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Gıda güvenliği ve un sanayi

Değerli okurlar,

Değirmenci Dergisi’nin bu sayısında, bugüne kadar un sek-
töründe pek fazla gündeme gelemeyen bir konuya, “Gıda 
Güvenliği” konusuna değindik. Gıda Güvenliği kavramı, çoğu 
zaman hijyenle karıştırılmaktadır. Bu yüzden öncelikle bu ka-
vram kargaşasına bir açıklık getirmek gerekir. Gıda Güvenliği, 
üretilen gıda ürünlerinin insan sağlığı için herhangi bir risk 
taşımamasını ifade eden bir kavramdır. Yani hammaddenin 
üretiminden tüketiciye ulaşan nihai ürüne kadar geçen tüm 
süreçte, gıdanın insan sağlığını etkileyen çeşitli risk faktörl-
erinden arındırılmasıdır. Hijyen ise gıda güvenliğini sağlama 
yollarından biridir.

Unun, birçok gıdaya kıyasla gıda güvenliği bakımından daha 
düşük riskler taşıdığı düşünülmektedir. Ancak bunun yanıltıcı 
bir düşünce olduğu kanaatindeyim. Buğdayın üretiminden 
işlenip un haline getirilip paketlenmesine kadar geçen süreç, 
aslında birçok risk faktörü içermektedir. En büyük risk de 
buğdayın kendisidir. 

Peki undaki risklerin günlük hayattaki karşılığı nedir? Un, hepi-
mizin bildiği gibi insan beslenmesinin en temel gıda mad-
desi olan ekmeğin ana hammaddesidir. Ekmek ise en yoğun 
tüketilen besin maddesidir. Dolayısıyla unun içerisindeki her-
hangi bir risk, başka gıda ürünlerine kıyasla çok daha geniş bir 
kitleyi etkileyebilme olasılığına sahiptir. Örneğin, tahıllarda 
bulunabilen bazı küfler, mikotoksin adı verilen ve insan 
sağlığı açısından kanser ve ölümle sonuçlanan önemli riskler 
oluşturan bazı toksik maddelerin (aflatoksin ve liserjik gibi) 
üretimine neden olabilmektedir. Bu tarz riskler taşıyan unların 
yaratacağı sonuçlar ise telafi edilmeyecek ölçüdedir.

Dünyada, gıdalar içerisinde insan sağlığını tehdit edecek bu 
tip risklerin oluşmasını engellemek amacıyla geliştirilen çeşitli 
sistemler ve yasal düzenlemeler vardır. HACCP, dünyanın birçok 
ülkesinde kabul edilen ve yasal olarak zorunlu hale getirilen 
bu sistemlerden biridir. Gıda güvenliğine sistematik bir bakış 
açısı getiren HACCP, gıda güvenliği için risk oluşturabilecek 
kritik noktaların izlenmesini sağlayan bir sistemdir. Bu siste-
min başarısı ise gıda işletmesinin gerçekten gıda güvenliğini 
sağlamak istemesiyle orantılıdır. 

Sonuç olarak insan sağlığı için telefi edilemeyecek sonuçların 
oluşmaması (kaldı ki bu sonuçlar gıda işletmeleri için de telafi 
edilemezdir) için öncelikle gıda güvenliğinin iyi anlaşılması 
gerekir. Akabinde de bu anlayışın işletmeye uygulanması... 
Ayrıntıları, konuyla ilgili dergi içerindeki makalelerden okuy-
abilirsiniz.

Saygılarımla…

Food safety and flour industry

Dear readers,

We have touched on the subject of “Food Safety” that has 
not put on the agenda at all in the flour sector up to present. 
Food Safety concept is confused with hygiene mostly. Thus, 
it is necessary to clarify this confusion firstly. Food Safety is a 
concept expressing that food products do not have any risks 
for human health. In other words, it is the purification of food 
from various risk factors affecting human health in the whole 
process from the production of the raw material to the end 
product that reaches to the customer. Hygiene is one the ways 
to ensure food safety.

It is considered that flour has fewer risks in terms of food safe-
ty compared to many other products. But I think that it is a 
misleading thought. The process in which the wheat is pro-
duced, processed into flour and then packaged includes many 
risk factors. The greatest risk is the wheat itself.

Then what is the equivalent of the risks in flour in the daily 
life? As all we know, flour is the raw material of bread which 
is the main food staple of human nutrition. Bread is the most 
consumed nutrient. Thus any risk in the flour has the possi-
bility to affect a much wider mass compared to other food 
products. For example, some molds in grains cause the pro-
duction of some toxic substances (like aflatoxin and lysergic) 
that are called as mycotoxin and create important risks result-
ing in cancer and death in terms of human health. The results 
caused by the flour having these kinds of risks cannot be com-
pensated.

Around the world, there are various systems and legal reg-
ulations that are developed for preventing the formation 
of these kinds of risks threatening human health in foods. 
HACCP is one of these systems that is accepted in many 
countries of the world and made obligatory by law. Bring-
ing a systematic point of view to food safety, HACCP is the 
system that ensures monitoring the critical points that can 
create threats for food safety. The success of this system is 
proportional to the food company’s desire of ensuring food 
safety for real.

Consequently; in order to prevent the results that cannot be 
compensated for human health (these results cannot be com-
pensated also for the food companies), food safety should be 
understood well. After that applying this understanding to 
the facility comes… You can read the details about the subject 
from the articles inside the magazine.

Best Regards…

Editör
Editor

Derya GÜLSOY
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Filipinler’de un ve unlu mamuller sektörü temsilcileri, Türkiye’den ucuz un ithal edilmesine karşı 
görüş ayrılığına düştü. Filipinler Un Değirmencileri Derneği (Pafmil), ilave gümrük vergisi uygu-
lanmazsa yerel un sanayinin yok olacağını, Filipin-Çin Fırıncılar Derneği (FCBA) ise ilave gümrük 
vergilerinin ekmek fiyatlarını arttıracağını iddia ediyor. 
Representatives of flour and flour products in Philippines have dissented about importing cheap 
flour from Turkey. The Philippine Association of Flour Millers (Pafmil) claims that if the addition-
al duty was not imposed on Turkish flour, the local flour industry would disappear; according 
to the Filipino-Chinese Bakery Association (FCBA) additional duty would increase bread prices.

Filipinler’de un ve unlu mamuller sektörü temsilcileri, 
Türkiye’den ithal edilen unlara uygulanan ilave gümrük ver-
gileri konusunda görüş ayrılığında. Filipinler Un Değirmen-
cileri Derneği (Pafmil), hükümet ucuz Türk ununu almaya 
devam ederse, yerel un fabrikaları tarafından işe alınan bin-
lerce işçinin işsizlik kervanına katılabileceğini duyurdu.

Pafmil Genel Müdürü Ric M.Pinca, Türk ununun piyasaya 
girmesinin yerel değirmencilik endüstrisinin devamlılığını 
çoktan tehlikeye attığını söyledi ve şunları ekledi: “Filipinle-
re olan Türk un ihracatı 2011 yılında % 16 büyüme gösterdi 
ve 2012 yılında ise akıllara durgunluk veren bir şekilde % 71 

Representatives of flour and flour products in Philippines 
have dissented about importing flour from Turkey. The Phil-
ippine Association of Flour Millers (Pafmil) declared that 
if the government kept buying cheap Turkish flour, thou-
sands of workers employed by local flour mills could join 
the ranks of the unemployed.

Pafmil Executive Director Ric M. Pinca said the entry of 
more Turkish flour in the domestic market has already 
threatened the viability of the local flour milling industry 
and he added: “Turkish flour export to the Philippines grew 
by 16 percent in 2011 and a mind-boggling 71 percent in 
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artış gösterdi. Bunun tersine, yerel un endüstrisi aynı dö-
nemlerde % 1-2 oranında büyüme gösterdi. Eğer bu trend 
devam ederse, birkaç yıl sonra Filipinler’de un değirmencili-
ği endüstrisinden eser kalmayacak. Bu durum gerçekleşme-
meli. Bütün ülke un tedarikinde Türkiye’nin insafına kalmış 
durumunda.”

FİYATLAR YÜZDE 10-15 ARTABİLİR
Filipin-Çin Fırıncılar Derneği (FCBA) ise hükümetin Türk 
ununa ilave gümrük vergisi uygulamaya devam etmesi du-
rumunda, pan de sal (Filipinlere özgü ekmek) fiyatlarının 
artacağını söyledi. 

Dernek; Türk ununa ilave gümrük vergisi uygulanırsa Pinoy 
pan de sal, diğer ekmek ürünleri, bisküvi ve erişte fiyatları-
nın % 10-15 civarında artabileceği uyarısında bulundu. Pi-
noy pan de sal, fırıncıların ürettiği düşük maliyetli ekmek.

Grup: “Ucuz Türk unu yüzünden Filipinli tüketiciler daha dü-
şük fiyata sahip ekmek ve erişte, bisküvi ve balık köftesi gibi 
unla yapılan ürünlerden yararlanıyor.” diyor.

ANTİ-DAMPİNG DİLEKÇESİ 
SADECE TÜRK UNUNA KARŞI
FCBA’nın açıklamasının ardından bir açıklama yapan Pafmil 
ise anti-damping dilekçesinin sadece Türk ununa karşı oldu-
ğunu çünkü emtia ihracatçılarının “haksız ticari uygulama” 
içerisinde olduklarını söyledi.

Pinca konu hakkında şunları dile getirdi: “Filipinlerin ithal 
ettiği unlar arasında Endonezya, Vietnam, Avustralya hatta 
Hint unu bile var. Pafmil neden bu unlar hakkında şikayet 
etmiyor? Çünkü Endonezyalı, Avustralyalı ve Vietnamlı un 
üreticileri unlarını ucuzluk fiyatları ile satmıyor, yani fiyatları 
doğrulanabilir piyasa fiyatlarına dayanıyor.

