır.
B9 vitamini olarak da bilinen folik asit ile zenginleştirilen unun,
spina bifida gibi sinir yolu kusurlarının yayılmasını engellediği
kanıtlanmıştır. Bu doğum kusurları kalıcı özre veya ölüme yol
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5. Dietary intake. If the population regularly consumes foods
that are high in these nutrients, the amount added to flour
may be less.
See Table 1 for recommended levels of iron to use in fortification. See the full World Health Organization recommendation
at http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/
wheat_maize_fortification/en/

VITAMINS
Wheat is also a natural source of B vitamins such as folic acid,
thiamine, riboflavin, and niacin. Like the minerals, these vitamins are in the wheat’s outer layers which are mostly discarded in milling. Bakers which use fortified flour for their products
help their customers increase their intake of these essential
nutrients. Fortifying flour with folic acid, also known as vitamin B9, has proven to be effective at reducing the prevalence
of neural tube defects such as spina bifida. These birth defects
are permanently disabling or fatal, but they can be mostly prevented if the mother has at least 400 micrograms of folic acid
before she conceives and very early in her pregnancy. Countries which fortify flour with folic acid have seen their rates of
these birth defects decline 30 to 70 percent.

açabilmektedir fakat anne hamile kalmanda önce ve hamileliğinin ilk zamanlarında en az 400 mikrogram folik asit tükettiği
takdirde büyük ölçüde önlenebilmektedir. Unun folik asitle
zenginleştirildiği ülkelerde, bu doğum kusurları yüzde 30 ile
70 oranında azalmıştır.
Genellikle una eklenen diğer B vitaminleri ve bunların sağlığa
faydaları:
• Niasin (B3 vitamini), Pellagra olarak bilinen deri hastalığını önler.
• Riboflavin (B2 vitamini), yağ, karbonhidrat ve protein metabolizmasını kolaylaştırır.
• Tiamin (B1 vitamini), Beriberi olarak bilinen sinir sistemi hastalığını önler.
• B12 vitamini, beynin ve sinir sisteminin fonksiyonlarını destekler.
Günümüzde Suudi Arabistan’da, Filistin’de ve Ürdün’de unlar
D vitamini ile zenginleştirilmektedir. Bu besin öğesi, vücudun
kalsiyum emişine yardımcı olarak kemik sağlığını artırır. A vitamini eksikliği çocuk dönemindeki körlüğün temel nedeni
olduğu için bazı ülkelerde unlar A vitamini ile zenginleştirilmektedir. Bununla birlikte, A vitamini unun raf ömrünü kısaltabilir ve una eklenen ön vitamin ve mineral karışımının fiyatını
artırabilir. Bu sebeple A vitamini genellikle un yerine yemek
yağlarına ve margarinlere eklenmektedir.

The other B vitamins commonly added to flour and their
health benefits are:
• Niacin (vitamin B3) prevents the skin disease known as pellagra.
• Riboflavin (vitamin B2) helps with metabolism of fats, carbohydrates and proteins.
• Thiamin (vitamin B1) prevents the nervous system disease
called beriberi.
• Vitamin B12 maintains functions of the brain and nervous
system.
Currently Saudi Arabia, Palestine and Jordan fortify flour with
vitamin D. This nutrient helps bodies absorb calcium which
improves bone health. Some countries fortify flour with vitamin A because vitamin A deficiency is the leading cause
of childhood blindness. However vitamin A can shorten the
flour’s shelf life and the increase the price of the vitamin and
mineral premix to be added to flour. Consequently, vitamin A
is often added to cooking oils or margarines instead of flour.
Like minerals, these vitamins can be restored through with enrichment or the flour’s vitamin content can be enhanced with
fortification. These vitamins are not affected by phytates, so
the main factor to consider when determining the addition
rate is the population’s wheat consumption.

Globally more than 75 countries require fortification of wheat
flour with at least iron or folic acid. These countries set specific standards for the amount of each nutrient to add to flour.
Mineraller gibi bu vitaminler de iyileştirme vasıtasıyla geri kaza- Flour that is exported to these countries should meet the fornılabilir veya unun vitamin içeriği zenginleştirme vasıtasıyla artı- tification standard of the receiving country.
rılabilir. Bu vitaminler fitatlardan etkilenmez. Bu nedenle ekleme
miktarının belirlenmesinde dikkate alınması gereken ana faktör See Table 1 for the recommendations for folic acid, vitamin
toplumun buğday tüketimidir. Dünya çapında 75’ten fazla ülke- B12, vitamin A, and zinc. See the full recommendations at
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de unların en azından demir veya folik asitle zenginleştirilmesi
gerekmektedir. Bu ülkelerde una eklenecek her besin öğesinin
miktarına ilişkin spesifik standartlar belirlenmektedir. Bu ülkelere ihraç edilen unlar buralardaki zenginleştirme standardına
uygun olmalıdır. Tablo-1’de folik asit, B12 vitamini, A vitamini
ve çinkoya ilişkin tavsiyeler yer almaktadır. Tavsiyeler tam metin
halinde www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/
wheat_maize_fortification/en/ adresinde bulunabilir.

http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/
wheat_maize_fortification/en/
For three additional B vitamins, the minimal levels needed
to replace the nutrients that were in wheat naturally are:
Thiamin: 6.4 parts per million (ppm)
Riboflavin: 4.0 parts per million (ppm)
Niacin: 53 parts per million (ppm)
Note: Parts per million equals milligrams per kilogram.

Buğdayda doğal olarak bulunan besin öğelerini geri kazandırmak için kullanılması gereken üç ilave B vitamininin minimum seviyeleri:
Tiamin: 6.4 parça/milyon (ppm)
Riboflavin: 4,0 parça/milyon (ppm)
Niasin: 53 parça/milyon (ppm)
Not: Milyon/parça, kg/mg’a denk gelir.

PROTEIN

PROTEİN
İnsanların sağlıklarını korumak için proteine ihtiyacı vardır ve
çoğu insan için ana protein kaynağı et, kümes hayvanları, süt
ürünleri ve yumurtalı yemeklerdir. Buğday ürünleri beslenme
açısından önemli bir protein kaynağı değildir fakat hamur kuvvetini etkilediğinden protein içeriği dikkate alınmalıdır. Unun
protein içeriği, un üretmek için kullanılan buğday tipine bağlıdır. Sert buğday türlerinin protein içeriği yumuşak buğdaylara
oranla daha fazladır. Protein seviyesinin yüksek olması maya ile
yapılan ekmekler için idealdir. Ekmek unu genellikle sert buğday ile yüzde 12 ila 14 protein karıştırılarak üretilir. Bisküvi, kek
ve kraker için kullanılan kek unu genellikle protein içeriği yüzde
7 ile 9 arasında değişen yumuşak buğdaydan üretilir. Bu ürünlerde protein içeriğinin fazla olması gıdanın sert olmasına yol
açabilir. İrmik, sert (yüksek protein içeriği) durum buğdayının
endosperminden üretilir ve makarna ürünleri için temel alınır.
Glütenin protein içeriği genelde yüzde 40 ila 45 arasındadır, bu
da makarna için kullanılan irmik ununun protein içeriğini artırır.

People need protein for good health, and the main source of
protein for most people is meat, poultry, dairy, and egg dishes.
Wheat products are not a primary source of protein for nutrition, yet the protein content is important to consider because
it affects the strength of the dough. Flour’s protein content
is determined by the type of wheat used to make flour. Hard
types of wheat have higher protein content then softer wheat.
Higher protein levels are best for breads made with yeast.
Bread flour is usually made with a blend of hard wheat with
protein content that varies from 12 to 14 percent.
Cake flour used for biscuits, cakes, and crackers is usually
made from soft wheat with a protein content from 7 to 9
percent. In these products, a higher protein content could
give food a tough texture. Semolina is produced from the
endosperm of hard (high protein) durum wheat, and it is
used as the basis of pasta products. Gluten generally has 40
to 45 percent protein, making the semolina flour used for
pasta higher in protein content.

CARBOHYDRATES
Wheat is a natural source of complex carbohydrates. These
essential nutrients provide energy for daily activities. In the
United States, adults are encouraged to eat six ounces of grain
foods such as bread, cereal, rice and pasta daily. The recom-

KARBONHİDRATLAR
Buğday, doğal bir kompleks karbonhidrat kaynağıdır. Bu temel
besin maddeleri günlük aktiviteler için enerji sağlar. ABD’de yetişkin bireyler ekmek, mısır gevreği, pirinç ve makarna gibi tahıl ürünlerinden günde yaklaşık 170 gram tüketmeleri yönünde teşvik edilmektedir. Ayrıca lif alımını artırmak için, tüketilen
tahıl miktarının yarısının tam tahıl olması gerektiği belirtilmektedir. Bazı insanlar kilolarını kontrol altına almak veya her türlü
karbonhidratın insanların kan şekeri seviyesini artırmasından
dolayı kan şekeri seviyelerini kontrol etmek amacıyla karbonhidrat alımını sınırlandırmaktadır. Ekmek ve pastalardaki karbonhidratlar kompleks karbonhidrat olarak kabul edilmektedir. Kompleks çeşitler sindirim sırasında daha yavaş ayrışarak
enerji salımını daha geniş zaman dilimine yaydığı için basit
karbonhidratlara oranla daha çok tercih edilmektedir.

KÜRESEL ETKİ
Beslenme bozuklukları hem sanayileşmiş hem de gelişmekte
olan ülkelerde yaygın olabilir. Örneğin, Türkiye’de yapılan üç
araştırma sonucunda hamilelik sırasında sinir yolu bozukluk-
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larının (NTD) yaygın olduğu ortaya çıkmıştır. Bir araştırma kapsamında 1995-1994 yıllarındaki üniversite hastanesi kayıtları
incelenmiş ve her 1000 canlı ve ölüm doğum başına 3 NTD vakasına rastlanmıştır. Afyonkarahisar’da yapılan bir araştırmada
2003-2004 yıllarındaki kürtaj, ölüm doğum ve canlı doğum
verileri incelenmiş ve 1000 doğum başına 3,5 NTD vakasına
rastlanmıştır. Dört üniversite hastanesinde yapılan üçüncü
araştırmada ise Türkiye’de 1000 hamilelik başına 4 NTD vakasına rastlanmıştır. Karşılaştırıldığında, unların folik asit ile zenginleştirildiği ülkelerdeki NTD vakalarının 1000 doğum başına
1’den az olduğu görülmektedir.

mendation also says half of the grains eaten should be whole
grains to improve fiber intake.

Ülkenin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tavsiye edilen folik
asit miktarını zenginleştirilmemiş ürünlerden elde etmek neredeyse imkânsızdır. Örneğin, bir insanın günde 400 mikrogram
folik asit almak için dört dilim sığır ciğeri, 14 kap çiğ brokoli, 19
kap çiğ taze fasulye veya 200 adet orta boy kırmızı elma tüketmesi gerekmektedir. Folik asitle zenginleştirilmiş gıda tüketen
kadınların bu temel besin maddesinden yeterli miktarda tüketme şansı artmaktadır. Kırmızı et gibi hayvansal gıdalar, balık ve
kümes hayvanları en iyi doğal demir kaynağıdır fakat birçok
insan kişisel inançları nedeniyle et yememektedir. Ayrıca, demir içeriği sınırlı olan yemeklerin tüketildiği ülkelerdeki insanlar, yemeklerindeki doğal demirden faydalanamaz. Kalsiyum,
çayda bulunan tanen, balda, baklagillerde ve birçok meyvede
bulunan polifenol ve baklagillerde ve tam tahıllarda bulunan
fitat demir inhibitörleri arasında yer almaktadır. Demir eksikliği
letarjiye ve üretkenlikte düşüşe yol açar.

GLOBAL IMPACT

Çocuklardaki demir eksikliği fiziksel büyümeyi ve zihinsel
gelişimi engeller ve bu kayıplar asla kapatılamaz. Fiziksel ve
eğitim potansiyellerine tam anlamıyla ulaşamayan çocukların
gelecekteki fırsatları sınırlı olacaktır. Bu nedenle, bir toplumun
demir tüketimini artırarak demir eksikliği riskini azaltmak, zamanla ülkenin gayrisafi milli hafızası üzerinde de olumlu bir

Some people limit their carbohydrate intake to control their
weight or to manage their blood sugar because all forms of
carbohydrates increase a person’s blood sugar levels. Carbohydrates in breads and pastas are considered complex
carbohydrates. They are considered preferable to simple carbohydrates because the complex variety breaks down more
slowly during digestion to release energy over a longer period of time.

Nutritional deficiencies can be common in industrialized
countries as well as developing regions. In Turkey for instance, three studies have revealed a relatively high prevalence of pregnancies affected by neural tube defects (NTDs).
One study looked at university hospital records from 19931994 and found 3 NTDs per 1000 live and stillbirths. Another
study in Afyonkarahisar found 3.5 NTDs per 1000 births using
2003-2004 data for abortions, still births and live births. The
third study from four university hospitals in Turkey found 4
NTDs per 1000 pregnancies. In comparison, countries which
fortify flour with folic acid generally report less than 1 NTD
per 1000 births.
Regardless of the country’s development stage, it is nearly
impossible to consume the recommended daily amount
of folic acid from unfortified foods. For example, a person
would have to eat four slices of beef liver, 14 cups of raw
broccoli, 19 cups of raw green beans or 200 medium red applies to consume the equivalent of 400 micrograms of folic
acid a day. By eating foods fortified with folic acid, women
are more likely to consume adequate amounts of this essential nutrient.
Animal foods such as red meat, fish, and poultry are the
best natural source of iron, but many people do not eat
meat due to personal beliefs. Also, in countries where the
common diet includes many foods which inhibit iron absorption, people may not benefit from natural iron in their
foods. Iron inhibitors include calcium; tannins in tea; polyphenols in honey, legumes and many fruits; and phytates in
legumes and whole grains.
Iron deficiency leads to lethargy and decreased productivity. In children, iron deficiency limits physical growth and
mental development, and these losses are never recovered.
Children who do not reach their full physical and academic potential will have limited opportunities in the future.
Therefore increasing a population’s iron intake, which leads
to less risk of iron deficiency, in time is likely to improve the
country’s gross domestic product.
Foods made with wheat flour have an especially important role to play during an economic crisis. As incomes
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etki yapabilir. Buğday unuyla yapılan yemekler ekonomik kriz
zamanlarında son derece önemli bir rol oynar. Gelirler azaldıkça insanlar et, meyve ve sebze gibi pahalı yiyeceklerin tüketimini kısıtlayabilir. Fakat ekmek ve makarna gibi un ürünlerinin
tüketimine devam eder veya artırır. Bu temel gıda maddelerinin besin öğesi yönünden zengin olmasının sağlanması daha
pahalı ürünlerin tüketilmemesinden kaynaklanan besin kaybının telafi edilmesini sağlayabilir.
Ekmekten şehriye ve hamur ürünlerine kadar bütün unlu mamuller dünyanın her tarafında tüketilmektedir. Ürünleri için en
yüksek kaliteli ve besleyici unu seçen fırıncılar, müşterilerine
üstün nitelikli ürünler sunmanın yanı sıra onların besin öğesi
tüketimini de artırmaktadır.

decrease, people may limit their intake of more expensive
foods such as meat, fruits, and vegetables. But they are
likely to continue or increase their consumption of flourbased foods such as bread and pasta. Making sure these
staple foods have a high nutritional content can make up
for some of the nutritional loss from not eating the higher
priced commodities.
From bread to noodles to pastries, flour-based foods are consumed by people around the world. Bakers who choose the
highest quality, most nutritious flour available for their products will improve their customers’ nutritional intake while providing superior foods for the customers to enjoy.

72

Gülsüm Yılmaz
Gıda Yüksek Mühendisi/Food Engineer MSc
Teknik Müdür/Technical Manager
ABP Mühlenchemie Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Un kalitesi öncelikle üretildiği buğdayın (paçalın) kalitesi, kullanılan diyagramın niteliği ve işleme şartlarına bağlı olarak oluşur. İşlenebilir kalitede un üretimi için öncelikle işlenen buğdayın iyi analiz edilmesi, gerektiğinde proses şartlarının da bu
niteliklere uygun hale getirilmesi esastır. Tüm bunlar sağlandığında dahi, unda istenilen kalitenin elde edilmesinde buğday
kalitesinin önemli olduğu bir gerçektir. Son yıllarda yerli buğday kalitesinde yaşanan problemler, unda çeşitli kalite problemlerini doğurmaktadır.