 Bizimle eşit şartlarda adil bir şekilde rekabet ediyorlar. Adil 
rekabet budur. Yerel un değirmencileri onlarla rekabet ede-
biliyor çünkü şartlar eşit. Fakat Türk unu adil bir rekabetçi 
değil.”

Pafmil verilerinden alıntı yapan Pinca, 2010 yılında yerel fiyatla-
rın ton başına 600 $ olduğunu, buna karşın ortalama Türk unu 
ihracat fiyatının ton başına 276 $ olduğunu açıkladı.

 2011 yılında yerel fiyatlar ton başına 600 $’da sabit kalırken, 
ortalama Türk unu ihracat fiyatının ton başına 388 $ olduğu-
nu söyleyen Pinca, geçen yıl da Türkiye’nin iç pazarında ton 
başına 470 $ olan Türk ununun, Filipinlere ton başına 340 
$’dan ihraç edildiğini belirtti.

Grup, Türk ununa karşı anti-damping dilekçesini 29 Mayıs’ta 
Tarım Departmanının (DA) önünde doldurmuştu. Pafmil hü-
kümetin Endonezya’yı örnek almasını umuyor. Endonezya 
Türk ununa % 20 gümrük vergisi uygulamıştı. Manila % 7 
oranında bir vergi uyguluyor.

2012. In contrast, the local flour industry grew by only 1 
percent to 2 percent during same period. If this trend con-
tinues, there will no longer be a flour milling industry in 
the Philippines in just a few years and should this happen, 
the entire country will be left at the mercy of Turkey for our 
flour supply.”

THE PRICES COULD INCREASE 10-15 %
Filipino-Chinese Bakery Association (FCBA) said the price of 
pan de sal could go up if the government would impose 
additional duty on Turkish flour. 

The group warned that the price of Pinoy pan de sal, other 
bread products, biscuits and noodles could go up by 10 
percent to 15 percent if additional duty is imposed on Turk-
ish flour.

The group said: “Due to cheaper Turkish flour, Filipino con-
sumers enjoy lower priced breads and other flour-based 
products such as dry noodles, biscuits and fishballs”.

THE ANTI-DUMPING PETITION IS 
ONLY AGAINST TURKISH FLOUR
After FCBA’s explanation, Pafmil, for its part, said its anti-
dumping petition is only against Turkish flour because ex-
porters of the commodity engage in “unfair trade practice.”

“There are Indonesian flour, Vietnamese flour, Australian 
flour and even Indian flour being exported to the Philip-
pines. Why is Pafmil not complaining about these flours? 

Because the Indonesians, Australians and Vietnamese flour 
millers are not dumping their flour, meaning their prices are 
based on verifiable market rates,” said Pinca. 

“They are competing with us fairly and on even terms. That 
is fair competition. local flour millers can compete with 
them because the terms are even. Turkish flour, however, is 
not a fair competitor,” he added.

Citing Pafmil data, Pinca said the average export price of 
Turkish flour was $276 per ton, while the domestic price 
was at $600 per ton in 2010. In 2011 he said, the export 
price was at an average of $388 per ton, while the domestic 
price was pegged at $600 per ton. 

last year Turkish flour for export was priced at $340 per ton 
while those sold in Turkey’s domestic price was priced at 
$470 per ton.

The group filed its anti-dumping petition against Turkish 
flour before the Department of Agriculture (DA) on May 29.

Pafmil hopes the government would take its cue from In-
donesia, which imposed a 20-percent duty on Turkish flour. 
Manila imposes a 7-percent duty on the product.
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Dünyanın önde gelen buğday tedarikçilerinden bir olan 
Arjantin’de, yaşanan sıkıntıların ekmek gibi temel gıda ürün-
lerinin fiyatlarını arttırmasından sonra hükümet, çıkardığı 
yeni bir yasayla buğday ve un üreticilerine iç pazara yeter-
li tedarik sağlama zorunluğu getirdi. Enflasyon gözlemcisi 
Guillermo Moreno başkanlığındaki İç Ticaret Sekreterliği’nin 
hazırladığı, buğday ve un üreticilerini öncelikle iç pazara te-
darik sağlamaya zorlayan yasa,  Resmi Gazete’de yayınlandı. 
Gazetede yayınlanan karara göre buğday ve un stokuna sa-
hip üreticiler “bu kararın yayınlandığı günden itibaren iç pa-
zara yeterli tedariki sağlamak için gerekli ticari eylemlerde 
bulunmak zorundalar”.

Arjantinli çiftçiler, 2013/14 sezonun için şu günlerde buğ-
day ekimi gerçekleştiriyor fakat bu buğdayın hasadı ancak 
yılsonunda gerçekleştirilebilecek. 2012/13 yılı stokları ise 
gittikçe azalıyor ve tahılın çoğu hükümet kotası altında ih-
raç edildi bile.

Arjantin kırsal Topluluğu Başkanı luis Etchevehere, 
Arjantin’de yerel bir televizyona yaptığı konuşmasında, “Ma-
alesef buğdayın nereye gittiğini bilmiyoruz. Bunu Moreno 
(İç Ticaret Sekreteri Guillermo Moreno), ihracatçılar ve de-
ğirmencilere sormalısınız.” yorumunda bulundu.

Üreticiler, buğdayda ihracatın engellenmesinin, bu ürünle-
rin ekimini azaltacağı ve çiftçilerin soya gibi benzer kısıtla-
maların olmadığı ürünlere yöneleceği yönünde şikayetler-
de bulunuyor.  Tarım bakanlığı çiftçilerin bu sezon 4 milyon 
hektarlık ekim yapacağını tahmin ederken, Buenos Aires Ta-
hıl Borsası 3.9 milyon hektarlık bir buğday ekimi yapılacağı 
tahmininde bulunuyor.

As a leading global supplier of wheat Argentina’s govern-
ment imposed the obligation of providing enough supply 
to the domestic market with the new law for the wheat and 
flour producers after the occurring problems caused an in-
crease in the staple food products.

The Domestic Commerce Secretariat, headed by inflation 
watchdog Guillermo Moreno, published a government res-
olution in the official gazette invoking the so-called Supply 
law. Wheat and flour producers who have stocks “must take 
the necessary commercial actions to adequately supply the 
domestic market, starting on the day that this resolution is 
published,” the gazette stated.

Argentine farmers are seeding the 2013/14 wheat crop, but 
it will not be harvested until the end of this year. Stocks 
from the 2012/13 crop year are running low and much of 
the grain has been exported already under government 
quotas. 

“Unfortunately we don’t know where the wheat is,” the head 
of farmer group the Argentine Rural Society, luis Etcheve-
here, told local television. “You’d have to ask Moreno, the 
exporters and the millers.”

Growers complain that export curbs on wheat and corn dis-
courage planting of those crops and push farmers into rely-
ing heavily on soybeans, which do not face the same kind 
of trade restrictions. The Buenos Aires Grains Exchange 
forecasts farmers will plant 3.9 million hectares with wheat 
this season, while the agriculture ministry estimates about 
4 million hectares.

Arjantin hükümeti, çıkardığı yeni bir yasayla un üreticilerine iç pazara yeterli tedarik sağlama 
zorunluluğu getirdi.
Argentina’s government imposed the obligation of providing enough supply to the domestic 
market with a new law for the flour millers.
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Oregon’da bulunan genetiği değiştirilmiş buğday, Japonya’nın unlu mamuller sektörünü de et-
kiledi. 53 yıldır çeşitli unlu mamuller için ABD’den batı beyaz buğday ithal eden Japonya, ilk kez 
başka seçeneklere yöneldi.
Genetically modified wheat found in Oregon has also affected Japan’s flour products sector. Im-
porting western white wheat from America for various flour products for 53 years, Japan headed 
for other options for the first time.

oregon’da bulunan genetiği değiştirilmiş buğdayın yarattı-
ğı endişe, bir diğer önemli Amerikan buğdayı ithalatçısı olan 
Japonya’yı da vurdu. Japonya, 53 yılın ardından ilk kez pasta 
gibi unlu mamuller için Amerikan beyaz batı buğdayı dışın-
daki alternatifleri değerlendiriyor. 

ABD batı beyaz buğday türü, özellikle Japon pazarı için 
geliştirilmiş bir tür olmakla birlikte, her ikisi de kuzeybatı 
Pasifik’te yetiştirilen yumuşak beyaz ve club buğdaylarının 

The concern created by the genetically modified wheat 
found in oregon hit also Japan that is another important 
American wheat importer. After 53 years Japan has been 
considering alternatives other than American western 
white wheat for the flour products for the first time.

U.S. western white is a grade developed particularly for the 
Japanese market and is a mixture of soft white and club 
white both grown in the country’s Pacific northwest. Japan 
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karışımından meydana geliyor. Japonya bu buğday türün-
den her yıl 800 bin ton ithal ediyordu. Ancak oregon’daki 
genetiği değiştirilmiş buğday krizi, Japonya’da da endişeye 
neden oldu.

Japonya’da buğday ticaretinden sorumlu bir tarım bakanlığı 
çalışanı olan Toru Hizasome, dünyanın en büyük altıncı buğ-
day ithalatçısının, kısa süreliğine sadece Avustralya kaliteli 
beyaz buğdayı, kanada batı-kırmızı kış buğdayı, yumuşak-
kırmızı kış buğdayı ve Amerikan club buğdayı olabileceği-
ni söyledi. Hizasome, bu süre boyunca sadece 2 bin tonluk 
alım yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Japonya pasta ve diğer hamur işi ürünleri yapmak için 1960 
yılından bu yana batı beyaz buğdayına bağımlı durumda. 
Bu yüzden ülkenin tarım bakanı, unda yaşanabilecek olası 
sıkıntılar hakkında problemli müşterileri rahatlatmanın yol-
larını arıyor.

Bazı ticaret adamları, kaynakları değiştirmenin fabrikalar 
için oldukça zor olacağını, bu yüzden Japonya’nın batı beyaz 
buğdayını ithal etmeye devam etmesinin muhtemel oldu-
ğunu söylüyor.
Singapurlu bir tahıl tüccarı: “Bu yasağın çok uzun sürmesini 
beklemiyoruz. Japonlar batı beyaz buğdayını işlemeye alışık 
olduğu için ABD buğdayını ithal etmeye devam edecekler 
çünkü bir başka ürüne geçmek kolay değil.” diyor.

imports around 800,000 tons of the grade annually. But the 
genetically modified wheat crisis in oregon caused con-
cerns in Japan.

Toru Hisazome as a farm ministry official in charge of wheat 
trading said that the world’s sixth-biggest wheat import-
er will allow Australian premium white wheat, Canadian 
western-red winter wheat, soft-red winter grain and club 
wheat from the United States, to be bought during a spe-
cial dealing period. Hisazome added only 2,000 tons can be 
purchased during this period.

Japan has relied on western white to make cakes and other 
confectionary since 1960 and thus the country’s farm min-
ister sought to reassure picky consumers about possible 
shortfalls of the flour.

Some traders said that Japan is likely to ultimately resume 
western white wheat imports as mills will find it difficult 
substitute origins. “We don’t expect the ban to last too 
long,” said one Singapore-based grains trader. “They will re-
sume U.S. wheat imports as mills in Japan are used to han-
dling western white wheat, it is not easy to switch.”
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Tayland’ın en büyük pirinç ihracatçısı Siam Indica Co. Limited, 100’den fazla pirinç işleme maki-
nesi yatırımı için Bühler’le anlaştı.
Thailand’s largest rice exporter Siam Indica Co. Limited has made an agreement with Bühler for 
the investment of rice processing machines over 100.

Pirinç işleme ve optik ayıklama çözümlerinde küresel lider olan 
Bühler Group, Tayland’ın en büyük pirinç ihracatçısı Siam Indica 
Co. limited ile yaptığı prestijli ve yüksek değerli anlaşmayla Tay-
land pirinç endüstrisine olan bağlılığını daha da güçlendirdiğini 
duyurdu. Siam Indica, bu önemli yatırımla 100’ün üzerinde pi-
rinç işleme makinesini Bühler Tayland’dan tedarik edecek.

kurulduğu 2004 yılından beri Tayland ve Güney Asya’da pirinç 
sektörünün önde gelen aktörlerinden biri haline dönüşme tutku-
sunu gerçekleştirmek için çalışan Siam Indica, bu amaçla iş mo-
delini en gelişmiş teknolojilere yatırım yapmaya yoğunlaştırdı. 

Siam Indica Üretim Mühendisliği Müdürü khun Sorawit Chan-
sakulporn ile Bühler Tayland’ın Baş Teknolojisti Dr. Ye Aung 
arasında yapılan ve üst düzey satış yöneticisi Chaiyutkhanom 
tarafından da desteklenen yakın işbirliğinin Siam Indica’ya 
maksimum oranda fayda sağlayacağı belirtiliyor.

Bühler Tayland’da Güney Asya Bölge Müdürü olan Mark led-
son, anlaşmaya ilgili olarak şunları söyledi: “Bu yeni proje, en-
düstri referanslarımızı önemli derecede güçlendiriyor ve pirinç 
işleme endüstrisindeki liderlik rolümüzü sağlamlaştırıyor. Siam 
Indica Co. limited ile olan anlaşma, yaratıcı işleme çözümleri 
geliştirme konusunda müşterilerimize yardımcı olma bağlılığı-
mızı gösteriyor. Ayrıca Güney Asya’daki pirinç işleme pazarında 
ne kadar kendimizden emin olduğumuzu da gösteriyor.”

As a global leader in rice processing and optical sorting solu-
tions the Bühler Group announced a further strengthening of 
its commitment to the Thai rice industry with the announce-
ment of a prestigious high value agreement with Siam Indica 
Co. limited, the largest rice exporter in Thailand. The substan-
tial investment by Siam Indica will see Bühler Thailand supply 
rice processing equipment totaling over 100 machines.
Since its formation in 2004, Siam Indica has focused its busi-
ness model on investing in the most advanced technology to 
achieve its corporate ambition of becoming the premier rice 
industry player in Thailand and South East Asia..
The close co-operation between khun Sorawit Chansakul-
porn, Siam Indica’s director of production engineering, and 
Bühler Thailand’s chief technologist Dr. Ye Aung, supported by 
senior sales executive Chaiyut khanom, were key to an agree-
ment that will ensure maximum benefit for Siam Indica.

“This new project markedly strengthens our industry refer-
ences and reinforces our leading role in the rice processing 
industry. The agreement with Siam India Co. limited demon-
strates our commitment to help our customers develop state 
of the art processing solutions. It also shows we are confident 
about the growth of the rice processing market in South East 
Asia,” said Mark ledson, Territory Manager for South East Asia 
at Buhler Thailand.
Mr. Chansakulporn spoke of the development of his company 
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Ardent Mılls’İn genel Merkezİ İçİn 
denver seçİldİ

DENVER IS CHOSEN FOR THE HEADqUARTERS OF 
ARDENT MILLS

Denver is chosen as the headquaters of ConAgra Foods, Cargill Inc. ve CHS Inc. ortaklığında ku-
rulacak Amerika’nın en büyük un değirmeni Ardent Mills’in genel merkezi olarak Denver seçildi.
America’s largest flour mill Ardent Mills that will be established by the partnership of ConAgra 
Foods, Cargill Inc. and CHS Inc.

Amerika’nın en büyük un değirmeni Denver’a kuruluyor. oma-
ha nebraska merkezli ConAgra Foods, Minneapolis Minnesota 
merkezli Cargill Inc. ve St. Paul Minnesota merkezli CHS Inc. 
gibi büyük tarım şirketlerinin ortak girişimiyle kurulacak Ar-
dent Mills’in merkezi belli oldu. Colorado Denver’a kurulacak 
yeni un değirmeni, ABD un tedarikinin yüzde 34’ünü elinde 
bulunduracak.

Bu ortak girişim hareketinin 2013’ün sonlarına doğru tamamlan-
ması bekleniyor. Colorado Valisi John Hickenlooper’in Amerikan 
basınına yansıyan açıklamasına göre; teşvik paketlerinin nihai 
onayına bağlı olarak ortaya çıkacak yeni şirketin merkezi Denver 
metro alanına kurulacak ve inşası 2014 yılında başlayacak.

Şirketler Ardent Mills ortaklıklarını ilk kez Mart ayında duyur-
muştu. ortaya çıkan bu ortaklık, Cargill ve CHS’nin 2002 yılında 
kurdukları ortaklıklarının ConAgra ve Horizon Milling birleşimi.

Cargill büyük bir tahıl işlemcisi ve satıcısı, ConAgra ise Chef Bo-
yardee and Hunt’s gibi markalarla tanınan bir gıda firması, son 
olarak CHS de çiftçi kooperatifi. Anlaşmanın şartlarına göre Ar-
dent Mills’de Cargill ve ConAgra hisselerin % 44’üne sahip. CHS 
ise % 12’sini elinde bulunduruyor.
Şirket sözcüleri ortaklığın onaylanacağını beklediklerini söyledi.

Şirketin çalışmaları ve hizmetleri; Amerika Birleşik Devletleri, 
kanada ve Porto Riko’da bulunan 44 un fabrikası, 3 ekmek-unlu 
mamuller karışım tesisi ve özel 1 fırın tarafından desteklenecek. 

America’s largest flour mill will be established in Denver. The 
headquarters of Ardent Mill which is going to be established 
with the joint venture of omaha, neb.-based ConAgra Foods, 
Minneapolis, Minn.-based Cargill Inc. and St. Paul, Minn.-based 
CHS Inc. has been determined. The new flour mill that will be 
established in Colorado Denver will control 34 percent of the 
U.S. wheat milling supply.

The joint venture transaction is anticipated to be complete in 
late 2013, and the new company is expected to establish its 
headquarters in the Denver metro area starting in 2014, con-
tingent upon final approval of incentive packages, according 
to a statement from Colorado Gov. John Hickenlooper’s office.
The companies first announced the creation of Ardent Mills in 
March. It is the combination of ConAgra and Horizon Milling, 
which is a joint venture of Cargill and CHS that formed in 2002. 
Cargill is a major grain processor and trader, ConAgra is a food 
company known for brands such as Chef Boyardee and Hunt’s, 
and CHS is a farmer’s cooperative. Under the terms of the deal, 
Cargill and ConAgra would have a 44 percent stake in Ardent 
Mills, and CHS would own the other 12 percent.

Company spokespersons have said they expect the joint ven-
ture to be approved. 

The company’s operations and services will be supported by 
44 flour mills, three bakery mix facilities and a specialty bakery, 
all located in the United States, Canada and Puerto Rico.

Siam Indica Üretim Mühendisliği Müdürü khun Sorawit Chan-
sakulporn ise Bühler’le yaptıkları anlaşmayla ilgili şunları ifade 
etti: “Bühler ekibi ile oluşturduğumuz yakın iş ilişkisi, tesis geli-
şimimizi düzenleme yapılandırmaları ve teslimat süresi ölçümü 
sağlayan işleme bilgilerini sunma istekleri bizim beklentilerimi-
zin çok üzerindeydi. Bu gelişmelerin uluslararası pazarda adımızı 
duyuracağına inanıyoruz ve gelecekteki markalaşmamızda bunu 
kullanmak istiyoruz. Umuyoruz ki bu işbirliği; yeni projelerimizi 
desteklemeleri ve firmamızın büyümesine katkıda bulunmaları 
için Bühler ile uzun bir işbirliğinin başlangıcı olur.”

relationship with Bühler in positive terms. “The close working 
relationship we developed with the Bühler team and their will-
ingness to share their process knowledge ensured our factory 
upgrade, layout configurations and delivery time scale ex-
ceeded all of our expectations. We believe these upgrades will 
enhance our name in the international market and would like 
to recognize this in our future branding. We expect this will be 
the start of long lasting cooperation with Bühler to support 
the further development of our new projects and contribute 
to the growth of our company.”
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CARR’S MILLING HAS SwITCHED TO THE RECOVERY STAGE

İngiltere merkezli Carr’s Milling Industries, 2012’deki kötü hasat ve kapanan fabrikanın ardından 
bu sezon yeniden toparlanma aşamasına geçti
UK-based Carr’s Milling Industries has switched to the recovery stage after the bad harvest in 
2012 and closure of another mill.