The flour quality is formed primarily depending on the quality of the wheat (aggregate) it is produced from, the quality of
the used diagram and processing conditions. It is essential to
analyze well the processed wheat firstly and make the process
conditions suitable to these qualifications when necessary for
flour production with processable quality. Even all of these
conditions are provided; it is a fact that wheat quality is important for obtaining the desired quality in the flour. The problems
occurred in the domestic wheat quality in the recent years
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Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte unu istenilen kalite düzeyine
taşımak için birçok teknik geliştirilmiştir, ancak katkı maddesi
kullanımı halen dünyada en çok başvurulan yöntemdir. İşlenebilir kalite düzeyinde un üretimi için her yolun geçerli olduğu
görüşü, bazı kimyasalların insan sağlığına muhtemel etkileri,
yasal zorunluluklar, ekonomik endişeler gibi nedenlerden dolayı terk edilmiştir. Bu nedenle günümüzde belirli sağlık kriterlerine ve ekonomik kriterlere uygun ve avantajlı ürünler için
gittikçe artan bir talep söz konusudur.

have caused various quality issues in the flour. Many techniques have been developed in order to move the flour to the
desired quality level together with the developments in technology, but additive using is still the mostly approved method.
The view that every way can be used for producing flour with
the processable quality is abandoned because of the reasons
like the possible effects of some chemicals to human health,
legal obligations and economic concerns. Thus today there is a
gradually increasing demand for the advantageous products in
accordance with specific health criteria and economic criteria.

Gıda Katkı Maddesi: Besleyici değeri olsun veya olmasın, tek
başına gıda olarak tüketilmeyen ve gıdanın karakteristik bileşeni olarak kullanılmayan, teknolojik bir amaç doğrultusunda
üretim, muamele, işleme, hazırlama, ambalajlama, taşıma veya
depolama aşamalarında gıdaya ilave edilmesi sonucu kendisi
ya da yan ürünleri, doğrudan ya da dolaylı olarak o gıdanın bileşeni olması beklenen maddelerdir

Food Additives: Food additive substances that are not consumed as a food by themselves and not used as the characteristic component of the food whether with or without nutrition
value are the substances added to the food during production,
processing, preparing, packaging, carrying or storing stages in
line with a technological purpose and as a result of this addition expected from itself or its byproducts to be the compoHer bir gıda katkı maddesinin dünyadaki kullanımı, Türkiye’nin nent of that food directly or indirectly.
asil üyesi olduğu Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık Organizasyonu (WHO) ve Dünya Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ön- The usage of each food additive in the world is determined as
derliğinde yürütülen ortak bir kuruluş tarafından bilimsel ve a result of scientific and medical studies conducted by a joint
tıbbi çalışmalar sonucunda belirlenir. Ortaklaşa oluşturulan bu corporation led by The Food and Agriculture Organization
örgütün ismi Katkı Maddeleri Uzmanlar Komitesi’dir. Meydana (FAO) and World Health Organization (WHO) connected to the
gelen bu ortak komite JECFA (Joint Expert Commitee on Food United Nations that Turkey is a full member of it. Formed jointly
Additive) gıda katkı maddelerinin insan sağlığına zarar ver- this organization’s name is Expert Committee on Food Addimeden hangi miktarlarda tüketilebileceği üzerine çalışmalar tives. This joint committee JECFA (Joint Expert Committee on
yapmaktadır. Buna yönelik hangi gıda katkı maddesinin han- Food Additive) conducts studies on how much of these food
gi gıdada kullanılacağına da bu komite karar vermektedir. Bu additives can be consumed without giving any harm to the
tespitler, gıda katkı maddelerinin toksikolojik ve karsinojenik human health. This committee also decides which additive is
used in which food. These determinations are made as a result
araştırmaları sonucunda yapılmaktadır.
of toxicological and carcinogenic researches of food additives.
Gıda katkı maddeleri Avrupa Birliği ülkelerinde birlik bünyesindeki uzman kuruluşlar tarafından denetlenir. Türkiye’deki Food additives are inspected by expert organizations within
gıda katkı maddelerine ilişkin düzenlemeler, Uluslararası Gıda the union in European Union countries. The regulations about
Kodeksi, FDA Kodeksi ve Avrupa Kodeksi esas alınarak yürütül- food additives in Turkey are conducted by basing on International Food Codex, FDA and European Codex.
mektedir.
Un sanayiinde katkı maddelerinin kullanım amacı, katkı maddelerinin unun son ürüne işlenebilirlik özelliklerini olumsuz
etkileyen kalite karakteristikleri üzerinde etki göstererek bu
karakteristikleri iyileştirmesi ve bu yolla unun istenen kalite
düzeyine getirilmesidir.

The usage purpose of additives in flour industry is upgrading
the characteristics of the flour by affecting the quality characteristics that affect negatively the processable features of the
flour to the final product and via this way bringing the flour to
the desired quality level.

Fırında unun ekmeğe işlenmesi sırasında hamurkarlar, deneyimleri sayesinde unun işlenme özelliklerini değiştirerek kalite
dalgalanmalarını belli bir seviyeye kadar karşılayabilmektedirler. Ancak günümüzde ekmek üretim sektöründe de rekabetin artmasıyla birlikte tüketici beklentilerinin karşılanması için
unun belli bir standartta üretimi daha fazla önem taşımaya
başlamıştır. Burada en büyük sorumluluk un üreticisine ait
olmakta ve unun standardizasyonu, değirmencilik sanatının
uygulanmasıyla ve un kalitesini iyileştirici katkı maddeleriyle
sağlanmaktadır. Un sektöründe sürekli şekilde ve yüksek miktarda un üretimi yapılması, iyi akıcılığa sahip ve düşük dozajlı
ürünler kullanımını gerektirmektedir.

During the processing of flour to the bread, kneaders can eliminate the quality fluctuations to some extent by changing the
processing features of flour with the help of their experiences.
However, today together with the increase in competition in
the bread production sector, production of flour with a certain standard has started to have more importance in order to
meet the consumer expectations. In this situation the biggest
responsibility belongs to the flour producer and the standardization of the flour is provided by applying milling art and additives upgrading flour quality. Producing high amounts of flour
continuously in the flour sector requires the usage of products
with low dosages and good liquidity.
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YÜKSELTGENME (OKSİDASYON) VE
UNUN OLGUNLAŞMASI

OXIDATION AND MATURATION OF FLOUR

Today wheat is processed as quickly as possible and it is not
possible to wait for days in order to make flour matured by
contacting with oxygen in the air. So the maturation process
is accelerated with the help of oxidative substances. Oxidation
firstly affects the sulfhydryl groups in the gluten and the connections between the different sections of gluten molecule or
different gluten molecules strengthen the structure of the proYükseltgenme öncelikle glutende bulunan sülfidril gruplarını tein during the process.
etkileyerek, sülfidril gruplarının oksidasyonu uzun gluten molekülünün farklı bölümleri ya da ayrı gluten molekülleri arasın- Oxidation firstly affects the sulfhydryl groups in the gluten and
da kurulan disülfit bağlarının oluşumu sayesinde protein yapı- enables the strengthening of the protein structure with the
help of disulfide connections established between the gluten
sının güçlenmesini sağlamaktadır.
molecule’s different sections with long oxidation in sulfhydryl
groups or different gluten molecules.
ASKORBİK ASİT
Unda glutenin kuvvetlendirilmesi için kullanılan en önemli
katkı maddesi, C vitamini olarak da adlandırılan askorbik asittir. ASCORBIC ACID
Askorbik asit aslında yükseltgen değil indirgen bir maddedir, The most important additive used in strengthening the gluancak yoğurma sırasında undaki enzimlerin (L-Askorbik Asit ten in flour is ascorbic acid also called as vitamin C. actually
Oksidaz) etkisiyle Dehidro L-Askorbik Asit (DHL-AA) adı verilen ascorbic acid is not an oxidative substance, it is a reducing subyükseltgen maddeye dönüşür. Oluşan DHL-AA unda bulunan stance, but it transforms into the oxidative substance called as
Dehidro L-Askorbik Asit Redüktaz enziminin katalitik etkisiyle Dehydro L-Ascorbic Acid (DHL-AA) with the effect of the enyeniden L-AA’ya indirgenirken, hamurun yoğrulması sırasında zymes (L-Ascorbic Acid Oxidation) in the flour during kneading.
yan yana gelen bazı SH (Sülfidril) gruplarının yükseltgenerek While DHL-AA is reduced to L-AA again with the catalytic effect
S-S (disülfit) bağları oluşturmasını sağlar ve hamurun gluten of Dehydro L-Ascorbic Acid Reductase enzyme in the flour, it
yapısının oluşumunda önemli rol oynar .Bu işlem sırasında aynı helps some SH (sulfhydryl) groups to form S-S (disulfide) conzamanda, gluten molekülleri arasında kurulan disülfit bağları- nections by being oxidized and plays an important role on the
nı kopararak unun zayıflamasına neden olan glutasyon mo- formation of gluten structure in the dough. During this process
lekülleri etkisiz hale getirilir . Bu sayede hamurun yoğrulması it makes ineffective the glutathione molecules that cause the
sırasında bir yandan disülfit bağları kurulurken diğer yandan flour weaken by breaking the disulfide bonds formed between
bunların kopması engellenir, glutenin güçlenmesi ile hamur gluten molecules. Thus in the kneading process, on one side
istenilen yapıyı kazanır.
disulfide connections are made and on the other side breaking
of these connections is hindered and the desired structure of
Saf askorbik asit, değirmenlerde 100 kg una ortalama 0,5-6 gr. the dough is achieved by strengthening the gluten.
arası gelecek şekilde dozajlanır. Çok zayıf glutenli unlarda ya da
hamurun dondurulması gibi direnç düşürücü uygulamalarda, Pure ascorbic acid is dosed as 0,5-6 gr on average for 100 kg flour
bu oran 6-10 gr.’a kadar çıkabilir. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı in the mills. This rate can be increased to 6-10 gr in very weak
Maddeleri Yönetmeliği’ne göre askorbik asit una (QS:Quantum gluten flour or the lowering resistance applications like freezing
Satis:Belirlenmemiş miktar) hedeflenen amacı sağlamak için the dough. According to the Turkish Food Codex Regulation on
gerekli olan miktardan daha yüksek olmayan bir miktarda ilave Food Additives; ascorbic acid should be added to the flour with
edilmelidir.
an amount that is not higher than the one required providing
Günümüzde buğday mümkün olan en hızlı şekilde işlenmekte, unun havadaki oksijenle temas ederek olgunlaşması için
günlerce bekletilmesi mümkün olmamaktadır. Bu yüzden olgunlaşma işlemi yükseltgen (oksidatif ) maddeler yardımı ile
hızlandırılmaktadır.
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Askorbik asit günümüzde çoğunlukla glukozun biyokimyasal
işlemlere tabi tutulması ile üretilmekte, farklı partikül boyutlarında, toz ve kristal olarak piyasaya sunulmaktadır. C vitamini
doğal kaynaklardan da elde edilebilmekte ancak sentetik olanının onlarca kat fazlasına mal edilmektedir.

the aimed purpose (Quantum Satis: Unspecified Amount).
Today ascorbic acid is mostly produced by subjecting the glucose to biochemical processes and put on the market in different particle sizes as powdered and crystallized. Vitamin C can
be obtained from natural sources but it costs
dozens of times more than the synthetic one.

ENZYMES
Enzymes are biological catalyzers that accelerate the biological reactions in protein structure. Realizing the complex reactions caused
the production of industrial enzymes. Microorganisms are one of these resources used
for this reason. The enzymes obtained from
microorganisms provide to produce many
chemical substances in a very economic and
fast way. These enzymes are used in many fields like medicine,
ENZİMLER
Enzimler protein yapısında, biyolojik reaksiyonları hızlandı- textile and food in increasing amounts.
ran biyolojik katalizörlerdir. Enzimlerin karmaşık reaksiyonları
gerçekleştirebilmesi, endüstriyel enzimlerin üretimine neden More qualified and reliable products produced by using enolmuştur. Bu amaçla kullanılan kaynaklardan biri de mikroor- zymes increase the competitiveness of firms.
ganizmalardır. Mikroorganizmalardan elde edilen enzimler,
birçok kimyasal maddenin çok ekonomik ve hızlı bir şekilde Enzymes have been used in every field of food sector for years.
üretilmesine olanak sağlamaktadır. Üretilen bu enzimler ilaç, Contrary to many other food applications, in flour industry entekstil, gıda gibi birçok alanda giderek artan miktarlarda kul- zymes do not show their effects at the moment they are used,
in other words they do not at the mill. In order to make enlanılmaktadır.
zymes added to flour react, it is required to switch to the next
Enzimlerin kullanımıyla üretilen çok daha kaliteli ve güvenli stage, in other words the baker should add water to the flour.
Being customized according to the different effects and usage
ürünler, firmaların rekabet gücünü arttırmaktadır.
purpose, being able to be used in small amounts and being
Enzimler yıllardır gıda sektörünün her alanında kullanılmakta- natural can be counted among the advantages of enzymes.
dır. Diğer çoğu gıda uygulamasının aksine un sanayiinde enzimler etkilerini kullanıldıkları anda, yani değirmende göster- The basic enzyme preparations used in flour industry are ammezler. Una ilave edilen enzimlerin reaksiyona geçebilmeleri ylases, hemicelluloses, glucose oxidases, lipases and proteases.
için diğer aşamaya geçilmesi, yani
fırıncının una su eklemesi gereklidir. Enzimlerin avantajları arasında farklı etki ve kullanım amacına
göre özelleşmiş olmaları, az miktarlarda kullanılmaları ve doğal olmaları sayılabilir.
Un sanayinde kullanılan enzim preparatlarının temel olanları; amilazlar, hemiselülazlar, glukoz oksidazlar, lipazlar ve proteazlardır.
• Amilazlar
Un sanayinde en çok kullanılan amilaz çeşitleri alfa amilaz,
beta amilaz ve glukoamilaz enzimleridir. Çoğu enzim gibi amilazlar da sadece suda çözünmüş maddeler üzerinde etki gösterir. Alfa amilaz, nişasta molekülünün dallanmamış bölümlerini
küçük parçalara böler. Bu dekstrinler, beta amilaz ve glukoamilaz için substrat görevi görür. Bu enzimler de, maltoz ve glukoz

• Amylases
Alpha-amylase, beta-amylase and glucoamylase enzymes are
the amylase varieties used in the flour industry at most. Just like
most of the enzymes, amylases show their effect only on the
substances dissolved in the water. Alpha-amylase cuts the unbranched sections of starch molecule into small pieces. These
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dextrins act as substrate for beta-amylase and glucoamylase.
These enzymes form the sucrose like maltose and glucose that
can be used by the ferment directly. As a result of the reaction,
the liquidity of the dough increases, fermentation power and
size rises, taste and color improve, the shelf life extends with
protecting the softness of the crumb.

gibi maya tarafından doğrudan kullanılabilecek şekerler oluşturur. Reaksiyon sonucu hamurun akışkanlığı artar, mayalanma gücü ve hacim yükselir, lezzet ve renk iyileşir, ekmek içinin
yumuşaklığı korunarak raf ömrü uzar.
• Hemiselülaz, Pentozanaz, Ksilanaz
Tip 500 buğday unu, yaklaşık olarak % 2,5 oranında pentozan
içerir. Pentozanlar, ağırlıklarının on katına kadar su bağlayabilirler. Bunlar hemiselülozlar olarak adlandırılır ve glikoz yanında ksiloz, arabinoz gibi farklı şekerlerden oluşur. Buna bir örnek
ksiloz omurgası üzerinde arabinoz zincirlerinden oluşan bir
pentozandır. Bu yapı ksilan ya da arabinoksilan adı ile anılmakta, ksilanaz, arabinoksilanaz (ya da genel adıyla) pentozanaz
enzimleri tarafından parçalanmaktadır. Pentozanların yaklaşık
üçte biri suda çözünebilirken kalanı çözünmemektedir. Ksilanaz bu yapıyı parçalarken öncelikle suda çözünebilen moleküller oluşturur, bu da su kaldırmayı ve viskoziteyi artırır. İşlem
sırasında bu moleküller daha da parçalandıkça su salınmaya
başlar ve viskozite de düşer.