Fazla kapasite, girdi fiyatlarındaki dalgalanmalar ve kötü hasat 
nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan İngiliz değirmencilik endüst-
risinin önde gelen firmalarından Carr’s Milling Industries, ye-
niden yükselişe geçiyor. Rakiplerinin bir bir kapanmasının ve 
yurtdışı buğdayına olan bağımlılığın, Carr’s Milling Industries’in 
yeniden tırmanışa geçmesine aracılık edeceği belirtiliyor.

Firma yetkilileri, un öğütme endüstrisinin aşırı kapasite ve 
son yıllardaki dalgalı fiyatlandırma ile boğulduğunu söy-
ledi. Ancak İngiliz basın organlarına yer alan habere göre; 
2012’de İngiltere’de yaşanan kötü hasat, tahıl ithalatı ihti-
yacının arttıracak ve bu durum da kirkcaldy Fife ve Silloth 
Cumbria’da limanları yanında yer alan tesisleri ile Carr’s fir-
masının işine yaracak.

2013 yılında da hasadın düşük hacimlerde kalması bekleniyor, 
yani yurtdışından gelecek olan buğdaya olan ihtiyaç devam 
edecek gibi görünüyor. Bu yılın başında firmanın Glasgow’da 
Dunaskin Street’de bulunan Hovis fabrikasının kapanmasın-
dan İskoç firmaları da yararlandı. Ancak Hovis tesisinin kapan-
ması, firmanın kapasite baskısının hafiflemesini sağladı.

Bu gelişmelerle birlikte, firmanın 30 yıldan uzun zamandır 
İskoçya’da kurmayı planladığı 17 milyon Euro değerindeki un fab-
rikasının da Eylül ayı boyunca kirkcaldy’de açılması bekleniyor.

Carr’s yetkilileri konu hakkında şunları söyledi: “Faaliyet 
marjlarındaki planlanan önemli verim ve gelişmeler gelecek 
yıl boyunca sürecek.”

konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Investec analistleri, 
bu yılki tahminlerini değiştirmediler fakat şunları eklediler: 
“Yeni açılacak un fabrikası, un değirmenciliğini yeniden ka-
bul edilebilir seviyelere getireceği için gelecek yıl kar anla-
mında ilerleme bekliyoruz.”

Having rough times because of over capacity and volatile 
pricing in recent years, one of the leading companies of 
British milling industries Carr’s Milling Industries is rising 
again. It is stated that the closures of the competitors and 
the dependence on foreign wheat will help Carr’s Milling 
Industries to rise again.

The company officials said that the flour milling industry 
has been drowning by the overcapacity and the fluctuation 
in prices in the recent years. 

However according to the news of British media organs a 
poor wheat harvest in Uk in 2012 has meant a greater need 
for imported grains which has helped Carr’s, given the 
dockside location of its mills at kirkcaldy, Fife, and Silloth, 
Cumbria.

Another low volume harvest across 2013 is expected, mean-
ing further reliance on overseas wheat. The Scottish opera-
tion had also benefited from the closure of a Hovis mill on 
Dunaskin Street in Glasgow earlier this year, which helped 
to ease capacity pressure.

A new £17 million flour mill, the first to be built in Scotland 
in more than three decades, remains on track to open in 
kirkcaldy during September.

Carr’s said: “The planned significant efficiencies and im-
provements in operating margins [will come through next 
year].”

Analysts at Investec kept their predictions for this year 
unchanged, but added: “We still anticipate profit progress 
next year as the new mill drives flour milling returns back to 
more acceptable levels.”
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Premıer Foods 
güney gAller’dekİ 

un fAbrİkAsını kApAtıyor
PREMIER FOODS SHUTS FLOUR MILL 

IN SOUTH wALES
İngiltere’de gıda alanında hizmet veren birçok markanın sahibi olan Premier Foods, yaşadığı iş 
kayıpları nedeniyle Barry Docks’da bulunan un fabrikasını Ekim ayı sonunda kapatmaya hazır-
lanıyor.
Having many brands that serve in food sector of UK, Premier Foods is set to close the mill at 
Barry Docks by the end of October due to the job losses.

Hovis Bread ve Mr. kipling Cakes firmalarının sahibi Premier 
Foods, yaşadığı 43 iş kaybı nedeniyle 109 yıllık un fabrikasını 
kapatma planlarını açıkladı. 

Firmanın kapatmayı planladığı Atlantic Mills tesisi, 1904 yılın-
da İngiltere’nin en büyük un fabrikası olan Hovis-Bread Flour 
Company tarafından kurulmuştu. Premier, kapanışın fabrika-
nın işgücü ve yüklenicileri de etkileyerek önümüzdeki aylar-
da aşama aşama gerçekleşeceğini söyledi. Bu tesisin kapanışı 
15 işçiyi etkileyen Glasgow tesisinin kapanışını takiben ger-
çekleşiyor.

En son darbe de, 138 yıllık geçmişe sahip Rank Hovis ağının 
yeniden organize edilmesi ile gerçekleşiyor. Premier, bu yeni 
organizasyon kapsamında, değirmencilik işletmesini ikiye ayı-
racak. Bir tarafta süpermarketler ve diğer gıda üreticileri için 
un üreten ve Rank Hovis markası altında ticaret yapan Sout-
hampton, Manchester ve newbridge’de bulunan fabrikaları; 
diğer tarafta ise şirketin fırıncılık ve bakkal işletmelerine un 
sağlayan Wellingorough, Selby, Andover ve Gainsborough’da 
bulunan fabrikaları olacak.

Bu durumun merkezi yönetimdeki kişileri de etkilemesi bek-
leniyor. Premier’in dediğine göre kendi işletmelerine un 
sağlayan fabrikalar için artık ayrı bir yönetim ekibine ihtiyaç 
duyulmayacak. St. Albans merkezli Premier, değirmencilik iş-
letmelerinin geleceğini güvenceye almak ve zor durumdaki 
ekmek bölümlerinin ticaretini düzeltmek için bazı zor kararlar 
almak zorunda olduklarını açıkladı.

Premier Foods ekmek bölümü sorumlu müdürü ve grup teda-
rik zinciri müdürü Bob Spooner şunları söyledi: “Bu durumun 
Barry’deki dört çalışanımızı etkileyeceğinin farkındayız ve on-
lara yıllar içinde yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Yine de pazarda aşırı kapasite verilen bu yolda de-
vam etmek mümkün değil.”

The owner of Hovis Bread and Mr. kipling Cakes, Premier 
Foods has revealed their plan to shut down the 109-year old 
flour mill due to the loss of 43 jobs.

The Hovis brand is part of Premier Foods. Hovis bread and Mr. 
kipling cakes firm Premier Foods today revealed plans to shut 
a 109-year-old flour mill with the loss of 43 jobs. Atlantis Mills 
facility, which is planned to be shut down by the company, 
was established in 1904 by the Hovis-Bread Flour Company - 
Britain’s largest flour miller. Premier said the closure would be 
phased over the coming months, impacting the mill’s work-
force and contractors. It follows the closure of its Glasgow mill 
in early April, which impacted 15 employees.

The latest blow comes as part of a shake-up of its Rank Hovis 
network, which has a history dating back 138 years. Premier 
will split the milling business in two, with mills in Southamp-
ton, Manchester and newbridge to be focused on producing 
flour for supermarkets and other food manufacturers, trad-
ing under the Rank Hovis brand, while the remaining mills in 
Wellingborough, Selby, Andover and Gainsborough will sup-
ply flour for the company’s baking and grocery business.

This move is also expected to have an impact on central man-
agement jobs as Premier said it would no longer need a sepa-
rate management team for the mills supplying flour to its own 
businesses. St Albans-based Premier said it needed to make 
“tough decisions” to secure the future of the milling business 
and help turn trading around at its struggling bread division.

Bob Spooner, managing director of Premier Foods’ bread divi-
sion and group supply chain director, said: “We recognize the 
impact this proposal will have for our employees in Barry and 
we thank them for their contribution over the years. However, 
it’s not possible to continue on the current path given excess 
capacity in the marketplace.”
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Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, halka açılmak için ilk adımını Sermaye Piyasası 
Kurumu’na müracaatta bulunarak attı.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi has taken the first step to be offered to public by ap-
plying to Capital Markets Board of Turkey.

Türkiye un sanayinin önde gelen şirketlerinden Ulusoy Un 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, halka açılmak için Sermaye 
Piyasası kurumu’na müracaatta bulundu.

İHA’nın haberine göre; Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi, 28.06.2013 tarihli kararına istinaden 15.07.2013 ta-
rihinde Sermaye Piyasası kurumu’na (SPk) müracaatta bu-
lunarak halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine 
geçmek için ilk adımı attı. SPk söz konusu müracaatı de-
ğerlendirerek işleme aldı ve 16.07.2013 tarihli 2013/24 nolu 
haftalık bülteninde, kayıtlı sermaye sistemine girmek ama-
cıyla kurula başvuran ortaklıklar başlığı altında Ulusoy Un 
sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne yer verdi.

Bu kararın ilanıyla birlikte Ulusoy Un’un halka arz amacıyla 
kayıtlı sermaye sistemine geçiş sürecinin fiilen başlamış oldu-
ğu açıklanıyor. Sermaye Piyasası kurumu’nun kayıtlı sermaye 
sistemine geçmesine ilişkin gerekli izni vermesinin ardından 
Borsa İstanbul A.Ş.’ye de başvuru yapan Ulusoy Un Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’nin, 2013 yılı içerisinde başarılı bir halka arz ger-
çekleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

one of the leading companies of flour industry in Turkey, Ulu-
soy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi has applied to Capital 
Markets Board of Turkey in order to be offered to public.

According to the news of IHA; Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi has taken the first step to switch to the reg-
istered capital system for the purpose of being offered to 
public by applying to Capital Markets Board of Turkey (SPk) 
on 15.07.2013 referring to the decision dated as 28.06.2013. 
SPk evaluated and put the application into operation and 
gave a place to Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
on its weekly bulletin dated as 16.07.2013 and numbered as 
2013/24 under the title of partnerships that applied to the 
board in order to enter the registered capital system.
With the declaration of this decision, it is expressed that the 
switching process to the registered capital system for the pur-
pose of being offered to public has started virtually. It is stated 
that After the Capital Markets Board of Turkey gave the permis-
sion in order to switch to the registered capital system, Ulusoy 
Un Sanayi ve Ticaret A.S. that also applied to Stock Market Istan-
bul Inc. aims to realize the public offering successfully in 2013.
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Bulgur ve mercimekte yüzde 1 olan kDV oranının pirince de 
uygulanması gerektiğini düşünen pirinç sanayicileri, kDV 
sorununu Ankara’ya taşıdı. Pirinç Değirmencileri Derneği 
organizasyonuyla bir araya gelen üreticilerden ve sanayici-
lerden oluşan 17 kişilik heyet, başta Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı M. Mehdi Eker olmak üzere Ankara’daki bürok-
ratlarla bir araya geldi.

Bakan Eker’le yapılan görüşmede bir açıklama yapan Der-
nek Başkanı Birol kocaman, şunları dile getirdi: “Pirincin 
hammaddesi çeltiktir. Çeltik alımında kDV yüzde 1 olması-
na rağmen, çeltik işlenip pirinç haline geldiğinde kDV oranı 
yüzde 8 oluyor. Yani toptancılar arası satışta yüzde 8 kDV 
ödüyoruz. Bu oran 2011 yılında yapılan düzenlemelerde 
bulgur ve mercimekte yüzde 1’e indirilmişti. Bizler de, sof-
ralarımızın olmazsa olmazı olan pirinçte de aynı uygulama-
ların yapılmasını talep ediyoruz. Yüzde 8’lik bu oran yüzde 
1’e çekildiği zaman, şu anda sektörde yaygın olan kayıt dı-
şının önüne geçilecek ve bu sayede de devletimizin vergi 
alımında en az yüzde 35’lik bir artış olacaktır. Bu, vatandaşa 
da olumlu yansıyacaktır. Bu konuda bakanlığınızdan yardım 
ve destek bekliyoruz.”

Thinking that the 1 % VAT rate of bulghur and lentil should 
also be applied on rice, the rice industrialists brought the VAT 
issue to Ankara. Consisting of producers and industrialists un-
der the roof of Rice Millers Association, 17-person committee 
got together with the bureaucrats in Ankara and particularly 
with the Minister for Food, Agriculture and livestock M. Mehdi 
Eker.

Making an explanation at the meeting with the Minister Eker, 
the President of the Association Birol kocaman said: “Paddy 
rice is the raw material of rice. While the VAT rate of paddy rice 
procurement is 1 %, this rate increases to 8 % when the paddy 
rice is processed into rice. In other words we pay 8 % VAT for 
the sales between wholesalers. This rate was reduced to 1 % 
for bulghur and lentil with the regulations made in 2011. We 
demand the same applications on rice that is sine qua non of 
our tables. When this 8 % rate is reduced to 1 %, unrecorded 
sales that is widely preferred in the sector will be hindered 
and thus there will be an increase of 35 % in the tax incomes 
of the government. This will also be reflected to the citizens 
positively. We expect the help and support of your ministry 
in this issue.”

pİrİnç üretİcİlerİ kdv İçİn 
AnkArA’nın yolunu tuttu

Rice pRoduceRs headed to ankaRa foR Vat

Pirinç Değirmencileri Derneği üyelerinden oluşan bir heyet, KDV sorunu için Ankara’da bürok-
ratlarla bir araya gelerek bulgur ve mercimekte yüzde 1 olan KDV oranının pirince de uygulan-
ması talebinde bulundular.
A committee consisting of Rice Millers Association members got together with the bureaucrats 
in Ankara for the VAT issue and demanded the application of 1 % VAT rate, which is applied to 
bulghur and lentil, on rice, too.
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BAKAN EKER: 
“DAVANIZDA HAKLI OLDUĞUNUZU BİLİYORUM”
Heyetin talebini haklı bir dava olarak nitelendiren Bakan Eker, 
pirinç sektörünün bu konudaki talebini daha önce Maliye 
Bakanlığı’na ilettiklerini ancak bir kez daha görüşeceklerini 
söyledi. Eker, açıklamasında, “Türkiye’nin giderleri olduğu gibi 
gelirleri de oluyor. Bunların en büyük kalemi ise vergi. Bu ne-
denle maliyeyi vergi indirimlerinde ikna etmek zaman zaman 
zor oluyor. Ancak davanızda haklı olduğunuzu da biliyorum. 
Bu konuda bir kez daha maliye ile görüşeceğim.” dedi.

Pirinç sektörü temsilcilerinden oluşan heyet, Bakan Eker’le ya-
pılan görüşmenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
Tarım komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit, 
Ak Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin ve Maliye Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı Abdullah 
Erdem Cantimur ile bir araya geldi.

Ankara ziyaretlerinden olumlu sonuçlarla ayrılan dernek yöne-
timi, önümüzdeki dönemde Maliye Bakanlığı’na yeni bir dosya 
sunmaya hazırlanıyor.

kayseri’nin Develi ilçesinde deneme ekimi yapılan bir çeşit 
buğday cinsi olan Gacer’ın hasadı yapılmaya başladı. Pirinç ve 
bulgura alternatif olarak gösterilen Gacer, bir tohumdan do-
kuz kök ürün verdiği için biçerdöverlerin ayarları değiştirilerek 
hasat ediliyor. 

Gacerin, Develi ilçesinde nesli korunarak Türkiye’nin marka 
ürünü olması planlanıyor. Deneme ekiminin yapıldığı tarlada 
inceleme yapan Develi Seyrani Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sancar Bulut, Gacer ürü-
nü ile ilgili olarak üç yıldan beri yapılan çalışmalar olduğunu 
belirtti ve şunları dile getirdi: “Modern tarım tekniklerinin ge-
liştirilmesinde önce bu buğday tohumu atalarımız tarafından 
sabanla ekilip, dövenle harman edilmekteydi. o tarihten gü-
nümüze kadar tarım teknolojisindeki gelişmelere paralel ola-
rak üreticilerin de bu ürünü daha fazla kullanması gerekirdi. 
oysa her geçen gün kullanımı azalmış hatta bitme noktasına 
gelmiştir.”  Bulut, Gacerin harmanlanıp işlendikten sonra bul-
gura ve pirince alternatif olabilecek kullanım alanına sahip 
olduğunu da belirtti.

MINISTER EKER: 
“I KNOw THAT YOU ARE RIGHT ON YOUR CASE”
Describing the demand of the committee as right, Minister Eker 
explained that they conveyed the demand of rice sector on this 
issue to the Ministry of Finance before but they will discuss it 
again. In his explanation Eker said: “Turkey has also incomes as 
well as expenditures. The largest component of these incomes 
is tax. For this reason it is hard to convince the treasury for the 
tax reductions time to time. But I know that you are right on 
your case. I will talk to the treasury about this subject again.”

Consisting of rice sector representatives, the committee got 
together with Agriculture Committee Chairman and Istanbul 
Deputy Ibrahim Yigit, General Vice President at Ak Party Head-
quarters Mehmet Ali Sahin and Deputy Minister at Ministry 
of Finance Abdullah Erdem Cantimur after the meeting with 
Minister Eker.

leaving with positive results from Ankara visit, the association 
administration is preparing to introduce a new file to the Fi-
nance Ministry for the next period.

The harvest of Gacer that is a kind of wheat and planted for 
the purpose of testing in Develi district of kayseri has started. 
Shown as an alternative of rice and bulghur, Gacer is harvest-
ed by changing the adjustments of the combine harvester as 
it yields nine roots. 