• Hemicellulose, pentosan, xylanase
Type 500 wheat flour includes approximately 2,5 % pentosan.
Pentosan keeps ten times more than its weight. This is called
as hemicellulose and consists of different sucrose like xylose,
arabinose as well as glucose. An example of that is a pentosan
formed of arabinose chains on xylose backbone. This formation is called as xylan or arabinoxylan and fragmentized by the
xylanase, arabinoksilanase or the common name pentosanase
enzymes. Nearly 1/3 of pentosan can be dissolved in the water and the rest cannot. While realizing the fragmentation of
this structure, xylanase forms molecules that can dissolve in
the water. This increases the water keeping and viscosity. During the process the more these molecules are fragmented the
more water releases and viscosity decreases.
It is considered that pentosan has a net structure with gluten
(Hoseney). As long as the pentosan rate increases, this structure tightens and thus decreases the final product size. The
size can be increased significantly with the external addition of
hemicellulose (an enzyme family including other enzymes that
affect pentosan, xylanase and hemicellulose structure) that
usually exists very little in the flour.

Especially xylanase has become one of the most important size
gaining enzymes for bakery products recently. However this
has different effects on arabinoxylan molecule. Different xylanases show different results like more dried or stickier dough
Pentozanların glutenle bir ağ yapısı içerisinde bulunduğu surface, more or less water keeping, softer or harder dough,
düşünülmektedir . Pentozan oranı yükseldikçe bu yapı da and finer or coarser pore structure.
sıkılaşmakta, dolayısıyla son ürün hacmini düşürmektedir.
Hacim normalde unda çok az miktarda bulunan hemise- Hemicellulose does not show much effect on FN (Falling Numlülazların (pentozanazlar, ksilanazlar ve hemiselüloz yapı- ber) but shows an lowering resistance and increasing extensına etki eden diğer enzimleri kapsayan bir enzim ailesi) sibility effect although it doesn’t have any effect on protein
una dışarıdan ilavesi ile önemli ölçüde artırılabilir. Özellikle on Alveogram and extensogram curve. This softening effect is
ksilanazlar son dönemde fırıncılık ürünleri için en önemli about loosening of pentosan-protein net structure, releasing
hacim kazandırıcı enzimlerden biri haline gelmiştir. Ancak water from pentosan gel structure and thus gluten hydration.
bunların arabinoksilan molekülü üzerindeki
etkileri oldukça farklıdır. Farklı ksilanazlar daha
kuru veya daha yapışkan hamur yüzeyi, daha
az veya fazla su kaldırma, daha yumuşak veya
sert hamur, daha ince veya kaba gözenek yapısı gibi faklı sonuçlar vermektedir.
Hemiselülazlar FN (Falling Number) üzerine fazla
etki göstermezler ancak Alveogram ve Extensogram eğrisinde protein üzerinde etkileri olmamasına rağmen direnç düşürücü ve uzayabilirliği
arttırıcı bir etki gösterirler. Bu yumuşatıcı etki
pentozan-protein ağ yapısının gevşemesi, pen-
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tozan jel yapısından suyun salınması ve bu sayede glutenin Most of these enzymes are obtained from Aspergillus type.
hidrasyonu ile ilgilidir. Bu enzimlerin çoğu Aspergillus cinsle- Xylanase enzyme production is started to be produced from
rinden elde edilmektedir. Bakteri suşlarından da ksilanaz enzi- bacteria strains and to be used in flour sector.
mi üretilmeye ve un sektöründe kullanılmaya başlanmıştır.
• Glucose oxidase:
While transforming glucose in the dough into gluconic acid
• Glukoz oksidaz:
Genellikle fungal kaynaklı olarak üretilen bu enzim, hamurda- with the help of the oxygen in the air, this generally produced
ki glukozu havadaki oksijenin yardımıyla glukonik asite çevi- as fungal originated enzyme also provides hydrogen peroxide
rirken aynı zamanda hamurda hidrojen peroksit oluşmasını in the dough. As an oxidizing substance hydrogen peroxide
sağlar. Yükseltgen bir madde olan hidrojen peroksit, askorbik takes place in many processes like transformation of ascorbic
asitin DHAA’ya dönüşmesi, glutasyon’un yükseltgenmesi ve acid into DHAA, oxidation of glutathione and establishing diglutendeki disülfit bağlarının kurulması gibi birçok işlemde yer sulfide connections in gluten (Note: most of the peroxide comalır (Not: Birçok peroksitli bileşik yüksek derecede kararsızdır, pounds are highly unstable and have flammable effect or acyanıcı veya yanmayı hızlandırıcı etkiye sahiptir. Bu yüzden un celerating effect on combustion. Thus usage of them directly in
the flour sector is not suggested.)
sektöründe doğrudan kullanılmaları önerilmemektedir.)
Glukoz + H2O + O2 Glukoz Oksidaz

Glukonik Asit + H2O2

Glucose + H2O + O2 Glucose Oxidase

Gluconic Acid + H2O2

• Lipolitik enzimler
• Lipolytic enzymes
Lipaz, fosfolipaz, galaktolipaz gibi enzimler de un sektöründe Enzymes like lipase, phospholipase and galactolipase are the
kullanımı tercih edilen enones whose usage is reczimlerdir. Bunlar undaki poommended in flour sector.
lar olmayan trigliseridleri,
These enzymes transform
mono ve digliseridlere, pononpolar triglycerides into
lar fosfo ve galaktolipidleri
mono and diglycerides and
daha hidrofilik (suda daha
polar phospho and galaciyi çözünen) lizo formlarıtolipids into more hydrona dönüştürür. Teoride bu
philic (more water-soluble)
oluşumlar bildiğimiz emüllysoforms. In theory these
gatör etkisi göstermektedir,
formations show emulsifier
ancak ortaya çıkan madeffect but the low amount
delerin miktarının düşük
of the resulting substances
olması normalde bu etkiyi
usually is not enough to
sağlamalarına yetecek kacreate this effect. Howdar değildir. Fakat lipazlar
ever the lipids affected
tarafından etki edilen liby the lipases are in the
pidler, proteine yakın bölsections near to protein
gelerde bulunmaktadır ve
and thus are more effecbu yüzden una dışarıdan
tive than the emulsifiers
katılan emülgatörlerden
added to flour externally.
daha etkili olmaktadırlar.
• Proteases
• Proteazlar
These enzymes break
Bu enzimler gluten protethe disulfide connecinin disülfit bağlarını kırar.
tions of gluten protein.
Bu yüzden öncelikle bir
Thus they cause firstly a
yumuşamaya, sonrasında
softening and then fragyapının tamamı ile parçalanmasına neden olur.
mentation of the structure totally.
Kısa gluten yapısında hafif bir yumuşama istendiği durumda
proteazlar sistein ile benzer işlev görebilir. Ancak etkisi miktarla sınırlı olan sisteinden farklı olarak proteaz enzimi, sürekli
olarak çalışmaya devam eder. Bunun sonucunda etkisi mayalanma süresi ile birlikte artar. Bu yüzden diğer enzimlerin preparatlarında eser miktarda bile proteaz kalıntısı bulunmaması
istenir.

When a slight softening is desired in the short gluten structure,
proteases can have the same function with cysteine. But the
protease enzyme continues to function steadily as different
from the cysteine whose effect is limited with the amount. As
a result of this its effect increases together with the fermentation duration. So it is desired not to have any protease residues,
even in trace amounts, in the enzyme preparations.
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Proteazların, gluten açısından zengin ve kuvvetli unlarda, gluten yapısını rahatlatmak ve işlenebilirliği kolaylaştırmak amaçlı
kullanımı söz konusudur. Ülkemizde ekmeklik ve özel amaçlı
unlarda –bu tip bir iyileştirme ihtiyacı genellikle olmadığından- bu yönlü kullanım uygulama bulmamaktadır Bunun
yanında proteazlar, gluten elastikiyeti istenmeyen ama uzayabilirliğin de olmazsa olmaz olduğu kraker, bisküvi ve gofret
uygulamalarında, istenilen yapının sağlanması amacıyla etkin
olarak kullanılırlar.
Proteases are used in the flour that is rich and strong in gluten
with the purpose of relieving the gluten structure and facilitating the processability. As in our country usually there is no
need for this type of upgrading the bread and special-purpose
flour, this kind of usage is not used in the applications. Besides
proteases are used effectively for providing the desired structure in the cracker, biscuit and wafer applications where gluten
elasticity is not desired but the extensibility is a must.
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Unun Farklı Kullanım Alanları ve

Hammadde Kalİtesİ
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Buğdayı işleyen sektör ile ülke tarımı arasında çok yakın ve
doğrudan bir etkileşim bulunmaktadır. Un, makarna, bisküvi ve ekmek sektörü, çiftçi nüfusunun büyük çoğunluğunun
buğday tarımı yaptığı ülkemizde en önemli sektörlerden biridir. Sektörün ihracatı son yıllarda hızla artmış ve firmalarda önemli gelişmeler gözlenmiştir. Bu gelişmelere rağmen
kaliteli, sürekli, yeterli ve rekabetçi fiyatla hammadde temininde yaşanan sıkıntılar, gıda güvenliği ile ilgili sorunlar,
hammadde istatistiklerinin sağlıklı olmaması ve veri tabanı
yetersizliği sektörün temel hammadde sorunları olarak kar-

There is a very close and direct interaction between the wheat
processing sector and national agriculture. Flour, pasta, biscuit and bread sector is one of the most important sectors in
Turkey, where majority of the farmers are engaged in wheat
agriculture. In the recent years, the sector witnessed a rapid
increase in export and important developments in companies.
Despite of these developments, the problems experienced in
continuous supply of sufficient amount of high quality raw
materials at competitive prices, the issues regarding food safety, unhealthy raw material statistics and database insufficiency

80

şımıza çıkmaktadır (Anonim 2009a; Anonim 2009b; Atlı ve are still the basic raw material problems of the sector (iso.org.
tr, 2009; dpt.gov.tr, 2009; Atlı et al., 2010).
ark.2010).
Buğdayın kalitesi iklime, genetik farklılığa, yetiştirme koşullarına ve depo koşullarına bağlı olarak önemli değişiklikler gösterir. Buğdaydan elde edilen un, makarna, bisküvi ve ekmeğin
kalitesi de hammaddeye bağlı olarak değişim göstermektedir.
Türkiye’de sektörün arzu ettiği kalite ve miktarda sürdürülebilir
şekilde hammadde üretilememektedir. İklime bağlı olarak bu
sorun bazı yıllar daha da fazla önem kazanmaktadır.

The quality of wheat varies significantly depending on the
climate, genetic differences, growth conditions and storage
conditions. And the quality of flour, pasta, biscuit and bread
obtained from wheat varies depending on the raw material. In
Turkey, there is no sustainable production of the raw material
in the quality and amount desired by the sector. Depending on
the climate, this issue can gain more importance in some years.

Gelecek yıllarda; iklimdeki değişimler, enerji sıkıntısı, gıda güvenliği konusunda tüketici talebinin artması, gıda denetimin
daha etkin olması ile beslenme–hastalık ilişkilerinin sürekli
gündemde olması, buğday ve mamul madde üretiminde yeni
yaklaşımları gündeme getirecektir. Bu bağlamda ekmek, makarna ve bisküvi sektörünün kullandığı ve arzu ettiği kalitede,
yeterli miktarda hammadde üretimi için uygun çeşit ıslahı,
uygun yetiştirme tekniklerinin kullanımı, suyu etkin kullanma,
kuraklığa karşı çözüm arayışı, gıda güvenliği ve hastalıklarla
mücadele gelecekte Türkiye’nin en önemli hammadde konuları olacaktır.

In the following years; climate changes, energy scarcity, increase in the consumer demand for food safety, nutritionhealth relationship to be emphasized more with more effective food inspections will cause new approaches to emerge
in wheat and end product production. In this sense; improvement of the appropriate varieties for producing raw materials
in the quality and amount requested by the bread, pasta and
biscuit sector, use of suitable growth techniques, effective use
of water, search for a solution against drought, food safety and
fight against diseases will be the most important raw material
issues of Turkey in the future.

Bu makalede ekmek, bisküvi ve makarna sektörü hammadde- In this article, the quality of the wheat that is the raw matesi olan buğday ve unun kalitesi ve alınması gereken önlemler rial of bread, biscuit and pasta sector, and the precautions that
need to be taken will be discussed.
tartışılacaktır.

GİRİŞ

INTRODUCTION

Ekmek ve bisküvi üretiminde genellikle ekmeklik buğday, makarna üretiminde ise durum buğdayı kullanılmaktadır. Durum
buğdayı verileri TÜİK tarafından 2004’ten itibaren toplanmaya
başlanmıştır. Türkiye’de buğday üretimi 16.800.000 ton iken,
durum buğdayı üretimi 3.300.000 ton olarak gerçekleşmiştir
(Anonim 2013a). Son 20 yılın rakamları dikkate alındığında
buğday üretimi, bazı yıllarda görülen sapmalar dışında, 19 ile
20 milyon ton arasında değişmektedir.

Bread wheat is ususally used in bread and biscuit production, and durum wheat is used in pasta production. Durum
wheat data has been collected by TUIK (Turkish Statistical Institute) since 2004. While total wheat production in Turkey is
19,674,000 tons, durum wheat production is 3,450,000 tons
(anonymous, 2013). When the figures of the last 20 years are
considered, the wheat production varies between 19 and 20
million tons with the exception of some deviations seen in
some of these years.

Genellikle bisküvilik olarak kullanılan yumuşak ekmeklik
buğdayın üretim rakamlarıyla ilgili bir veri olmayıp, ekmeklik
buğday içerisinde dikkate alınmaktadır. Türkiye’de ekmek, makarna ve bisküvi üreten sektörün, bazı yıllar dışında önemli bir
buğday sıkıntısı olmamıştır. Fakat kaliteli hammadde bulma
konusunda sık sık önemli sorunlar yaşanmaktadır.

There is no separate data about the production amount of
soft bread wheat used generally for biscuit production and it
is assessed within bread wheat category. The sector producing
bread, pasta and biscuit in Turkey hasn’t had any significant
problems concerning wheat except some years. However,
they frequently face the problem of finding high quality raw
Buğday ve un konusunda değerlendirme yaparken kalite kav- material.
ramının çok iyi tanımlanması gerekmektedir. En basit buğday
ve un kalitesi tanımı son ürüne uygunluktur. Bu tanıma göre, While evaluating the wheat and flour, the quality concept
son ürüne uygun olan buğday ve una iyi kaliteli, uygun olma- should be well-defined. The simplest wheat and flour quality
yana ise zayıf kaliteli denebilir.Geçmişten günümüze kadar definition is the compatibility to the last product. According
toplumlar geleneksel olarak buğday ürünlerini tüketmişlerdir. to this definition the wheat and flour compatible to the last
Buğdayın işleme teknikleri ve tüketim şekilleri ülkeler arasında product can be characterized as qualified and the ones not
farklılık göstermektedir. Fakat gelişen teknoloji ile paralel ola- compatible can be characterized with poor quality.
rak ülkeler arasındaki buğday tüketim şekilleri arasındaki farklılıklarda azalmaktadır.
From past to present societies have consumed wheat products traditionally. The process techniques and consume patEkmek, makarna ve bisküvi gibi yaygın olan ürünlere uygun terns vary from one country to another. But in parallel with the
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buğday ve un kalitesi değerlendirme kriterlerinde ülkeler arasında önemli farklılıklar bulunmamaktadır. Günümüzde ülkeler arasında kalite isteklerindeki temel farklılık her ülkenin spesifik (yufkalık un, baklavalık un, erişte , kuskus) ve geleneksel
ürünlerinden kaynaklanmaktadır. Bu konuda etkili olan ülkeler
spesifik veya geleneksel mamul madde üretiminde öncü rol
alan ülkeler olmaktadır. Örneğin Çin erişte, İtalya makarna ve
Cezayir ise kuskus kalite isteklerinin ne olacağı ve bu amaçla
kullanılan buğday,irmik ve unda aranan kalite özellikleri konusunda belirleyici rol almaktadır.

EKMEK VE BİSKÜVİLİK BUĞDAY ve UN KALİTESİ
Ülkemizde buğday üretiminin çok önemli bir kısmı ekmek
üretiminde tüketilmektedir. Günümüzde ekmek sektörü tüketiciye farklı mamul madde sunmak için yoğun bir çaba göstermektedir ve bu nedenle de un sektörü farklı kalitede ekmeğe uygun un üretmektedir. Bazı yıllar iklim koşulları nedeni
ile düşük protein oranı, süne-kımıl zararı, başakta çimlenme
ve ısı şok proteinlerin (heat shocked protein) oluşması ekmek
yapmayı zorlaştırmakta ve un üreticilerini ekmek sektörünü
memnun edecek, standarda uygun un üretiminde arayışlara developing technology, the differences between the countries
sevk etmektedir.
on wheat consuming patterns decrease gradually. There aren’t
any significant differences between the countries on wheat
Gıda güvenliği konusunda toplumda artan duyarlılık, ekmek and flour quality evaluation criteria that are appropriate for
üreticilerini daha kaliteli buğday unu kullanarak daha az kat- the common products like bread, pasta and biscuits. The bakı maddesi ilaveli ekmek üretimine zorlayacaktır. Ayrıca gıda sic difference on the quality demands between the countries
güvenliği açısından diğer bir sorunda özellikle yağışlı ve nisbi arises from the specific (francala flour, baklava [sweet pastry]
rutubetli yerlerde yetiştirilen buğdayda bazı yıllar fusarium ve flour, noodle, couscous) and traditional products. Countries
alternaria gibi mikotoksin üreten küflerin aşırı gelişmesi söz that are effective on this subject are the pioneering ones on
konusu olabilmektedir. Ayrıca depo küflerinde aspergillus ve specific or traditional finished goods production. For example
penicillium cinslerinin bazı türleri de mikotoksin üreterek gıda China has a decisive role on determining the quality demands
güvenliği açısından sorun yaratabilmektedir.
and quality features required in the wheat, semolina and flour
used for this purpose for noodle; Italy has the same role for
Bu nedenle genel anlamda düşünüldüğünde buğday ve un pasta and Algeria for couscous.
kalitesi sadece son ürünü veya ekmek yapma özellikleri iyi
olan buğday ve un olarak tanımlanamaz. Buğday ve un kali- WHEAT AND FLOUR QUALITY FOR BREAD
tesi tanımı içerisine mutlaka insan sağlığına zarar vermeyen AND BISCUITS
güvenilir buğday ve un ifadesinin de ilave edilmesi gerekir. In Turkey, a big portion of the produced wheat is used in bread
Çünkü ekmek her gün yediğimiz bir gıda olduğundan, buğday production. Nowadays, flour and bread sectors work really
unundan ekmeğe bulaşabilen tehlikeler (özellikle mikotoksin, hard to offer more varieties to the consumers. And thus, flour
pestisid kalıntısı) ve ekmek katkı maddeleri üzerinde mutlaka sector tries to produce flour enabling production of bread
durulmalıdır.
in different qualities. Sometimes the formation of sunn pest
- wheat bug damage, germination and heat shocked protein
Optimum kalitede ekmek genellikle sert veya yarı sert tane ya- problems because of climate conditions make it hard to propılı, protein miktarı buğday tanesinde % 12’den daha fazla, su duce bread and cause flour producers to look for new methkaldırma kabiliyeti yüksek, alveogram W değeri ve ekstensog- ods to produce flour in a standard that will satisfy the bread
ram enerji değeri yüksek ve dengeli hamur özelliğinde undan sector.
yapılmaktadır. Bu özellikte un olmadığında, enzim ve diğer
katkıların ilavesi ile ekmek yapılmaktadır. Bu değerler; ekmek Increasing awareness in society about food safety will force
çeşidi, formülasyonu ve ekmek yapma metoduna göre deği- the bread producers to make the bread with fewer additives
şebilir.
by using more qualified wheat flour.
Buğday kalitesi iklim koşullarına, yetiştirme tekniğine ve buğday genotipine göre değişebilmektedir. İklim koşulları en çok
buğdayın 1000 tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı gibi fiziksel
özellikleri ile protein miktarı üzerinde etkili olmaktadır. Protein

Besides another problem about food safety is that for some
years the formation of molds producing mycotoxins such as
fusarium and alternaria may overdevelop in the wheat grown
in rainy and relatively humid places. Moreover some species
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of aspergillus and penicillium may cause problems regarding
food safety by producing mycotoxins.
Thus considering in general the quality of wheat and flour is
not only defined as wheat with good product or good bread
making capacity. ‘Safe bread and wheat that don’t harm human health’ expression should definitely be added to the definition of quality bread and wheat. Since bread is a food that
we consume every day, the dangers that are transferred to
bread from wheat flour (especially mycotoxins and pesticide
residues) and bread additives should definitely be considered.
Optimum quality bread is generally produced using flour
with hard or semi hard wheat having protein amount higher
than 12%, high water retention capacity, Alveograph W value
higher than 250 and capacity to produce balanced dough according to P/G or P/L value. When the flour doesn’t meet these
requirements, the bread can only be produced using enzymes
and other additives. These values can vary based on the variety, formulation and production method of the bread.
miktarına etkili faktörlerin en önemlisi iklim (yağış miktarı, yağışın dağılımı, sıcaklık vb.) olup, bunu yetiştirme tekniği (ekim
zamanı, gübre miktarı, gübre veriliş zamanı, ekim sıklığı vb.) etkilemektedir. Aynı yıl içerisinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde
yetiştirilen bir buğday çeşidinde dahi protein miktarı önemli
düzeyde farklı olabilmektedir (Atlı, 1987).
Ülkemizin bazı bölgelerinin iklim koşulları yüksek protein miktarında buğday yetiştirmeğe uygun iken, bazı bölgelerde protein miktarı düşük olmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de kaliteli
buğday çeşitlerinin yüksek protein içeren ürün yetiştirmeğe
uygun bölgelerde üretilmesi gerekmektedir.
Gelecek yıllarda hem kaliteli hem de sağlıklı ekmek üretimine
uygun buğday yetiştirmek için her yıl hasat sonu survey çalışmaları yapılarak Türkiye’de yetiştirilen buğdayın kalite özelliklerinin ve gıda güvenliği yönünden sorun olabilecek durumların saptanması gerekir. Bu çalışmalar Türkiye’de tahıl işleyen
sektör temsilcileriyle birlikte yürütülmeli ve ekmek üretimine
uygun kalitedeki ekmeklik buğday çeşitlerinin yüksek proteinli
ürün yetiştirmeye uygun bölgelerde yetiştirilmesi için planlamalar yapılmalıdır.

Wheat quality depends on the climate conditions, growth
technique and wheat genotype. Climate conditions are mostly
effective on the wheat’s physical properties such as 1000 kernel weight and hectoliter weight, and protein amount. The
most important factor effective on protein amount is climate
(amount of precipitation, distribution of precipitation, temperature etc.) and growth technique (planting time, fertilizer
amount, fertilizing time, planting frequency etc.) follows that.
Even in the same type of wheat that grew in different regions
of Turkey within the same year, the protein amount can differ
significantly (Atlı, 1987). While climate conditions of some of
the regions in Turkey is suitable for growing wheat with high
protein content, the protein amount may be really low in others. Thus qualified wheat varieties in Turkey should be grown
in the places that are suitable for producing wheat with higher
protein. To produce high quality wheat that enables the production of healthy bread in the following years, it is required
to determine the conditions that may cause problems for the
quality properties of the wheat in Turkey in terms of food safety by conducting surveys after each year’s harvest. Such studies shall be carried out together with the sector representatives processing wheat in Turkey and plans shall be made for
growing bread wheat varieties suitable for high quality bread
production in regions allowing growth of wheat with high
protein content.

Bisküvi üretimi için en uygun buğday sınıfı ise genelde tek
başlarına ekmek üretimine uygun olmayan yumuşak buğdaylardır. Dane sertliği azaldıkça, yani yumuşaklık arttıkça kek,
bisküvi gibi unlu mamullere uygunluk artmaktadır. Yumuşak The best wheat class for biscuit production is soft wheat that
buğdaylar daha düşük protein miktarına ve daha zayıf hamur is not generally good for bread production by itself. As the kernel hardness reduces, in other words as the kernel gets softer,
reolojik özelliklerine sahiptirler.
the wheat becomes more suitable for bakery products such as
Yumuşak buğdaylarda daha az nişasta zedelenmesi oluşur cakes and biscuits. Soft wheat has lower protein amount and
ve bu durum bisküvi, kek gibi ürünler için arzu edilen bir weaker dough rheological properties. In soft wheat, starch
özelliktir. Yumuşak buğdaylardan yapılan ürünlerin içi daha damage is less, and this is a desirable feature for products such
homojen, yumuşak olup bisküvi yayılma özellikleri daha as biscuits and cakes. Insides of the products made from soft
fazladır. Bisküvilik unun genellikle su kaldırma kabiliyetinin wheat are more homogeneous and soft, and their spread radüşük olması istenir. Analiz yapılan cihaza göre değişmekle tio is higher. It is desired for biscuit flour to have lower water
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birlikte tane sertliğinin bir ölçüsü olan PSI değeri 70 ve yukarı olan buğday çeşitleri yumuşak çeşitler olarak sınıflandırılabilir. Bisküvilik buğdayın bisküvi sanayine uygunluğunu
ölçmek için PSI yanında protein miktarı, zeleny sedimentasyon değeri, un rengi, kül miktarı, yaş gluten, AWRC (alkali su
tutma kapasitesi), Alveograf, Ekstensograf, Farinograf, Miksograf ve Amilograf testlerinden ve son aşamada da bisküvi
pişirme testlerinden yararlanılmaktadır.
Yapılan çalışmalarda bazı yumuşak veya yarı sert ekmeklik
buğday çeşitlerimizin bisküvilik özelliklerinin daha üstün
olduğu bulunsa bile şu anda Türkiye’de gerçek anlamda bisküvilik kalitede bir çeşit bulmak zordur (Atlı ve ark., 1993;
Doğan ve Uğur 2004).Ekmeklik buğday çeşitlerinden düşük
protein miktarına sahip olanlar bisküvilik amaçla değerlendirilmektedir. Bu soruna cevap bulmak için düşük proteinli
buğday yetiştirmeğe uygun bölgeler için bisküvi kalitesi
yüksek bisküvilik yumuşak çeşitler ıslah edilmelidir. Bisküvi
sektörü bu çeşitlerin ekmeklik buğday ile rekabet edebilmesi için sözleşmeli üretim yapması sektör açısından yararlı
olacaktır.

MAKARNA VE HAMMADDE KALİTESİ
Makarnanın temel hammaddesi Triticum durum buğdayından elde edilen irmiktir. Makarna kalitesini etkileyen faktörlerin başında, irmiğin üretildiği durum buğdayının kalitesi
gelmektedir. Türkiye’de durum buğdayı en fazla bulgur, irmik
ve makarna sektörü tarafından değerlendirilmektedir. Türkiye,
dünya makarna üretiminde 5’inci sırada olup, üretimdeki payı
% 5,1’dür. Türkiye’nin makarna üretimi 851.830 tondur. Makarna ihracatımız ise 405.983 tona kadar yükselmiştir (Anonim
2013b). Bu ihracatın devam etmesi ve sektörün ileriki yıllarda
tüketicinin arzu ettiği kalitede mamul üretilmesi için hammadde kalitesi mutlaka arttırılmalı ve sektörün ihtiyacına yetecek
düzeyde üretilmelidir.

retention capacity. Even though it changes according to the
device used for analysis, wheat species whose PSI value, as a
measurement of kernel hardness, is 70 or higher are classified
as soft wheat. Besides PSI; protein amount, Zeleny sedimentation value, flour color, ash amount, wet gluten, AWRC (alkali
water retention capacity), alveograph W, alveograph P/L, extensograph, farinograph, mixograph and amylograph tests
and biscuit cooking tests at the last stage are used to measure
the suitability of wheat for the biscuit industry.
Even though it was found that some soft or half hard bread
wheat varieties in Turkey are superior than the required biscuit wheat properties, it is still hard to find a real biscuit quality
wheat in Turkey (Atlı et al., 1993; Doğan and Uğur, 2004).
Those among bread wheat that have low protein value are
used for biscuit production. To solve this problem, it is required to improve the production of soft wheat species suitable for high quality biscuit production at regions suitable for
growing wheat with low protein content. It would be good for
the sector to engage in contract production to enable these
varieties to compete with bread wheat.

PASTA AND RAW MATERIAL QUALITY
The main raw material of pasta is the semolina obtained from
Triticum durum wheat. The most important factor that affects
the pasta quality is the quality of the durum wheat that this
semolina is produced from. In Turkey, durum wheat is mostly
used by bulgur, semolina and pasta sectors. Turkey is ranked
5th in the world pasta production and its share in total production is 5.1 %. Turkey’s pasta production is 851.830 tons.
And its pasta export amount is increased up to 405.983 tons
(Anonymous 2013b). For export activities to continue at this

Durum buğdayında da kalite değerleri, çevre koşulları ve genotipten etkilenmektedir. İklim koşulları nedeni ile tanede
görülen zararlar buğdayın işlenmesi aşamasında sorun yaratmaktadır. Kızışmış taneler, süne ve kımıl zararı görmüş taneler,
embriyosu kararmış taneler, çimlenmiş taneler gibi zarar görmüş taneler öğütme kabiliyetini, irmik ve makarna kalitesini
de olumsuz etkilemektedir (Dexter ve Matsuo, 1982; Matsuo
ve ark., 1982; Dexter ve ark., 1998; Özderen ve ark. 2008; Atlı
ve ark., 2010b).
Durum buğdayında camsı tane oranı ve protein miktarı makarna pişme kalitesini etkileyen en önemli kalite özelliklerinden
biridir. Genellikle protein miktarı arttıkça makarnanın pişme
suyuna geçen madde miktarı az olmakta ve makarna pişirildikten sonra diri yapısını muhafaza etmektedir.
Camsı tane miktarı ve protein miktarı çevre koşullarından (iklim, toprak ve yetiştirme koşulları) çok fazla etkilenmekte ve
buğday verimi ile olumsuz bir korelasyon içinde bulunmaktadır. Her iki parametrenin de kalıtım derecesi düşüktür (Atlı,
1987). Kaliteli makarna yapmak için durum buğdayında prote-
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in miktarının % 13 ve üzeri olması gerekmektedir. Protein miktarı % 11’in altında olduğunda genellikle kalite düşmektedir.
Bunun için durum buğdayı protein miktarının yüksek olacağı
uygun yetiştirme koşullarında üretilmelidir.

level and for the sector to produce products at the quality
desired by the consumers in the following years, raw material quality should definitely be improved and raw material
amount should be kept at a sufficient level.