It is planned to make Gacer Turkey’s brand product by protect-
ing/maintaining its extinction in Develi district. Reconnoiter-
ing in the field where the testing cultivation is done, Asst. As-
soc. Dr. of Develi Seyrani Faculty of Agriculture Department 
of Field Crops Sancar Bulut stated that the studies on Gacer 
product have been made for three years and said: “Before the 
development of modern agriculture techniques, this wheat 
seed was cultivated with plough and harvested with flail by 
our ancestors. From that period till today, producers should 
have used this product in parallel with the agricultural devel-
opments. However its usage decreased with each passing day 
and even it has come to the end point.” Bulut also stated that 
Gacer has a usage area that can be an alternative for bulghur 
and rice after being harvested and processed.

pİrİnce AlternAtİf gAcer’dA İlk hAsAt

FIRST HARVEST oF GACER AS An AlTERnATIVE oF RICE

Pirinç ve bulgurun alternatifi olarak nitelendirilen ve Kayseri’nin Develi ilçesinde deneme ekim-
leri yapılan Gacer’da hasat başladı.
qualified as the alternative of rice and bulghur and planted for test in Develi district of Kayseri, 
the harvest of Gacer has started.
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Türkiye’nin önde gelen makarna ve un ihracatçıları arasında 
yer alan Selva Gıda, Ar-Ge’ye verdiği önemle; insan sağlığına 
yararlı etkileri bulunan Buğday Ruşeymi, Buğday kepeği ve 
Yulaf kepeği’ni ‘Sağlıklı Yaşam Ürünleri’ kategorisi altında piya-
saya sundu. Türkiye’de ilk defa vakumlu paketlerde, kullanım 
talimatları ve yemek tariflerini içeren özel prospektüsleriyle 
birlikte satışa sunulan ürünler, sağlıklı beslenmeyi teşvik ede-
rek kaliteli yaşama yardımcı olmayı hedefliyor.
Sağlıklı Yaşam Ürünleri kategorisi hakkında konuşan Selva Gıda 
Genel Müdürü Mehmet karakuş, Selva’nın inovasyon ve yeni 
ürün geliştirme konusunda makarna sektöründe öncü olduğu-
nun altını çizdi. karakuş, “Selva olarak beklentileri iyi analiz ederek 
tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye gayret edi-
yoruz. Damaklara layık üstün lezzetler üretirken insan sağlığına 
da büyük önem veriyoruz. Bu yönde geliştirmiş olduğumuz sağ-
lıklı yaşam ürünlerimizle, yaşam kalitesini bozan beslenme alış-
kanlıklarının düzeltilmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz.” dedi.

one of the leading pasta and flour exporters of Turkey, Selva 
Gıda released Wheat Germ, Wheat Bran and oat Bran that 
have beneficial effects on human health under the category of 
‘Healthy living Products’ with the importance it gives on R&D. 
Put on the market with the special prospectuses including in-
structions and recipes in vacuum packages for the first time in 
Turkey, these products aims to help quality life by promoting 
healthy nutrition.
Speaking about Healthy living Products category, Selva Gıda 
General Manager Mehmet karakuş underlined that Selva is 
the pioneer in the pasta sector for innovation and new prod-
uct developments. He said: “As Selva, we are trying to produce 
solutions for the needs of consumers by analyzing the expec-
tations well. We give great importance on human health while 
producing outstanding cuisine worthy of palates. We aim to 
help improvement of eating habits that impair quality of life 
with our healthy living products.

selvA, buğdAy rüşeyMİ ve kepeğİnİ 
tüketİcİyle buluşturuyor

SElVA BRInGS ToGETHER THE WHEAT GERM AnD BRAn 
WITH THE ConSUMER

Türkiye makarna ve un sektörünün önde gelen markalarından Selva Gıda, geniş ürün gamına 
“Sağlıklı Yaşam Ürünleri” kategorisi altında Buğday Ruşeymi, Buğday Kepeği ve Yulaf Kepeğini 
de ekledi. 
One of the leading brands of pasta and flour sector in Turkey, Selva Gıda, added wheat Germ, 
wheat Bran and Oat Bran to its product range under the category of “Healthy Living Products”.

türkMenİstAn’dA 1 Mİlyon 600 bİn ton 
buğdAy hAsAdı

1 MILLION 600 THOUSAND TONS wHEAT HARVEST IN 
TURKMENISTAN

Buğday üretiminde hedefini tutturan Türkmenistan, 1 milyon 600 bin tonluk hasat gerçekleştir-
di. Ülke ihtiyacının fazlası buğday, borsa aracılığıyla ihraç edilecek. 
Achieving its target in wheat production, Turkmenistan has realized a harvest of 1 million 600 
thousand tons. The redundant wheat will be exported through the stock market.

Türkmenistan’da yetiştirilen en yaygın tahıl ürünü olan buğ-
dayda hasat çalışmaları tamamlandı. Ülke genelinde hedefle-
diği buğday üretimine ulaşan Türkmenistan, 860 bin hektarlık 
alanda 1 milyon 600 bin tonluk üretim gerçekleştirdi. Üretilen 
1 milyon 600 bin tonluk buğdayın ülke ihtiyacından fazlasının, 
borsa aracılığıyla yurtdışına ihraç edilmesi planlanıyor.

Harvest operations of wheat that is the most widely grown 
grain product in Turkmenistan have been completed. Achiev-
ing the target in wheat production through the country, 
Turkmenistan has realized 1 million 600 thousand tons pro-
duction in 860 thousand-hectare area. The redundant wheat 
is planned to be exported abroad through the stock market.
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Çin, dünyadaki en büyük buğday üreticisi ve tüketicisi konu-
munda. Ülke, üretiminin tamamına yakınını kendi iç piyasa 
ihtiyacını karşılamak için kullanıyor. Ancak son iki sezondur 
kötü hava şartlarının yol açtığı üretim düşüşü, iç piyasada 
önemli bir açığa neden oluyor. Bu yılki 20 milyon tonluk açı-
ğın dışardan gidermesi halinde dünya genelinde fiyatların 
artması bekleniyor. 

Tarım uzmanları ve analistlerin verdiği bilgiye göre ekinlerin 
büyüme sürecinde görülen buzlanma ve hasat zamanında-
ki yoğun yağış nedeniyle bu yıl Çin’de toplam ürünün yüzde 
16’sını teşkil eden 20 milyon ton buğday tüketilemez hale 
geldi.

Uzmanların tahminine göre Çin bu yıl toplam 10 milyon ton 
buğdayı dışardan ithal etmek zorunda kalacak. Böylece 9 mil-
yon tonla buğday ithalinde her zaman dünya birincisi olan 
Mısır’ı geride bırakacak.

Amerikan Tarım Bakanlığı, Çin’in 2013/2014 yılı buğday ithalatı 
tahmini daha önce 3,2 milyon tondan 8,5 milyon tona çıkar-
mıştı. Bunun üzerine buğday fiyatları da iki hafta boyunca yu-
karı doğru tırmanmaya başladı. Çin’in 2009’dan beri depoladığı 
buğdayların da kalitesinin bozulduğu tahmin ediliyor. 

China is the largest wheat producer and consumer in the 
world. The country uses nearly the entire production for meet-
ing the domestic market need. But the production decline 
caused by the bad weather conditions for the last two years 
has caused an important deficit in the domestic market. If the 
20 million-ton deficit is resolved by the imports, it is expected 
that the prices would increase in the world wide.

According to the data given by agriculture specialists and ana-
lysts, 20 million tons of wheat that constitutes the 16 % of the 
total production in China has become inconsumable due to 
the icing seen in the growth process of crops and the heavy 
rain in the harvest.

According to the estimations of the specialists; China will have 
to import 10 million tons of wheat in total. Thus it will surpass 
Egypt which has always been ranking first in wheat imports 
with 9 million tons of import. U.S. Department of Agriculture 
estimated the 2013/2014 season wheat import to increase 8,5 
million tons from 3,2 million tons. 

Because of this, the wheat prices started to increase. It is esti-
mated that the quality of the wheat which has been stored by 
China since 2009 has decayed.

Dünyanın en büyük buğday üreticisi ve tüketicisi olan Çin’de üretim son iki yıldır kötü hava şat-
larından dolayı düşüyor. Bu düşüşün neden olduğu iç pazar açığının ise dünya buğday fiyatlarını 
artırabileceği tahmin ediliyor.
The production in China which is the world’s largest wheat producer and consumer has been 
declining for the last two years because of the bad weather conditions. It is estimated that the 
deficit in the domestic market caused by this decline would increase the wheat prices.
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Fransız durum buğdayı ihracatçıları, dünyanın en kaliteli durum buğdayı ihracatçısı Kanada ile 
rekabet edebilmenin yolunu ortaklıkta buldu.
French durum wheat exporters found the way of competing with Canada as establishing 
partnerships

Makarnanın ana hammaddesi durum buğdayında kanada ile 
rekabetin zorluğu, Fransız firmaları ortaklığa götürdü.

Fransız Axereal ve Arterris isimli iki tahıl firması; dünyanın en 
kaliteli durum buğdayı ihracatçısı olan kanada ile rekabet 
edebilmek ve İtalya ile Cezayir gibi önemli durum buğdayı 
ithalatçılarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek hacim ve kaliteyi 
sunabilmek amacıyla pazarlama aktivitelerini birleştirdi. 

“Durum ortaklığı” olarak nitelendirilen bu yeni oluşumun 
Temmuz 2014’ten itibaren ticarete başlayacağı belirtiliyor. 
kanada, 7 milyon ton olan yıllık küresel durum ticaretinin 
yarısını karşılıyor. Bu sayı en az 120 milyon ton olan ekmek-
lik normal buğday pazarına oranla oldukça düşük. Durum 
ortaklığının hedefi ise ihracat hacmini yıllık 1.5 milyon tona 
çıkarmak.

Jean-Philippe Everling başkanlığındaki Axereal-Arterris or-
taklığı, tedarik risklerini azaltarak, büyüyen iki bölgeden 
durum üretimi sunuyor. Fakat oldukça iyi bir kalite elde ede-
bilmek için farklı durum kaynakları kullanan irmik fabrikaları-
nın katı gereklilikleri, aynı zamanda bu ortaklığın müşterileri 
memnun etmek için Fransız buğdayı dışındaki buğdayları da 
satışa sunması anlamına da geliyor.

The hardships of competing with Canada caused French com-
panies to form partnerships for the durum wheat that is the 
main raw material of pasta.

Jean-Philippe Everling, head of the joint venture said that 
French trading operation, called Durum, will pool durum mar-
keting activities of two grain cooperatives, Axereal and Arter-
ris, in a bid to offer the volume and quality to satisfy buyers in 
nearby importing countries like Italy and Algeria.

It is stated that “the durum joint venture” will start trading on 
July 2014. Canada meets the half of the annual global durum 
trade that is 7 million tons. This number is quite law compared 
to the normal wheat market for bread that is 120 million tons. 
The aim of durum partnership is to increase export volume to 
1.5 million tons.