The quality values in durum wheat are also affected from
environmental conditions and genotype. The damages seen
on the kernel because of the climate conditions may create
problems while processing the wheat. Damaged kernels such
as low heated kernels, sunn pest and wheat bug damaged
kernels, kernels with darkened embryos, germinated kernels
Gluten kuvvetini tahminde bir çok yöntem kullanılmıştır. negatively impact the milling and thus semolina and pasta
Bunlardan elle (manual) gluten değerlendirmenin ve Alve- quality (Dexter and Matsuo, 1982; Matsuo et al., 1982; Dexter
ograf W değerinin, makarnanın pişme kalitesini tahminde et al., 1998; Özderen et al., 2008; Atlı et al., 2010b).
en fazla kullanılan testler olduğu belirtilmiştir (E’Egidio ve
ark., 1990). Gluten kuvvetinin makarna kalitesine etkisi bi- In durum wheat, vitreous kernel ratio and protein amount are
linmesine rağmen, gluten kalitesini tahminde uluslararası the most important quality properties that affect the pasta
anlamda kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir yön- cooking quality. As the protein amount increases, generally
tem yoktur. Bazı laboratuvarlar subjektif olan elle gluten yı- the amount of pasta mixed into water decreases and the pasta
kama yöntemini tercih etmektedirler. Bu yöntemle parmak preserves its solid structure after it is cooked.
arasında elastikiyet ve uzama kabiliyetini tahmin etmektedirler. Bu yöntemin yanında miksograf, viskoelastograf, fa- Vitreous kernel amount and protein amount are widely affectrinograf, SDS sedimantasyon ve alveograf yöntemleri, du- ed from environmental conditions (climate, soil and growth
rum buğdayının kırmasında ve irmiğinde gluten kalitesinin conditions) and they are in a negative correlation with wheat
tahmininde kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin hepsi gluten efficiency. Genetic degrees of both parameters are high (Atlı,
1987). To produce high quality pasta, the protein amount in
kuvveti hakkında fikir vermektedir.
durum wheat should be 13% or higher. And when the protein
Son yıllarda Glutograf ve Gluten indeks değerleri de makarna- amount is lower than 11%, the quality is generally low. Thus
lık buğdayda kalite değerlendirmede kullanılmaya başlamıştır durum wheat should be produced at appropriate growth conditions where the protein amount will be high.
(Cubadda ve ark.1992; Atlı ve ark.2010b).
Önemli makarna üreten ülkelerde, makarna fabrikaları yapışkan olmayan ve iyi kaliteli makarna üretiminde kuvvetli glutene sahip durum buğdayı kullanmaktadırlar. Bu nedenle irmik
rengi iyi, protein miktarı ve gluten kalitesi yüksek buğday çeşitleri kullanılmaktadır.

Makarnalık buğday kalitesinin belirlenmesinde en önemli kri- In important pasta producer countries, pasta factories use
wheat with strong gluten in non-sticky and high quality pasta
production. Thus wheat varieties, whose semolina color is
good, protein amount and gluten quality are high, are used.
There are various methods for estimating the gluten strength.
It is stated that manual assessment and Alveograph W value
are among the most widely used tests in estimating the cooking quality of the pasta (E’Egidio et al., 1990). Even though the
impact of gluten strength on pasta quality is known, there is
no internationally accepted common method used to estimate the gluten quality. Some laboratories prefer manual gluten washing method that is a subjective test. In this method,
elasticity and stretching capability are assessed using fingers.
Besides this method; mixograph, viscoelastograph, farinograph, SDS sedimentation and alveograph methods are used
in estimating the gluten quality in hybrid durum wheat and
semolina. All of these methods give an idea about the gluten
strength. In the recent years, Glutograph and Gluten index
values are also being used in assessing the quality of durum
wheat (Cubadda et al., 1992; Atlı et al., 2010b).
In determining the quality of the durum wheat, the most important criterion is pasta cooking quality. Pasta cooking quality is especially defined by two parameters. High quality pasta
should not stick together after it is cooked, it should preserve
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ter makarna pişme kalitesidir. Makarna pişme kalitesi özellikle
iki parametre tarafından belirlenir. Kaliteli makarna piştikten
sonra birbirine yapışmamalı, başlangıçtaki şeklini ve rengini
muhafaza etmeli, dayanıklı ve elastik olmalıdır. Pişme kalitesi
üzerine en etkili faktörlerden biri buğday çeşit’idir. Diğer bir
ifade ile protein miktarının yüksek olması ile birlikte, kaliteli
makarna ancak renk değeri ve protein kalitesi yüksek buğday
çeşitlerinden üretilebilmektedir.

SONUÇ

its shape and color after cooking, and it should be firm and
elastic. And one of the most important factors effective on
cooking quality is the wheat variety. In other words with a high
protein amount high quality pasta can only be produced by
using a wheat variety with high color value and protein quality.

CONCLUSION
Even though the raw material in Turkey is generally sufficient
in terms of amount; flour, bread, pasta and biscuit sector requires homogeneous and standard quality raw material. Ability to continuously produce raw materials in an amount and
quality that will satisfy the needs of both internal and external
markets, and food safety are among the most important problems that need to be solved.

Türkiye’de hammadde, miktar olarak genelde yeterli olmasına
rağmen un, ekmek, makarna ve bisküvi sektörü homojen ve
standart kalitede hammadde istemektedir. Sürekli ve yeterli
miktarda, sektörün iç ve dış pazar isteklerine cevap verecek
kalitede hammadde üretimi ile gıda güvenliği gelecekte en
önemli çözüm bekleyen sorunlardır.
Since the protein amounts that bread, pasta and biscuit sectors demand are different, the wheat should be raised in an
Ekmek, makarna ve bisküvi sektörünün her birinin arzu etti- appropriate environment by considering the product quality.
ği protein miktarı farklı olduğundan buğday, mamul kalitesi And since these end products also have special preferences
dikkate alınarak uygun çevrede yetiştirilmelidir. Söz konusu concerning wheat variety besides protein amount, the most
mamul maddelerin protein miktarı yanında buğday çeşit’i ko- suitable wheat variety should be selected.
nusunda da özel tercihleri olduğundan uygun buğday çeşit’i
seçilmelidir.
The factors affecting the wheat quality and food safety are like
the rings of a chain extending from the field to the table. Flour,
Buğday kalitesine ve gıda güvenliğine etki eden faktörler, tar- bread, pasta and biscuit sector has gained strength each passladan sofraya kadar uzanan bir zincirin halkalarıdır. Un, ekmek, ing year and increased its export. For the sector to maintain
makarna ve bisküvi sektörü her geçen yıl güçlenmiş ve ihraca- this position and to even improve it more there is the need
tını artırmıştır. Sektörün bu konumunu koruması ve daha üst for an institutional structure that will solve the problems on
seviyelere gelmesi için zincirin tüm halkalarındaki sorunları çö- all rings of this chain. When the number of people working in
zecek kurumsal bir yapıya ihtiyaç vardır. Un, ekmek, makarna the flour, bread, pasta and biscuit sector, and the production
ve bisküvi sektörü ilgili çalışan insan sayısı ve üretim miktarı amount of this sector are considered, it can be concluded that
düşünüldüğünde Türkiye’nin en büyük sektörüdür. Özel sektör this is the largest sector of Turkey. Private sector representatives should play an active role on each ring of this chain.
temsilcileri zincirin her halkasında etkin rol almalıdır.
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Dünyada son yıllarda istikrarlı bir şekilde artan pirinç üretimi, 2012/13 sezonunda 470 milyon
tona ulaşmıştır. Ancak pirinç üretiminin büyük bir bölümünün üretildiği bölgede tüketilmesi
nedeniyle sadece 35-40 milyon ton pirinç uluslararası ticarete konu olabilmektedir. 2012/13
sezonu itibariyle dünya pirinç ticaretindeki en büyük ihracatçı ülkeler Hindistan ve Tayland,
en büyük ithalatçı ülkeler ise Çin ve Nijerya’dır.
Increasing stably in the recent years, the rice production of the world has reached 470 million
tons in 2012/13 season. However only 35-40 million tons of this production is subjected to the
trade as a great part of the rice production is consumed in the regions where the production is
made. The largest exporter countries in the world in 2012/13 season are India and Thailand, the
largest importers are China and Nigeria.
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Oldukça eski bir kültür bitkisi olan çeltiğin gen merkezinin
Güneydoğu Asya’da Hindistan ve Çin olduğu tahmin edilmektedir. İlk çeltik tarımının ise M.Ö. 3000’li yıllarda yapılmaya
başladığı, Avrupa’ya M.Ö. 300’de, Amerika kıtasına 17. yüzyıl
sonlarında, Türkiye’ye ise yaklaşık olarak 500 yıl önce girdiği
tahmin edilmektedir.

It is estimated that the gene center of rice that is quite an old
cultivar is India and China in Southeast Asia. It is presumed
that the first rice cultivation started to be made in 3000s B.C.
and it entered to Europe in 300 B.C., to the American continent
at the end of the 17th century and to Turkey approximately
500 hundred years ago.

Bileşiminde az protein bulundurmasına karşın beslenme için
gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle çeltik, insan
beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl ürünüdür. Aynı zamanda dünyadaki insanların yarıdan fazlasının
da ana besin kaynağıdır.

Although it has small amount of protein in itself, rice is the second mostly used grain product after wheat in human nutrition
as it is rich in amino acids necessary for nutrition. Besides it is
the main nutritional source of more than half of people in the
world.

Su içerisinde çimlenebilen tek tahıl cinsi olan ve suda erimiş oksijeni kullanarak gelişen çeltik, tuzlu ve alkali arazilerde yetişebilmesi, bu arazilerin ıslahında etkili olması ve
bu topraklardan ekonomik verim alınması açısından da,
Türkiye dahil birçok ülkenin tarımında önemli bir yere sahiptir. Ancak dünya çeltik üretiminin büyük bir bölümü,
yetişme koşullarını sağlayan tropik ve ılıman bölgelerde
yapılmaktadır.

Being the only cereal type that can germinate in the water
and growing by using the oxygen dissolved in the water, rice
has an important place in most of the countries’ agriculture
including Turkey in terms of that it can be grown in saline and
alkaline lands, it is effective on land reclamation of them and
it helps obtaining economic efficiency from these lands. However a great part of world rice production is made in tropical
and temperate zones that provide the growing conditions.

Yaklaşık 1.5 milyar hektar olarak tahmin edilen dünya tarım
alanlarının 700 milyon hektarına yakın bir bölümünde tahıl
ekimi yapılmaktadır. Tahıl ekimi için kullanılan bu alanın yaklaşık yüzde 22’sine çeltik ekilmektedir (2011 yılında 160.26 milyon hektar) ve bu alandan üretilen çeltik miktarı, toplam tahıl
üretimi içerisinde yüzde 28 paya sahiptir.

Grain plantation is made in a part of approximately 700 million
hectares of world cultivation areas that is estimated nearly 1,5
billion hectare. Rice is planted on nearly 22 % of this area used
for grain plantation (160.26 million hectares in 2011) and the
rice amount obtained from this area has 28 % share in the total
grain production.

Dünyadaki çeltik ekim alanlarının çok büyük kısmı Asya kıtasında yer almaktadır. Çin yaklaşık 30 milyon ha, Hindistan 45
milyon ha, Endonezya 12 milyon ha, Bangladeş 12 milyon ha,
Tayland 11 milyon ha ile dünyada en fazla çeltik ekim alanına
sahip olan Asya ülkeleridir. Sadece Hindistan, Çin ve Endonezya dünya çeltik ekim alanında yüzde 50’den daha fazla paya
sahiptir.

Most of the rice cultivation areas in the world are in Asian
continent. China with 30 million ha, India with 45 million ha,
Indonesia with 12 million ha, Bangladesh with 12 million ha,
Thailand with 11 million ha are the Asian countries who have
the rice cultivation area most. Only India, China and Indonesia
have more than 50 % shares of world rice cultivation areas.

WORLD RICE PRODUCTION AND LEADING PRODUCER
DÜNYA PİRİNÇ ÜRETİMİ VE BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER COUNTRIES
IGC’nin Haziran ayı raporuna göre; 2010/11 sezonunda 449
milyon ton olan dünya pirinç üretimi, 2011/12 sezonunda 16
milyon tonluk artışla 465 milyon tona ulaşmıştır. 2012/13 sezonunda dünya pirinç üretiminin bir önceki sezona oranla 5
milyon ton artışla 470 milyon tona ulaştığını tahmin eden IGC,
2013/14 sezonu için de 6 milyon tonluk (476 milyon ton) bir
artış öngörüyor.

According to the June report of IGC; the world rice production
of 449 million tons in 2010/11 season reached to 465 million
tons with an increase of 16 million tons in 2011/12 season. Estimating that world rice production in 2012/13 has reached to
470 million tons with an increase of 5 million tons compared
to the previous season; IGC foresees a 6 million-ton (476 million tons) increase for 2013/14 season.
Considering on country basis, it
is seen that an important part of
world rice production is made
by China, India, Indonesia,
Bangladesh and Vietnam. According to the USDA data; 247
million tons of 470 million-ton
rice production in 2012/13 season is made by China and India
(143 million tons by China, 104

Ülkeler bazında bakıldığında
dünya pirinç üretiminin büyük
bir kısmının Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Vietnam
tarafından yapıldığı görülmektedir. USDA verilerine göre;
2012/13 sezonunda 470 milyon
ton civarında olan dünya pirinç
üretiminin 247 milyon tonu (Çin
143 milyon ton, Hindistan 104
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milyon ton) Çin ve Hindistan tarafından üretilmektedir. Bu 2 ül- million tons by India). Indonesia with 37,5 million tons, Bangkeyi 37,5 milyon tonla Endonezya, 34 milyon tonla Bangladeş, ladesh with 34 million tons, Vietnam with 27,6 million tons and
27,6 milyon tonla Vietnam ve 20,2 milyon tonla Tayland takip Thailand with 20,2 million tons follow these two countries.
etmektedir.
In the 2013/14 foresight of USDA foresees an increase of 1
USDA 2013/14 sezonu öngörüsünde, Çin’in pirinç üretiminde million ton for China’s rice production and 4 million tons for
1 milyon tonluk, Hindistan’ın pirinç üretiminde ise 4 milyon India’s rice production. It foresees that other important protonluk artış öngörmektedir. Diğer önemli üreticilerin 2013/14 ducer’s production amounts will be nearly at the same level in
üretim miktarlarının ise bir önceki sezonla hemen hemen aynı 2013/14 season.
oranlarda kalacağını öngörüyor.
When the IGC data about the period-end stocks is analyzed;
Dönem sonu stoklarıyla ilgili IGC verileri incelendiğinde; the stocks that were 99 million tons in 2010/11 season and 107
2010/11 sezonunda 99 milyon ton, 2011/12 sezonunda 107 million tons in 2011/12 season are estimated to remain in the
milyon ton olan dönem sonu stoklarının, 2012/13 sezonunda same level with 107 million tons in 2012/13 season. The foreyine 107 milyon tonda kaldığı tahmin ediliyor. 2013/14 sezo- sight of stocks for 2013/14 season is 109 million tons.
nuyla ilgili stok öngörü ise 109 milyon ton.
Asian countries realize the 89 % of world rice plantation and
Asya ülkeleri, dünya çeltik ekilişinin % 89’unu, üretimin ise % 90 % of the production. Among these countries People’s Re90’ını gerçekleştirmektedir. Bu ülkeler arasında Çin Halk Cum- public of China has the 19 % of world rice plantation and 30,4
huriyeti, dünya çeltik ekilişinin % 19’una, üretiminin ise % % of the production. According to the FAO and USDA data;
30,4’üne sahiptir. FAO ve USDA verilerine göre; Çin, çeltik üre- China ranks first in the world rice production. India ranks sectim miktarında dünya birincisidir. Hindistan ise % 22.1’lik pa- ond with a share of 22,1 %.
yıyla dünyada en çok pirinç üreten ikinci ülke konumundadır.
The productivity of rice obtained from per unit area is continuÇeltikte birim alandan elde edilen verimlilik ise dünya gene- ously increasing in the worldwide. According to 2009 data; the
linde sürekli artmaktadır. 2009 yılı verilerine göre; dünya çeltik world rice production in 2009 increased % 45 compared to
üretimi 2009 yılında, 1980’e göre yaklaşık yüzde 45, 1990 yılı- 1980 and % 15 compared to 1990. World rice average producna göre yüzde 15 artmıştır. Dünya çeltik verimlilik ortalaması tivity is 420 kg/da. Corn ranks first with 954 kg/da in terms of
420 kg/da’dır. Mısır, verimlilik bakımından 954 kg/da ile birinci productivity. Japan and USA follow corn with 670/750 kg/da.
sırada yer almaktadır. Mısır’ı 670-750 kg/da verimlilik ile Japon-
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ya ve ABD izlemektedir. Türkiye’de ise dekara verimlilik dünya In Turkey the productivity rate to decare is above the world avortalamasının üzerinde olup FAO ve resmi rakamlara göre 778 erage and it is 778 kg/da according to FAO and official figures.
kg/da’dır.
The rice production in the world is between 430 and 460 milDünyada yıllık 430 ile 460 milyon ton arasında çeltik üretimi lion tons annually.
yapılmaktadır.

DÜNYA PİRİNÇ TÜKETİMİ VE
BAŞLICA TÜKETİCİ ÜLKELER
Türkiye gibi ülkelerde temel besin maddesi olarak buğday tüketilirken, Asya ülkelerinin önde gelen besin maddesi pirinçtir.
Dünya pirinç üretiminin yüzde 90’ını gerçekleştiren bu ülkeler,
üretimlerinin büyük bölümünü iç pazarda tüketmektedirler.
IGC’nin 1 Haziran 2013 tarihli raporunda; 2010/11 sezonunda 445 milyon ton, 2011/12 sezonunda 458 milyon ton olan
dünya pirinç tüketiminin, 2012/13 sezonunda 469 milyon tona
ulaştığı tahmin edilmektedir. Buna göre dünya pirinç tüketimi,
2012/13 sezonunda, bir önceki sezona kıyasla 11 milyon tonluk bir artış kaydetti. IGC’nin 2013/14 sezonuna ilişkin dünya
pirinç tüketim öngörüsü ise 5 milyon tonluk bir artışa işaret
ediyor. Buna göre 2013/14 sezonunda dünya pirinç tüketimi
474 milyon tona ulaşacak.
IGC’den daha büyük bir artış öngörüsünde bulunan USDA’ya
göre dünya pirinç tüketimi 2013/14 sezonunda 9 milyonluk
artışla 479 milyon tona ulaşacak. USDA’nın raporuna göre de;
2012/13 sezonunda, dünya pirinç üretiminde olduğu gibi tüketiminde de Çin 144 milyon tonla ilk sırada yer almaktadır.
Çin’i 96,1 milyon tonla Hindistan, 40 milyon tonla Endonezya,

WORLD RICE CONSUMPTION AND MAJOR
CONSUMER COUNTRIES
While wheat is consumed as the essential nutrient in the countries like Turkey, the essential nutrient in Asian countries is rice.
Realizing the 90 % of world rice production, these countries
consume a great part of their productions in the domestic
market.
In the report of IGC dates as 1 June 2013; the rice consumption
that was 445 million tons in 2010/11 season and 458 million
tons in 2011/12 season is estimated to reach 469 million tons
in 2012/13 season. According to this; world rice consumption
has made an increase of 11 million tons in 2012/13 season
compared to the previous season. The world rice consumption foresight of IGC for 2013/14 season points a 5 million-ton
increase. According to this; in 2013/14 season world rice consumption will reach 474 million tons.
According to USDA who foresees a bigger increase than IGC;
world rice consumption will reach 479 million tons with an increase of 9 million tons in 2013/14 season. According to the
report of USDA; China ranks first in rice consumption with 144
million tons as well as production. India with 96,1 million tons,
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34,5 milyon tonla Bangladeş, 20,1 milyon tonla Vietnam izlemektedir. Tüketim miktarları incelendiğinde dünya pirinç tüketiminin yüzde 51,1’inin Çin ve Hindistan’ın tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir.

Indonesia with 40 million tons, Bangladesh with 34,5 million
tons and Vietnam with 20,01 million tons follow China. When
the consumption amounts are analyzed, it is seen that 51,1 %
of world rice consumption is realized by China and India.

DÜNYA PİRİNÇ TİCARETİ

WORLD RICE TRADE

Dünya pirinç üretiminin ancak 35-40 milyon tonu, yani % 7-8’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.

35-40 million tons, in other words 7-8 %, of world rice production is subjected to the international trade. The main reason
of this small amount is that as it is mentioned above, Asian
countries who make the large amount of production also are
the main consumers of that production.

IGC’nin son raporuna göre; 2010/11 sezonunda 36 milyon ton
olan uluslararası pirinç ticareti, 2011/12 sezonunda 39 milyon
tona ulaştı. Dünya pirinç ticaretinin 2012/13 sezonunda 2 milyon ton gerileyerek 37 milyon tona düştüğünü tahmin eden
IGC, yeni sezonda da dünya pirinç ticaretinin bu düzeyde seyredeceğini öngörüyor.
Dünyada en fazla pirinç ihraç eden ülke Tayland’dır. Ancak
Tayland, 2011/12 sezonunda ihracattaki gücünü Hindistan
ve Vietnam’a kaptırdı. 2011/12 sezonunda 10,2 milyon tonluk
ihracatla dünya pirinç ihracatında ilk sıraya yükselen Hindistan, bu liderliğini 2012/13 sezonunda da devam ettirdi. Ancak
Hindistan, bir önceki sezona kıyasla 1,2 milyon ton daha az (9
milyon ton) ihracat gerçekleştirdi. 2011/12 sezonunda pirinç
ihracatında Vietnam’ın gerisinde kalan Tayland, 2012/13 sezonunda yeniden yükselişe geçti ve 7,5 milyon tonluk ihracatla

According to the last report of IGC; international rice trade
that was 36 million tons in 2010/11 season reached 39 million
tons in 2011/12 season. Estimating that world rice trade has
regressed 2 million tons and decreased to 37 million tons in
2012/13 season, IGC foresees that world rice trade will be at
the same level in the new season.
Thailand is the country exporting rice the most. However
Thailand has lost its power in export to India and Vietnam in
2011/12 season. Rising to the top in the world rice export with
a 10,2 million-ton figure in 2011/12 season, India has continued to this leadership in 2012/13 season. Yet India has realized 1,2 million ton less export (9 million tons) compared to
the previous season. Falling behind Vietnam in the rice export
of 2011/12 season, Thailand has risen again in 2012/13 season
and ranked second after India with 7,5 million tons export. In
2012/13 season Vietnam with 7,4 million tons, USA with 3,4
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Hindistan’dan sonra ikinci sıraya yerleşti. 2012/13 sezonunda
Tayland’ı 7,4 milyon tonluk ihracatla Vietnam, 3,4 milyon tonluk ihracatla ABD ve 3,2 milyon tonluk ihracatla Pakistan takip
etti. Dünya pirinç ihracatındaki ülke sıralamasının 2013/14 sezonunda da aynı şekilde kalacağı öngörülüyor. Dünya pirinç
ihracatındaki en ilginç nokta, dünya toplam pirinç üretiminin
yalnızca % 1.3’ünü gerçekleştiren ABD’nin, aynı zamanda dünya pirinç ihracatının yaklaşık % 8-9’unu gerçekleştirmesidir.
ABD’nin bu az üretimiyle fazla miktarla ihracat yapmasında; ihracata yönelik üretiminin, gümrük duvarlarının küresel şirketler lehine indirilme politikalarını savunmasındaki başarısının
etkili olduğu düşünülmektedir.
Dünya pirinç ithalatında ise 2010/11 sezonunda gerçekleştirdiği 3,4 milyon tonluk ithalatla ilk sırada yer alan Nijerya, 2012/13
sezonunda birinciliği Çin’e devretti. Çin, 2012/13 sezonunda
gerçekleştirdiği 3 milyon tonluk ithalatla dünya pirinç ithala-

million tons and Pakistan with 3,2 million tons follow Thailand. Country ranking in the world rice export is foreseen to
remain at the same level in 2013/14 season. The most interesting point in world rice export is that USA who realizes only 1,3
% of world total rice production, realizes 8-9 % of world rice
export as well. It is considered that the success of its exportoriented production’s defense of lowering down the customs
barriers in favor of global companies is effective on USA’s realizing more export with less production.
Placed at the top in world rice import with a figure of 3,4 million tons in 2010/11 season, Nigeria has lost his leadership
to China in 2012/13 season. China has got a share of 7,8 % in
world rice import with the 3 million-ton import in 2012/13
season. Nigeria with 2,4 million tons, Indonesia, Iran and Philippines with 1,5 million tons follow China. It is foreseen that
China will keep its leadership in world rice import with a figure
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tından yüzde 7,8’lik pay aldı. Çin’i 2,4 milyon tonluk ithalatla Nijerya, 1,5 milyon tonluk ithalatla Endonezya, İran ve Filipinler
takip etmektedir. Çin’in 2013/14 sezonunda da 3 milyon tonluk
ithalatla dünya pirinç ithalatındaki birinciliğini koruyacağı öngörülmektedir.

of 3 million tons in 2013/14 season.

When the rice import is analyzed regionally, it is seen that Africa and Middle East are on the top. The regions called as SubSaharan Africa are placed on the top of world rice import with
10,7 million-ton import in 2012/13 season. Middle East ranks
Bölgesel açıdan pirinç ithalatına bakıldığında Afrika ve Orta second with 6,2 million-ton import. Southeast Asia and East
Doğu’nun ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Sahra altı Asia follow Africa and Middle East in world rice import.
Afrika’sı olarak nitelendirilen bölgeler, dünya pirinç ithalatında 2012/13 sezonunda 10,7 milyon tonluk ithalatla ilk sırada RICE PRODUCTION AND CONSUMPTION IN TURKEY
yer almaktadır. Orta Doğu ise 6,2 milyon tonluk ithalatla ikin- Rice is not an essential nutrient for Turkish people but it is a
ci sırada gelmektedir. Dünya pirinç ithalatında Afrika ve Orta product that its consumption and production shows an inDoğu’yu Güneydoğu Asya ve Doğu Asya takip etmektedir.
crease from year to year. As a country with only self-sufficiency
potential in paddy rice production, Turkey is on its way becoming a self-sufficient country in rice with the ever-increasing
TÜRKİYE’DE PİRİNÇ ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Pirinç, Türk insanı için temel bir besin maddesi değildir ancak production amount in the coming years. The most important
tüketimi ve üretimi yıldan yıla artış gösteren bir üründür. Gü- reason of the increase in rice production in Turkey is the pronümüzde çeltik üretiminde yalnız kendine yeterlilik potansiyeli ductivity that has increased significantly in the last 10 years.
olan bir ülke olan Türkiye, sürekli artan üretim miktarıyla gelecek yıllarda pirinçte kendi kendine yeter bir ülke olma yolunda When the data of Turkish Statistical Institute is analyzed, it
ilerlemektedir. Türkiye’de pirinç üretimindeki artışın en önemli is seen that the productivity increase in paddy rice between
nedeni, özellikle son 10 yılda önemli oranda artan verimliliktir. 2000 and 2011 years is around 50s %. The paddy rice productivity that was 6,03 kg/da in 2000, reached 9,05 kg/da in 2011.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri incelendiğinde, 2000/2011 Regressing a little in 2012, the productivity stayed at 7,35 level.
yılları arasında çeltikteki verim artışının yüzde 50’ler civarında Activating the production of “Osmancık-97” type developed
olduğu görülmektedir. 2000 yılında dekara 6,03 kg olan çeltik by the efforts of Thrace Agricultural Research Institute in 2000
verimliliği, 2011 yılında dekara 9,05 kg’a kadar ulaşmıştır. 2012 has an important effect on the productivity increase. Only
yılında bir miktar gerileyen verimlilik, 7,35 seviyesinde kalmış- Osmancık-97 type is grown in more than 80 % of total paddy
tır. Verimlilikteki artışta, 2000 yıllında Trakya Tarımsal Araştırma rice cultivation areas in Turkey.
Enstitüsü’nün çabasıyla geliştirilen “Osmancık-97” çeşidinin
üretimde devreye sokulmasının da önemli bir etkisi vardır. Tür- The rice production of Turkey was 100 thousand tons and the
kiye’deki toplam çeltik ekim alanının yüzde 80’inden fazlasında consumption per capita was around 3,2 kilograms in 1980s. In
2012 the production increased to 528 thousand tons and the
tek başına Osmancık-97 çeşidi yetiştirilmektedir.
consumption per capita increased more than doubled to 8-9
Türkiye’nin 1980’lerde pirinç üretimi 100 bin ton, kişi başına tü- kg (The total annual consumption of rice is approximately 600
ketimi ise 3,2 kilogram (kg) civarlarında seyretmekteydi. 2012 thousand tons).
yılına gelindiğinde ise üretim 528 bin tona, kişi başına tüketimin ise iki kattan fazla artarak 8-9 kg’a (yıllık toplam pirinç According to the data of Turkish Statistical Institute (TÜİK);
tüketimi yaklaşık 600 bin ton) çıkmıştır.
making paddy rice cultivation in 994 thousand-decare area in
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; 2011 yılında 994 bin dekarlık alanda çeltik ekimi yapan Türkiye, 900 bin
ton (pirinç karşılığı 540 bin ton) çeltik üretimi gerçekleşmiştir.
2012 yılında ise üretimin, bir önceki yıla oranla yüzde 2,2 civarında düşüş göstererek 880 bin ton (pirinç karşılığı 528 bin ton)
civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.
Marmara Bölgesi, yüzde 67 ekiliş ve yüzde 72 üretim payı ile
en önemli ekiliş ve üretim bölgesidir. Bunu yüzde 20 ekiliş ve
üretim payı ile Karadeniz Bölgesi takip etmektedir. İki bölgenin
toplam üretimi, ülke üretiminin yüzde 90’ından fazlasını karşılamaktadır. Trakya Bölgesi özellikle Edirne ili Türkiye üretim
ve ekilişinin yaklaşık yüzde 40’ını yalnız başına karşılamaktadır.
Marmara Bölgesinde diğer önemli çeltik üreticisi iller Balıkesir
ve Çanakkale’dir. Karadeniz Bölgesinde ise; Samsun, Çorum ve
Sinop en önemli çeltik üreticisi illerdir.
Türkiye’de yıllara göre 90-120 bin hektar alanda çeltik tarımı yapılmaktadır ancak 180 bin hektar çeltik tarımı yapılabilecek arazi bulunduğu belirtilmektedir. Çeltik ekiminin
yapılabileceği arazilerin yaklaşık 80 bin hektarı, Türkiye pirincinin en önemli bölümünü üreten Trakya Bölgesi’nde bulunmakta ve bu bölge dahilinde de Edirne’de yoğunlaşmaktadır. Edirne ili 2008 verilerine göre Türkiye çeltik ekilişinin
yüzde 52,3’ünü, üretiminin ise yüzde 53,1’ini karşılamaktadır. Edirne’nin ortalama çeltik veriminin ise 6,50-7,00 kg
civarında olduğu belirtilmektedir. Edirne’de çeltik tarımının
yaygınlaşmasında ve uzun yıllardır sürüp gitmesindeki en
büyük neden Meriç ve Ergene nehirlerinin çeltikte önemli
bir su kaynağı olmasıdır.

TÜRKİYE PİRİNÇ SANAYİ
Türkiye’de 2,5 milyon ton çeltiği işleyebilecek kurulu kapasite
bulunduğu tahmin edilmektedir. 2009 yılında Türkiye genelinde faaliyet gösteren 120’den fazla çeltik fabrikasının, yüzde
30 kapasiteyle çalışarak toplam 700 bin ton çeltik (üretilen ve
ithal edilen dahil) işlediği bilinmektedir. Günümüzde ise Türkiye genelinde 150 civarında çeltik fabrikası bulunduğu ve bu
fabrikaların kurulu kapasitelerinin ülke ihtiyacının çok üzerinde olduğu belirtilmektedir. Fabrika sayısı ve kurulu kapasiteleri
oldukça fazla olmasına rağmen yeni çeltik fabrikalarının kurulumu da devam etmektedir. Hatta yeni kurulan bazı fabrikaların yılda 100 bin tonun üzerinde çeltik işleyebilecek kapasiteye

2011, Turkey realized 900 thousand tons paddy rice production (it means 540 thousand tons rice). It is estimated that in
2012, the production was 800 thousand tons paddy rice (528
thousand tons rice) by showing a decrease of 2,2 % compared
to the previous year.
The Marmara Region is the most important cultivation and
production region with 67 % cultivation and 72 % production
shares. Black Sea Region follows it with 20 % cultivation and
production share. The total production of these two regions
meets more than 90 % of national production. Thrace Region
and especially Edirne province meet nearly 40 % of Turkey’s
production and cultivation by itself. Balıkesir and Çanakkale
are the other important paddy rice producer provinces in Marmara Region. Samsun, Çorum and Sinop are the most important paddy rice producer provinces in Black Sea Region.
Over the years paddy rice cultivation has been made in 90120 thousand hectare areas in Turkey but it is stated that there
is a 180 thousand-hectare area where paddy rice cultivation
can be made. Approximately 80 thousand-hectare land where
paddy rice cultivation can be made is in Thrace Region that
produces a great part of Turkey’s rice and it is mostly centered
in Edirne within the region. According to the data of 2008;
Edirne province meets 52,3 % of Turkey’s paddy rice cultivation and 53,1 % of the production. It is stated that the average
paddy rice productivity of Edirne is around 6,50-7,00 kg. The
most important reason of the expansion of rice cultivation and
that it has been continuing for long years is that Maritza and
Ergene rivers are important water supplies for paddy rice.