The tie-up between Axereal and Arterris under the chair-
manship of Jean-Philippe Everling will offer durum from 
two growing regions, reducing supply risks. But strict re-
quirements from semolina mills, which tend to use differ-
ent durum origins to achieve a very precise quality, also 
meant the joint venture would trade non-French grain to 
satisfy clients.
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Konya Şeker’in iştiraki Beta Ziraat, “Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Tane ve Silajlık Mısır 
Hatlarının ve Melez Mısır Çeşitlerinin Geliştirilmesi” başlıklı projesine TÜBİTAK’tan yaklaşık 1 
milyon 105 bin TL destek aldı.
Subsidiary of Konya Şeker, Beta Ziraat got approximately 1 million 105 thousand TL support 
from TUBITAK for its project titled as “Development of Sweetcorn and Silage Corn Lines and Hy-
brid Corn Varieties by Using Biotechnological Methods”.

Tarımsal kalkınma ile tarım ve sanayi entegrasyonunda küre-
sel ölçekte sürdürülebilir bir model olma vizyonu ile faaliyet-
lerini sürdüren konya Şeker’in iştiraki Beta Ziraat, yeni mısır 
çeşitlerinin geliştirileceği bir proje hazırladı. Beta Ziraat’in 
“Biyo-teknolojik Yöntemler kullanılarak Tane ve Silajlık Mı-
sır Hatlarının ve Melez Mısır Çeşitlerinin Geliştirilmesi” adını 
verdiği bu proje, TÜBİTAk tarafından desteklenmeye değer 
bulundu. TÜBİTAk’ın Türkiye’de tarımdaki rekabet gücünün 
artırılabilmesi ve endüstrinin taleplerinin karşılanabilmesi 
amacıyla başlattığı endüstriyel bitkilerden buğday, mısır, pa-
muk ve soya çeşitlerinin ıslahı çağrısına bu projeyle başvuran 
Beta Ziraat, 1 milyon 103 bin 400 Tl’lik destek aldı. Bu destek 
miktarı proje bütçesinin yüzde 60’ını oluşturuyor.

Proje mısır hat ve çeşitlerinin geliştirilmesinin yanı sıra ıslah 
programının sürekliliğini sağlama amacı da taşıyor. 36 ay sü-
recek olan proje, 1 Mart 2013 tarihinde başladı ve 29 Şubat 

Continuing its operations with the vision of being a sustainable 
model in the global scale for agricultural development and the 
integration of agriculture and industry, konya Şeker’s subsidi-
ary Beta Ziraat prepared a project in which new corn varieties 
will be developed. Called as “Development of Sweetcorn and 
Silage Corn lines and Hybrid Corn Varieties by Using Biotechno-
logical Methods” by Beta Ziraat, this project was found worth to 
support by TUBITAk. Applying to the call for breeding of wheat, 
corn, cotton and soya varieties as industrial plants for the pur-
pose of increasing the competitive capacity of agriculture in 
Turkey and meeting the demands of the industry with this pro-
ject, Beta Ziraat got a support of 1 million 103 thousand 400 Tl. 
This support amount constitutes 60 % of the project budget.

Besides developing corn line and varieties the project aims to 
ensure the continuity of the breeding program as well. The pro-
ject, which will last for 36 months, has started on 1 March 2013 

Beta ZİRaat’e tÜBİtak’tan 
1 mİlyon 105 Bİn tl destek
1 MIllIon 105 THoUSAnD Tl SUPPoRT To 

BETA ZIRAAT FRoM TUBITAk
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Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yapımı devam eden yeni çelik silolar, TMO’nun toplam depolama 
kapasitesini 30 bin ton daha arttıracak.
with the ongoing construction of new steel silos in Sarikaya district in Yozgat, the new steel silos 
will increase the total storage capacity of TMO 30 thousand tons.

2016 tarihinde tamamlanacak. Toplam bütçesi 1 milyon 839 
bin Tl’yi bulması planlanan ve yüzde 60’ını TÜBİTAk’ın des-
teklediği proje, Beta Ziraat’in Bursa ili Yenişehir ilçesi koyun-
hisar köyünde bulunan Üretim Araştırma ve Islah Müdürlüğü 
tesislerinde yürütülecek.

1961 yılında kurulan ve faaliyetlerini konya Şeker çatısı altın-
da sürdüren Türkiye’nin ilk tohumculuk firması olan Beta Zi-
raat, söz sahibi olduğu şeker pancarı pazarının yanı sıra, mısır 
ıslah programını başlatarak küresel şirketlerin hâkim olduğu 
bu pazarda yakın zamanda söz sahibi olmayı hedefliyor.

and will be completed on 29 February 2016. The total budget 
is planned to be around 1 million 839 thousand Tl; 60 % of the 
project is supported by TUBITAk. The project will be conducted 
at the Directorate of Production Research and Breeding facili-
ties in koyunhisar village of Yenişehir district in Bursa.

Beta Ziraat is the first seed production company of Turkey that 
was established in 1961 and continues to its operations under the 
roof of konya Şeker. It aims to have power in the market which is 
dominated by global companies by starting corn breeding pro-
gram together with sugar beet market in which it has power.

Toprak Mahsulleri ofisi (TMo), en önemli hedefleri arasın-
da olan depolama kapasitesinin arttırılması çalışmalarına, 
Yozgat’ta devam ediyor. Türkiye’de buğday başta olmak 
üzere tarım ürünlerinin uygun koşullarda depolanması için 
son yıllarda önemli çalışmalara imza atan TMo, Yozgat’ın 
Sarıkaya ilçesine 30 bin ton kapasiteli çelik silo kurulumu 
yapıyor. 

Yozgat’ın önemli tarım alanlarına sahip ilçesi Sarıkaya’da yapı-
mına kısa bir süre önce başlanan 30 bin ton kapasiteli çelik si-
loların, 2014 yılı içerisinde tamamlanarak bölge çiftçisinin hiz-
metine sunulması hedefleniyor. Bu siloların yapımı için ayrılan 
bütçenin yaklaşık 10 milyon Tl olduğu belirtiliyor.

Turkish Grain Board (TMo) continues to the operations of increas-
ing the storage capacity that is among the most important objec-
tives of it in Yozgat. Realizing successful operations in the recent 
years for the storage of agricultural goods and especially wheat 
in Turkey in good conditions, TMo is making the installation of a 
steel silo with 30 thousand capacities in Sarikaya district in Yozgat.

The steel silos with 30 thousand capacities which were started 
to be constructed a short while ago in Sarikaya that has im-
portant agricultural fields of Yozgat, are aimed to be complet-
ed and put into the service of farmers in the region in 2014. 
It is stated that the budget allocated for the construction of 
these silos is approximately 10 million Tl.

yozgAt’tA tMo İçİn 30 bİn ton 
kApAsİtelİ çelİk sİlo

STEEL SILO wITH 30 THOUSAND CAPACITIES 
IN YOZGAT FOR TMO
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unlaRda Gida GÜVenlİğİ RİskleRİ 
Ve GÜVenlİ un ÜRetİmİ İçİn un 

faBRİkalaRinda hİjyen Ve sanİtasyon
food safety Risks in flouR and hyGiene and 

sanitation in flouR mills foR pRoducinG safe flouR

Türk Gıda kodeksi Buğday Unu Tebliği’nde (2013/9) buğday 
unu; kum, toprak, taş ve metal gibi inorganik ve hayvan, 
bitki ve böcek kalıntıları gibi organik yabancı maddelerden 
temizlenmiş buğdayın tekniğine uygun olarak hijyenik 
şartlarda öğütülmesiyle elde edilen ve yabancı tat, koku ve 
madde içermeyen, kendine özgü renk ve görünüşe sahip un 
olarak tanımlanmış ve tebliğde unun gıda güvenliğine uygun 
olarak üretilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. 

Gıda güvenliğini yüksek oranda sağlamanın temel şartlarından 
birsinin düşük riskli hammadde temini olduğu bir gerçektir. Un 
ve undan yapılan mamullerin gıda güvenliğine uygun olarak 
üretilebilmesi, güvenli buğdayın temin edilmesi ile başlar. Bu 
nedenle un güvenliğinin sağlanmasında un sanayicisi ana 
sorumluluğa sahip olmakla birlikte buğdayı üreten çiftiçilerin, 
hasat ve nakliye işlemlerini gerçekleştirenlerin ve tüccarların 
da kendi işlerine uygun hijyen ve sanitasyon kurallarını 
uygulamaları gerekmektedir.

Tüketicilerin mutlak bir hakkı olan gıda güvenliği; gıda 
maddelerinin insanlarda sağlık sorunu oluşturmaması için 
üretimden tüketime kadar her basamakta alınması gereken 
tedbirler bütünü olarak ifade edilen bir kavramdır. Tarladan 

Wheat flour is described in the Turkish Food Codex Wheat 
Flour notification (2013/9) as the flour obtained by milling the 
wheat in parallel with the technique of being purified from in-
organic substances like sand, soil, stone and metal and organic 
substances like animal, plant and insect residues in hygienic 
conditions; that does not include strange taste, smell and sub-
stance and having its own unique color and appearance. It is 
stated in the notification that the flour should be produced in 
accordance with food safety.

It is a fact that one of the basic conditions of ensuring the food 
safety at high levels is supplying low-risk raw materials. Produc-
ing the flour and flour products in accordance with food safety 
begins with obtaining safe wheat. Thus, as well as flour indus-
trialist has the main responsibility for providing flour safety; 
the farmers producing the wheat, the persons carrying out the 
harvest and transportation operations and traders should also 
apply hygiene and sanitation rules in their operations.