RICE INDUSTRY IN TURKEY
It is estimated that there is an installed capacity that can
meet 2,5 million tons paddy rice in Turkey. It is known that
more than 120 paddy rice mills operating in Turkey processed 700 thousand tons paddy rice (the produced and
imported amounts are included) by operating with 30 %
capacity in 2009. It is stated that today there are nearly 150
paddy rice mills in Turkey and the installed capacities of
these mills are highly above the country needs. Although
there are lots of mills and installed capacities, establishing
new mills still continues. It is also stated that some newly
established mills have the capacity that can process over
100 thousand tons paddy rice. These mills operate in full
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sahip olduğu ifade edilmektedir. Bu fabrikalar yılda en fazla 6
ay tam kapasitede çalışmaktadırlar. Yılın geri kalan 6 ayında
pek çok fabrika ya eksik kapasite ile çalışmakta ya da kapanmaktadır. Türkiye’de bu kadar çok çeltik fabrikasının bulunması
Türkiye için büyük bir lüks olarak nitelendirilmektedir.

TÜRKİYE PİRİNÇ İTHALATI VE İHRACATI
Her ne kadar Türkiye çeltik veriminde ve üretim miktarında son
yıllarda ciddi artışlar sağlamış olsa da henüz kendi iç tüketimini karşılayamamaktadır. Bu yüzden ihtiyaç duyulan pirincin bir
miktarı yurtdışından ithal edilmektedir. Ancak son yıllarda çeltik fabrikalarında olan kapasite artışı ve çeltiğin gümrüğünün
sanayi açısından daha avantajlı olması, ithalatın pirinçten çeltiğe kaymasına neden olmaktadır.
Türkiye Pirinç Değirmencileri Derneği’nin verileri incelendiğinde de bu durum net bir şekilde görülmektedir. 2007 yılında
yaklaşık 185 bin ton pirinç ithalatına karşılık 5,5 bin ton çeltik
ithal edilirken 2010 yılında 125,6 bin ton pirince karşılık 409 bin
ton çeltik ithal edilmiştir. 2011 yılında da 277 bin ton çeltik ve
41 bin ton pirinç ithalatı gerçekleştirmiştir.
Türkiye pirinç ihracatı ise son yıllarda yüksek artışlar sergilese
de 38-39 milyon ton civarında seyreden dünya pirinç ticareti
içerisinde son derece küçük bir paya (2011 yılında 90 bin ton)
sahiptir. Ancak Türkiye’deki çeltik fabrikalarının makine ve teçhizat, kapasite ve teknik bilgi birikimi bakımından oldukça iyi
durumda olması, ihracat açısından da bir avantaj olarak görülmektedir. Çünkü bu fabrikalar, yurtdışından çeltik ithal ederek,
bunu yurt içinde pirince işleyebilme ve sonrasında yeniden
yurtdışına ihraç edebilme açısından yüksek bir potansiyele sahiptirler. Ancak bunun için sektörün önünü açacak bazı
mevzuat değişikliklerinin yapılması gerektiği belirtilmektedir.
Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler arasında ABD, Mısır, İtalya ve
Rusya Federasyonu ilk sıralarda gelmektedir. En yoğun pirinç
ihraç edilen ülke ise 2010 verilerine göre Suriye’dir. Suriye’yi
Irak, Ürdün ve Sudan takip etmektedir.

capacity for 6 months at most. In the remaining 6 months,
most of the mills are closed or operate undercapacity. This
large amount of the paddy rice mills is considered as a great
luxury for Turkey.

TURKEY’S RICE IMPORT AND EXPORT
However Turkey has significant increases in paddy rice productivity and production in the recent years, it still cannot
meet its domestic consumption. That’s why some amount of
the needed rice is imported from abroad. But the recent capacity increases in paddy rice mills and paddy rice tariff’s being advantageous in terms of the industry cause the import
switching from rice to paddy rice.
This situation is clearly seen when the data of Turkish Rice Millers Association. While 185 thousand tons of rice and 5,5 thousand tons of paddy rice were imported in 2007, 125,6 thousand tons of rice and 409 thousand tons of paddy rice were
imported in 2010. In 2011 277 thousand tons of paddy rice
and 41 thousand tons of rice were imported.
Although the rice export of Turkey has shown high increases, it has a little share (90 thousand tons in 2011) in world
rice trade with a 38-39 million-ton amount. However being
in good condition of the machinery and equipment of the
paddy rice mills in Turkey in terms of capacity and technical
knowledge is seen an advantage for export. Because these
mills have high potential in terms of importing paddy rice
from abroad, processing this in their country and then exporting to the foreign market. But it is stated that some legislative changes that pave the way for the industry should
be made.
USA, Egypt, Italy and Russian Federation are among the important countries exporting to Turkey. The mostly rice exported country is Syria according to 2010 data. Iraq, Jordan and
Sudan follow Syria.
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Bangladeş İstatistik Bürosu, buğday ve buğday unu alımlarının, toplam gıda harcamalarının
yaklaşık yüzde 1,5’ini oluşturduğunu tahmin etmektedir. Bu oran, yüzde 31.03 olan pirinç
alımlarıyla kıyaslandığında bir hayli düşük kalmaktadır. Ancak buna rağmen buğday, toplam
tahıl tüketiminin neredeyse yüzde 12’sini oluşturarak Bangladeş’teki en önemli ikinci temel
gıda olma özelliğine sahiptir. Bu da ülkeyi değirmencilik sektörü açısından bir potansiyel haline getirmektedir.
Bangladesh Bureau of Statistics estimates that wheat and wheat flour purchases constitute 1,5
% of total food expenditures. This rate is very low compared to the rice purchases with a 31,03
rate. However wheat has the feature to be the second most essential food in Bangladesh by constituting almost 12 % of total grain consumption. This situation makes the country a potential
in terms of milling sector.
Uzun yıllar dış yardımlara bağımlı bir ülke olan Bangladeş, yıllar içerisinde kaydettiği gelişmelerle ticarete dayalı bir yapıya
kavuşmaya başlamıştır. Tarımsal üretim açısından değerlendirildiğinde özellikle pirinçte dünyanın önde gelen üreticileri
arasında yer alan ülke, buğday da ise ithalata bağımlı bir yapı
sergilemektedir. Artan buğday talebiyle dünya tahıl pazarında
yükselen aktif bir katılımcı haline gelen Bangladeş, son 10 yılda
buğday ithalatını neredeyse 2 katına çıkarmıştır.
Ayrıca ülkedeki fastfood restoranlarının artması ve ihracat
odaklı gıda işleme sektörünün (şehriye, ekmek, bisküvi, kraker
ve diğer atıştırmalıkların üretimi) büyümesi, Bangladeş’i yüksek proteinli buğday ve buğday bazlı ürünleri açısından gelişmekte olan bir pazar haline getirmektedir.

BANGLADEŞ EKONOMİSİ
Bangladeş ekonomisi, 20 yılı aşkın bir sürede yardıma bağımlı
bir ekonomiden ticarete bağımlı bir ekonomiye dönüşmüştür.
Bununla birlikte, Bangladeş’in orta gelir düzeyinde bir ülke
olabilmesi için gerekli görülen yatırım odaklı büyümeye geçebilmesi henüz başarılamamıştır. Hazır giyim sektörü ve işçi
gelirleri, ekonominin en dinamik olduğu alanlardır. Bangladeş,
ülkenin tek bol kaynağı olan düşük ücretli, emek yoğun iş gücünü iyi bir şekilde kullanmaktadır.
Kişi başına ortalama gelir yıllık 1.500 Dolar’a yaklaşmıştır. Uzmanlar, GSYİH’nın yüzde 7 oranında büyümesinin ülkedeki
yoksulluğu önemli oranda düşürebileceğini belirtmektedirler. Bu hedefe ulaşmadaki en önemli engel ise tasarruf ve yatırım oranlarındaki düşük büyüme hızı olarak görülmektedir.
Bangladeş’te yurt içi tasarrufların GSYİH’ya oranı yaklaşık yüzde 20, yatırımların GSYİH’a oranı ise yaklaşık yüzde 25 oranındadır.
Son yıllarda, toplam yatırımın yüzde 75’inin inşaat sektörü ile
ilgili olduğu ve özel sektörün bu yatırımların 2/3’ünü gerçekleştirdiği görülmektedir. Yurt içi kaynakların düşük kapasitedeki yatırım finansmanı gücü göz önüne alındığında, ülkenin,
ihracat odaklı sanayileri teşvik ederek yurt dışı yabancı sermaye çekmeye öncelik vermesi gerektiği uzmanlarca belirtilmektedir. Ayrıca, yabancı sermayenin çekilebilmesi için bürokratik

Depending on the foreign aids for long years, Bangladesh has
started to form a structure based on trade with its developments in years. Being one of the leading producers of the
world rice production when evaluated in terms of agricultural
production, the country shows a structure dependent on import for wheat. Becoming an active and rising participant in
the world grain market with the increasing wheat demand,
Bangladesh has almost doubled its wheat import in the last
ten years.
Besides the expansion of fast food restaurants and the growing export-oriented food processing sector (manufacturing
noodles, breads, biscuits, crackers and other snacks) turns
Bangladesh into an emerging market in terms of wheat and
wheat-based products with higher protein.

BANGLADESH ECONOMY
Bangladesh economy has transformed from an economy depended on support to the one depended on trade for over 20
years. However Bangladesh hasn’t succeeded switching to the
investment-oriented growth required for becoming a middleincome country. Ready-made clothing sector and worker
incomes are the most dynamic fields of the economy. Bangladesh uses the power of the labor-intensive work with low
wages that is the only abundant source of the country.
The average annual income per capita has reached almost
1.500 Dollars. The experts state that the growth of GDP (Gross
Domestic Product) with 7 % rate may decrease the poverty
in the country significantly. The most important obstacle in
reaching this goal is the slow growth speed of saving and investment rates. The rate of domestic savings to GDP in Bangladesh is 20 % and the rate of the investments to GDP is approximately 25 %.
Lately it is seen that 75 % of total investment is about the construction sector and the private sector carries out 2/3 of these
investments. Considering the low capacity investment finance
of domestic sources, the experts state that the country should
give the priority to attracting the overseas foreign capital by
encouraging the export-oriented industries. Besides it is im-

98

engellerin azaltılması ve zarar eden kamu şirketlerinin satılma- portant to reduce the bureaucratic barriers and sell the public
sı da önemlidir. Bangladeş dünyada en düşük oranda kişi başı- companies making losses for attracting foreign capital. Bangladesh is one of the countries attracting the lowest proportion
na yabancı yatırım çeken ülkelerden biri konumundadır.
of foreign investment per capita in the world.
Bangladeş ekonomisinin 2011/12 döneminden 2015/16 dönemine kadar, istikrarlı bir şekilde büyümesi öngörülmektedir. It is foreseen that Bangladesh economy will grow consistently
from 2011/12 to 2015/16 period.

BANGLADEŞ’TE TARIM
Bangladeş topraklarının yüzde 62’si tarım alanı, yüzde 4’ü otlak, yüzde 15’i ormanlıktır. Pirinç, ülkede yetişen en önemli
tarım ürünleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Diğer önemli
tarım ürünleri arasında buğday, bakliyat ve yağlı tohumlar da
yer almaktadır.

AGRICULTURE IN BANGLADESH
62 % of Bangladesh land is cultivation area, 4 % is grassland
and 15 % is forested. Rice ranks first among the most important agricultural products grown in the country. Wheat, pulses
and oily seeds are other important agricultural products.

Ülkede meydana gelen ciddi sel felaketleri tarımsal üretimi
kötü etkilemekte, ürünlere, insanlara zarar vermekte, özellikle
pirinç rekoltesinin düştüğü dönemlerde ihracatı da olumsuz
etkilemektedir.

Severe flood disasters in the country affect the agricultural production badly, give harm to products and people and affect the
export in a negative way in the periods especially when the rice
harvest decreases. 2/3 of total lands in Bangladesh can be cultivated but urbanization and erosions caused by the rivers are
Bangladeş’in toplam alanlarının 2/3’ü ekilebilmekte olup, şe- minifying the cultivated land each passing year.
hirleşme ve nehirlerin sebep olduğu erozyonlar her yıl ekilebilir arazileri küçültmektedir.
CEREAL PRODUCTION AND CONSUMPTION
As we mentioned above rice ranks first among the most important agricultural products planted in Bangladesh. AccordHUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Yukarıda da belirtiğimiz gibi pirinç, Bangladeş’te üretilen en ing to the estimations made by United States Department of
önemli tarım ürünleri arasında ilk sırada yer almaktadır. ABD Agriculture Foreign Agriculture Service (USDA FAS); the rice
Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA FAS) tahminlerine amount Bangladesh produced in 2012/13 season is 34 million
göre; Bangladeş’in 2012/13 sezonunda ürettiği pirinç miktarı tons. Bangladesh is among the four countries in rice produc34 milyon tondur. Bangladeş, bu üretim miktarıyla dünya pi- ing in the world.
rinç üretiminde ilk dört ülke arasında yer almaktadır.
Looking at the last 10 years of the country’s rice production
Ülkedeki son 10 yıllık pirinç üretim miktarlarına bakıldığında volumes, it is seen that the production has increased around
ise, üretimin yüzde 36 civarında arttığı görülmektedir. USDA 36 %. According to the USDA data; 25,1 million tons of Banglaverilerine göre; 2002/03 sezonunda 25,1 milyon ton olan desh’s rice production in 2002/03 season has shown a gradual
Bangladeş’in pirinç üretimi, sonraki yıllarda düzenli bir artış increase in the last years and has reached 34 million tons in
kaydetmiş ve 2012/13 sezonunda 34 milyon tona ulaşmıştır. 2012/13 season. But the country uses its almost all rice proAncak ülke pirinç üretiminin tamamına yakınını kendi iç tü- duction for its domestic consumption and even the producketimi için değerlendirmekte, hatta üretimi iç tüketimi tama- tion doesn’t meet the amount required by the domestic conmen karşılamamaktadır. USDA verileri incelendiğinde 2002/03 sumption. When USDA data are analyzed 26,1 million tons of
sezonunda 25,1 milyon ton olan üretime karşılık 26,1 milyon rice were consumed in 2002/03 season while the production
tonluk pirinç tüketimi gerçekleştirilmiştir. Sonraki yıllarda da was 25,1 million tons. Showing a similar case in the following
benzer bir tablo sergileyen üretim ve tüketim miktarı arasın- years the deficit between the production and consumption is
daki açık, 2012/13 sezonunda da 0,5 milyon ton seviyesinde around 0,5 million ton in 2012/13 season. USDA foresees that
gerçekleşmiştir. USDA, 2013/14 sezonunda 34,2 milyon tonluk 34,7 million tons of consumption will be realized against the
üretime karşılık 34,7 milyon tonluk tüketim gerçekleşeceğini 34,2 million tons of production.
öngörmektedir.
Evaluating the Bangladesh in terms of wheat production and
Bangladeş, buğday üretimi ve tüketimi açısından değerlen- consumption, it is seen that the production is only around 1
dirildiğinde, üretimin yalnızca 1 milyon ton civarında kaldığı million ton. According to the USDA data; in the country with
görülmektedir. USDA verilerine göre; 2002/03 sezonunda 1,5 a 1,5 million tons of wheat production in 2002/03 season,
milyon ton buğdayın üretildiği ülkede, son 10 yıllık buğday the last 10-year wheat production has been following a very
üretim miktarı çok dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu dalgalı fluctuating course. The most important reason of this fluctuseyrin en önemli nedeni ise ülkenin karşılaştığı doğal afetler ating course is expressed as the natural disasters the country
olarak ifade edilmektedir. 2007/08 sezonu hariç genel olarak struggles with. Except the 2007/08 season generally tending
düşüş eğiliminde olan Bangladeş’in buğday üretimi, 2012/13 to fall the wheat production of Bangladesh is around 1,1 milsezonunda 1,1 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. Buğday- lion ton in 2012/13 season. Despite the production of wheat,

99

daki üretime karşılık tüketim yüksektir ve sürekli artış kaydetmektedir. 2002/03 sezonunda 3 milyon ton olan buğday tüketimi, 2012/13 sezonunda 4 milyon tona ulaşmıştır. 2013/14
sezonunda yine 1,1 milyon tonluk buğday üretimine karşılık
4,1 milyon tonluk tüketim olacağı öngörülmektedir.

the consumption is high and shows a consistent increase. The
3 million tons of wheat consumption in 2002/03 has reached
4 million tons in 2012/13. It is foreseen that there will be 4,1
million tons of wheat consumption against the 1,1 million ton
of production.

Bangladeş’te, pirinç ve buğday dışındaki diğer tahıl bazlı ürün- Except the rice and wheat other cereal-based products in
Bangladesh remain limited.
lerde ise üretim ve tüketim miktarları sınırlı kalmaktadır.

DEĞİRMENCİLİK VE SEKTÖR POTANSİYELİ
Yukarıda da değindiğimiz gibi Bangladeş buğday üretiminde
kısıtlı bir üretime sahip olan, buna karşı buğday ihtiyacının
artmaya devam ettiği bir ülke. Bangladeş İstatistik Bürosu’na
(BBS) göre kişi başına düşen ortalama buğday alımı, 2005 ve
2010 yılları arasında neredeyse yüzde 115 büyüme gösterdi.
Bu büyüme, en fazla 2005 yılında 8 gram olan günlük ortalama
buğday alımının 2010 yılında 23.3 grama ulaştığı kırsal hanehalkları arasında belirginlik göstermektedir (bu büyümeye ekmek ve bisküvi tüketimi dahil edilmemiştir).

MILLING AND SECTOR POTENTIAL
As we mentioned above, Bangladesh is a country that has a
limited wheat production but a place where wheat demand
continues to rise. According to the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) the average per capita intake of wheat showed
almost a 115 % growth between 2005 and 2010. This growth
is mostly pronounced among the rural households where the
daily average wheat intake of mostly 8 grams in 2005 reached
to 23.3 grams in 2010 (bread and biscuits consumption isn’t
included in this growth).

Bangladeş Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan
2012 araştırması, kişi başına düşen günlük buğday unu tüketimi ortalamasının, şu anda günde 46 gram (kent tüketicilerinde
83 gram ve kırsal tüketicilerinde 25 gram) olduğunu göstermektedir. Bangladeş İstatistik Bürosu ise buğday ve buğday
unu alımlarının, toplam gıda harcamalarının yaklaşık yüzde
1,5’ini oluşturduğunu tahmin etmektedir. Bu oran, yüzde 31.03
olan pirinç alımlarıyla kıyaslandığında bir hayli düşük kalmaktadır. Ancak buna rağmen buğday, toplam tahıl tüketiminin
neredeyse yüzde 12’sini oluşturarak Bangladeş’teki en önemli
ikinci temel gıda olma özelliğine sahiptir. Bu da ülkeyi değirmencilik sektörü açısından bir potansiyel haline getirmektedir.

The 2012 survey made by Bangladesh Institute of Development Studies, shows that the average daily per capita consumption of wheat flour is now 46 grams (83 grams for urban
consumers and 25 grams for rural consumers). Bangladesh
Bureau of Statistics estimates that wheat and wheat flour purchases constitute the 1,5 % of total food expenditures. This
rate is really low compared to the rice purchases with a 31.03
% rate. However wheat has the feature to be the most important second food in Bangladesh by constituting almost 12 %
of total grain consumption. This situation makes the country a
potential in terms of milling.

Bangladeş’teki değirmencilik sektörüne baktığımızda, modern
valsli değirmenlerin, hızla yaygın olan “chakki” değirmenlerinin yerini aldığı görülmektedir. Ancak sayısal üstünlük hala
“chakki” tipi değirmenlere aittir. Ülkede 2000 civarı “chakki”
değirmeni bulunduğu tahmin edilmektedir. Küçük ve orta ölçekli değirmen sayısı 300-350 arasında kalırken, büyük ölçekli

Looking at the milling sector in Bangladesh, it is seen that
modern roller mills are replacing the commonly used “chakki”
mills rapidly. But the numerical superiority still belongs to
“chakki” type mills. It is estimated that there are around 2000
“chakki” mills. While the number of small and medium-sized
mills is between 300 and 350, the number of large scale mills is
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değirmenlerin sayısı ise 20 civarında kalmaktadır. Büyük değirmenlerin günlük buğday işleme kapasitesi 100 ile 500 milyon
ton arasında kalırken, küçük ve orta ölçekli değirmenlerin kapasitesi 10 ile 100 milyon ton arasında kalmaktadır.

around 20. While the wheat processing capacity of large scale
mills is between 100 and 500 million tons, the wheat processing capacity of small and medium-sized mills is between 10
and 100 million tons.

Tipik Bangladeş buğday değirmenleri, yarı sert buğday unu
olan ve genellikle “chapati” ve “roti” gibi pide ve ayrıca “singara” ve “puri” gibi geleneksel atıştırmalıkların yapımında
kullanılan “atta”nın bir veya iki çeşidini üretmektedir. Daha
gelişmiş araçlara sahip değirmenler ise çok amaçlı beyaz
buğday unu olan ve hamur işleri ile somun ekmek yapımında kullanılan “maida”nın iki veya üç çeşidini üretebilmektedir. Ancak son yıllarda değirmenlerin buğday alımlarında
ve işlemede, son kullanım amacına daha fazla dikkat ettiği
göze çarpmaktadır.

Bangladesh wheat mills typically produce one or two grades
of “atta,” semi-hard whole wheat flour that is commonly used
to make flat breads like “chapati” and “roti,” and also traditional snacks like “singara” and “puri.” Mills with more sophisticated equipment can produce two or three grades of “maida,”
white all-purpose wheat flour that is used for pastries and
loaf-style breads.

DIŞ TİCARET

FOREIGN TRADE

Bangladeş, 2010 yılında 20 milyon dolarlık ihracat ve yaklaşık 26
milyon dolarlık ithalat değeri ile 46 milyar dolar seviyesinde bir
dış ticaret hacmine ulaşmış ve 2010 yılı itibariyle yaklaşık 6 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı vermiştir. Bangladeş’in özellikle
temel ürünlerde ithalata bağımlı olması nedeniyle dış ticaret açığının 2016’ya kadar artması ve ortalama 11 milyar dolar olması,
2016 yılında ise 12,3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

Bangladesh reached a 46 billion-dollar foreign trade volume
with 20 million-dollar export and approximately 26 milliondollar import value in 2010 and had a foreign trade deficit of
nearly 6 billion dollars. As Bangladesh is dependent on imports especially on basic products, the foreign trade deficit
is expected to increase till the beginning of 2016 and reach
11 billion dollars and during the year 2016 it is expected to
reach 12,3 billion dollar.

But it is clearly seen that mills pay more attention to the
end-use objectives in wheat purchases and milling in the
recent years. The expansion of fast food restauÜlkedeki fastfood resrants and the growing
toranlarının artması ve
export-oriented food
ihracat odaklı gıda işleprocessing sector (manme sektörünün (şehriye,
ufacturing
noodles,
ekmek, bisküvi, kraker
breads, biscuits, crackve diğer atıştırmalıklaers and other snacks)
rın üretimi) büyümesi,
suggest that BanglaBangladeş’i yüksek prodesh is an emerging
teinli buğday ve buğday
bazlı ürünleri açısından gelişmekte olan bir pazar haline ge- market in terms of wheat and wheat-based products with
higher protein.
tirmektedir.

Bangladeş’in en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında ABD ilk
sırada yer almaktadır. 2010 yılında ABD’ye 4,5 milyon dolarlık
ihracat gerçekleştiren Bangladeş, aynı dönemde Almanya’ya
3,1 milyon dolarlık, İngiltere’ye 1,8 milyon dolarlık, Fransa’ya
ise 1,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

USA ranks first among the top ten countries with which Bangladesh makes export most. Realizing 4,5 million-dollar export
to USA in 2010, Bangladesh realized 3,1 million-dollar export
to Germany, 1,8 million-dollar export to England and 1,4 million-dollar export to France in the same period.

Bangladeş’in en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise ilk sırada
Çin yer almaktadır. İthalatın çok önemli bir bölümünü Çin’den China ranks first among the countries with which Bangladesh
gerçekleştiren Bangladeş’in, 2010 yılında Çin’den gerçekleştir- makes import most. Realizing an important part of the import
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diği ithalat miktarı 6,7 milyon doların üzerinde. İthalatta Çin’i from China, Bangladesh realized over 6,7 million-dollar import
from China in 2010. India, Singapore and Korea follow China in
Hindistan, Singapur ve Kore takip etmektedir.
Bangladesh import.

DIŞ TİCARETTE TAHILLARIN YERİ
Artan buğday talebiyle dünya tahıl pazarında yükselen aktif bir
katılımcı haline gelen Bangladeş, son 10 yılda buğday ithalatını
neredeyse 2 katına çıkarmıştır. USDA verilerine göre; 2002/03
sezonunda 1,3 milyon ton olan Bangladeş’in buğday ithalatı,
sonraki yıllarda artmaya devam etmiş ve 2010/11 sezonunda
3,9 milyon tona kadar ulaşmıştır.

THE PLACE OF GRAINS IN FOREIGN TRADE
Becoming an active and rising participant in the world grain
market with the increasing wheat demand Bangladesh has
doubled its wheat import in the last ten years. According to
the USDA data; Bangladesh wheat import that was 1,3 million
ton in 2002/03 season continued to increase in the following
years and reached 3,9 million tons in 2010/11 season.

Son 10 yılın en yüksek değeri olan 3,9 milyon tonun ardından
bir miktar gerileyen ithalatın, 2012/13 sezonunda 2,6 milyon Regressing a little after 3,9 million tons that was the highest
olduğu tahmin edilmektedir. 2013/14 sezonuyla ilgili öngörü amount of the last ten years, it is estimated that the import
ise buğday ithalatının 3 milyon tona ulaşacağı yönünde.
is 2,6 million tons in 2012/13 season. It is foreseen that wheat
import will reach 3 million tons.
Bangladeş’in 2011/12 sezonunda buğday ithal ettiği ülkelerin başında Kanada gelmektedir. Ülkenin bu sezon- Canada ranks first among the countries from which Banglada Kanada’dan ithal ettiği buğday miktarının 800 bin desh imported wheat in 2011/12 season. It is estimated that
ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Aynı sezonda the amount of wheat imported from Canada in this season is
Avustralya’dan 260 milyon ton, Ukrayna’dan 119 milyon ton, around 800 thousand tons. In the same season, 260 million
ABD’den 118 milyon ton buğday ithal edilmiştir. Adı geçen tons from Australia, 119 million tons from Ukraine and 118 milbu ülkeler, farklı sezonlarda farklı miktarlardaki ihracatlarıy- lion tons from USA are imported. The aforementioned coun-
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la, Bangladeş’in buğday ithalatındaki başlıca tedarikçileri tries are the main wheat import suppliers of Bangladesh with
their different amounts of import in different seasons.
konumundadır.
Ülkede, 1990’ların başlarına kadar neredeyse tüm buğday ithalatı Bangladeş Kamu Gıda Dağıtım Sistemi adı altında gıda
yardımı ya da devlet alımları olarak nitelendiriliyordu. Fakat
1991/92’den beri özel sektör ticari ithalat hacmi durmadan
yükseliyor ve şu anda toplam ithalatın yüzde 75’ini oluşturuyor.
Bangladeş’in ithalatındaki diğer tarımsal ürünler arasına kuru
baklagiller, pirinç ve mısır da yer almaktadır. Kuru baklagiller,
buğdaydan sonra en fazla ithal edilen tarımsal ürünler arasında ikinci sırada, ithal edilen tüm ürün grupları arasında ise
13. sırada yer almaktadır. Ülkenin 2010 yılında ithal ettiği kuru
baklagillerin 335 milyon 577 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilmektedir.

Almost all of the wheat import in the country was qualified as
food aid or government purchases under the Public Food Aid
Distribution System in Bangladesh till the beginning of 1990s.
However since 1991/92 season private sector commercial import volume has been rising steadily and now it constitutes
the 75 % of the total import.
Dried legumes, rice and corn are among the agricultural products of Bangladesh’s import. After wheat dried legumes rank
second among the agricultural products imported most and
rank 13th among all of the imported product groups. It is estimated that the dried legumes the country imported in 2010
worth 335 million 577 thousand dollars.

Pirinç ve mısır ithalatı ise diğer ürünlere kıyasla çok daha düşük Rice and corn import remains in lower levels compared to
other products.
seviyelerde kalmaktadır.

İHRAÇ POTANSİYELİ OLAN ÜRÜNLER

PRODUCTS WITH EXPORT POTENTIAL

Pirinç ülkede kullanılan en önemli hububat konumunda olup,
buğday ikinci önemli tüketilen hububat çeşididir. Toplam hububat tüketiminin kişi başı 238 kg olduğu tahmin edilmekte
olup, buğday bu miktarın yüzde 7’sini oluşturmaktadır.

Rice is the most important cereal used in the country and
wheat is the second mostly consumed cereal type. It is estimated that the amount of total consumed cereal per capita is
238 kilograms and wheat constitutes 7 % of this amount.

Ülkede gelir düzeyinin artması sonucu ekmek çeşitleri ve unlu
mamuller ülkenin büyük yerleşim yerlerinde bulunan süpermarketlerde yer almaya başlamış ve bu bağlamda bu ürünlerin
hammaddelerine ve diğer katkı çeşitlerine olan talebin önümüzdeki dönem artacağı düşünülmektedir.

As a result of increase in the level of income in the country,
bread varieties and bakery products have taken their places
in the supermarkets in big cities of the country. In this concept, it is considered that the demand for raw materials of
these products and other additives will increase in the next
period.

Bangladeş, üretiminin kısıtlı olması nedeniyle bakliyatta da
ithalata bağımlı konumunda bulunmaktadır. Bakliyat ithalatında en önemli ürün mercimektir ve Türkiye, bu üründe Kanada ve Avustralya ile birlikte önemli tedarikçiler arasında yer
almaktadır.

As the Bangladesh production is limited, it is dependent on
import for also legumes. Lentil is the most important product
in the legumes import and Turkey is among the important
suppliers for this product together with Canada and Australia.

İthalatta bu sektörde ikinci önemli ürün bezelye olup, bu ürünün tedarikinin tamamına yakını Kanada tarafından gerçekleştirilmektedir. Nohut ithalatı ise ağırlıklı olarak Avustralya’dan
yapılmaktadır. Bangladeş, dünya bakliyat ithalatından yüzde
4,39 pay almakta olup, en büyük üçüncü ithalatçıdır. Türkiye’nin
ülkenin ithalatından aldığı pay ise yüzde 6,2’dir.

The second most important import product in this sector is
peas and nearly all of the supply of this product is realized by
Canada. The chickpea import is mainly realized by Australia.
Bangladesh has a 4,39 % share of world legumes import and is
the third largest importer. The share of Turkey from the country’s import is 6,2.

Bisküvi, ülkeye ihraç potansiyeli olan ürünler arasında gösterilmektedir. Çünkü Bangladeş’te artan gelir seviyesi ve süpermarketlerin yaygınlaşması, tüketicilerin ithal ürünlere daha
fazla ilgi göstermesine neden olmuştur. Ülkede faaliyet gösteren bisküvi firmalarının başlıcaları arasında Haque Brothers,
Bengal Biscuits, Bangas Limited, Alamin Biscuit ve Nabisco yer
almaktadır.

Biscuit are shown as the product with export potential to
the country. Because the increasing income level and the
spread of supermarkets has made consumers show more
interest in imported products. Haque Brothers, Bengal
Biscuits, Bangas Limited, Alamin Biscuit and Nabisco are
among the leading biscuit companies operating in the
country.
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