As the absolute right of the consumers, food safety is a con-
cept expressed as set of measures that should be taken at each 
stage from production to consumption for making the food 
products not constituting health problems for humans. In or-

Gıda güvenliğini yüksek oranda sağlamanın temel 
şartlarından birsinin düşük riskli hammadde temini 
olduğu bir gerçektir. Un ve undan yapılan mamullerin gıda 
güvenliğine uygun olarak üretilebilmesi, güvenli buğdayın 
temin edilmesi ile başlar.
It is a fact that one of the basic conditions of ensuring the 
food safety at high levels is supplying low-risk raw materi-
als. Producing the flour and flour products in accordance 
with food safety begins with obtaining safe wheat. 

Doç. Dr. Mustafa ERBAŞ, Sultan ARSLAN, A. Nur DURAK
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Antalya 
Akdeniz University Faculty of Engineering Department of Food Engineering, Antalya
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sofraya kadar un güvenliğinin sağlanabilmesi için buğdayın iyi 
tarım uygulamalarıyla (GAP) yetiştirilmesi ve iyi üretim (GMP) 
ve hijyen (GHP) uygulamalarıyla öğütülmesi gereklidir. 

Uluslararası bir standart olan Gıda Güvenliği Yönetim Siste-
minde (TS En ISo 22000) gıda güvenliği bir sistemler bütünü 
olarak ele alınmıştır. Bu standart ile; interaktif iletişim, sistem 
yönetimi, ön koşul programları oluşturma, ürün kayıplarını 
ve maliyetleri azaltma ve HACCP (tehlike analizi ve kritik kon-
trol noktaları) planlarının kullanımı gibi yöntemler aracılığıyla 
gıda güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için gıda 
işletmelerinde hijyen ve sanitasyonu temel alan bir sistemin 
kurulması amaçlanmıştır.

Gıda hijyeni, tüketicide sağlık sorunlarına neden olabilecek her 
türlü tehlike ve risklerin kontrol altında tutulması ve gıdalar 
yoluyla tüketicide herhangi bir hastalık oluşmaması için ger-
ekli koşulların sağlanmasıdır. Sanitasyon ise ortamı hastalık 
yapan unsurlardan arındırmak için gerekli temizlik işlemlerinin 
sistamatik bir şekilde yapılması olarak tanımlanmaktadır.
 
TS En ISo 22000 gıda güvenliği, ISo 9000 kalite ve ISo 14000 
çevre yönetim standartları entegre bir şekilde kullanılarak 
buğday depolama ve öğütme işletmelerinde unun gıda 
güvenliği sağlanmaya çalışılmalıdır. Uygulanan gıda güvenliği 
ve kalite sistemleri müşterilerin temizlik, hijyen ve kalite 
beklentilerini karşılamalıdır.

Un sanayisi; unun su içeriğinin düşük olması, doğrudan tüke-
time hazır bir gıda olmaması ve undan hazırlana ürünlere 
tüketim öncesi pişirme işlemi uygulanması gibi nedenlerle 
düşük gıda güvenliği algısına sahiptir. Güvensiz gıdalar sağlık 

der to achieve the flour safety from the field to the table; the 
wheat should be grown by good agricultural practices (GAP) 
and milled by good manufacturing practices (GMP) and good 
hygiene practices (GHD). 

Food safety is handled as a set of systems in the Food Safety 
Managing System (TS En ISo 22000) which is an international 
standard. With this standard it is aimed to establish a system 
based on hygiene and sanitation in the food businesses for en-
suring the food safety at the highest level via the methods like 
forming interactive communication, system management and 
pre-requisite programs; reducing crop losses and costs and us-
ing HACCP (hazard analysis critical control point) plans.

Food hygiene is providing the conditions necessary for keep-
ing all threats and risks that can cause health problems un-
der control and preventing the consumer from any disease 
through food products. Sanitation is described as making the 
cleaning operations necessary for purifying the environment 
from disease-causing factors systematically.

Food safety of the flour in wheat storing and milling businesses 
should be ensured by using TS En ISo 22000 food safety, ISo 
9000 quality and ISo 14000 environment management stand-
ards integrally. Applied food safety and quality systems should 
ensure the cleanliness, hygiene and quality expectations.

The flour industry has the low food safety perception because 
of the reasons like that water content of the flour is low; it is 
not a product ready for consumption directly and baking op-
eration is applied to the flour products before the consump-
tion. While the unsafe food creates health risks, they cause loss 
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riski oluştururken para, zaman, itibar kaybı ve yasal sorunlara 
da neden olmaktadır. Gıda güvenliğinin sağlanmasında so-
rumluluk öncelikle gıda işletmecisine aittir. Bir un fabrikasına 
gıda güvenliği sistemi kurulmasının, gıda güvenliğinin yanı 
sıra ekonomik yararlar da sağladığı akılda bulundurulmalıdır. 

Unda bulunan bulaşanların ve pestisitlerin miktarları ve unun 
mikrobiyolojik durumu; 29.12.2011 tarihli ve 28157 üçüncü 
mükerrer sayılı Resmi Gazete yayımlanan Türk Gıda kodeksi’nin 
“Bulaşanlar, Pestisitlerin Maksimum kalıntı limitleri, Mikrobiy-
olojik kriterler” yönetmeliklerinde yer alan hükümlere uygun 
olması gerekmektedir. 

Aynı şekilde gıda hijyeni durumu da; 17.12.2011 tarihli 28145 
sayılı Resmi Gazete yayımlanan Türk Gıda kodeksi’nin “Gıda 
Hijyeni” yönetmeliklerinde yer alan hükümlere uygun olması 
gerekmektedir. Bu çalışmada unun gıda güvenliğini bozan fak-
törlerin ve bu faktörlerin toplum sağlığı üzerinde oluşturduğu 
risklerin açıklanması ve un güvenliğinin sağlanmasında etkili 
olabilen kritik kontrol noktalarının belirtilmesi ve alınabilecek 
tedbirlerin ortaya konması amaçlanmıştır.

UN GÜVENLİĞİNİN BOZULMA YOLLARI
Un üretiminde gıda güvenliği riski oluşturan faktörler içiçe 
geçmiş olmakla birlikte temel olarak fiziksel, biyolojik ve kimy-
asal olarak sınıflandırılabilir.

1. Fiziksel Riskler
Çoğunlukla buğday ile birlikte gelen fiziksel riskler; sap, saman, 
yiyecek artığı, sakız, izmarit, yabancı ot tohumları, kemirgen 
kılları, böcek parçaları, dışkı vb. hayvansal ve bitkisel organik 
maddeler ile taş, toprak, kum, metal ve cam gibi inorganik 
maddelerden oluşmaktadır. Tüm organik ve inorganik mad-
delerin, hem kendi kimyasal bileşenlerindeki riskler hem de 
taşıdıkları mikrobiyal yükler nedeniyle depolama ve öğütülme 
öncesinde buğdaydan iyi bir şekilde ayrılması gereklidir. Ayrıca 
inorganik safsızlıklar tane bütünlüğünün bozulmasına yol 
açtığı için, yeterince olgunlaşmamış taneler ise sahip oldukları 
yüksek tane suyu içeriği nedeniyle küf enfeksiyonlarının 
başlamasına kaynaklık edebilmektedirler. 

of money, time and reputation and legal problems, as well. 
The main responsibility of ensuring food safety primarily be-
longs to the food business operator. It should be kept in mind 
that besides food safety, establishing food safety systems in a 
flour mill also provides economic benefits.

The amount of contaminants and pesticides in the flour and 
its microbiological condition should be in accordance with 
the provisions of Contaminants, Maximum Residue limits of 
Pesticides, Microbiological Criteria and Food Hygiene Regula-
tions of Turkish Food Codex published on the official gazette 
dated as 29.12.2011 and with third repeated number 28157. 

likewise, the food hygiene condition should be in accord-
ance with the provisions of “Food Hygiene” regulations of 
Turkish Food Codex published on the official gazette dated as 
17.12.2011 and numbered as 28145.  In this study it is aimed 
to explain the factors that disrupt the food safety of the flour 
and the effects of these factors on public health; indicate the 
critical points that can be effective on ensuring the flour safety 
and introduce the measures that can be taken.

DETERIORATION wAYS OF FLOUR SAFETY
The factors that form food safety risk in flour production are 
intertwined and can be basically classified as physical, biologi-
cal and chemical.

1. Physical Risks
The physical risks mostly coming with the wheat consist of 
animal and vegetable organic substances like stalks, straw, 
food waste, gum, cigarette butts, weed seeds, rodent hairs, in-
sect parts, feces, etc. and inorganic substances like stone, soil, 
sand, metal and glass. All organic and inorganic substances 
should be separated from the wheat well before the stor-
ing and milling operations because of both the risks in their 
chemical components and the microbial loads they carry. As 
the inorganic impurities cause disruption of the integrity of 
grain and the grains not matured enough include high grain 
water content, they both can become the source of mold in-
fections.
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2. Biyolojik Riskler
Un güvenliğini tehlikeye atan en önemli biyolojik riskler; 
mikroorganizmalar ve haşerelerdir. Tahıllar; üretim, hasat ve 
nakliye koşulları gereği mikroorganizma ve haşere kontami-
nasyonuna oldukça açık ürünlerdir. Bu kontaminasyonlar 
nedeniyle tahılların üzerinde önemli miktarda bakteri, maya 
ve küf yükü bulunmaktadır. Bakteri ve mayalara kıyasla küfler, 
fizyolojileri gereği düşük su aktivitesi ve sıcaklık şartlarında 
gelişebildikleri ve ısıl direnci yüksek tehlikeli mikotoksinler 
oluşturabildikleri için un güvenliği üzerinde daha önemli 
riskler oluşturmaktadır.

- Küf ve bakteriler
küf gelişimi; sıcaklık, nispi nem ve oksijen içeriği gibi çevre-
sel faktörlere ve buğday tanesinin su içeriğine bağlıdır. Tane 
suyu, kritik su içeriği olan %14 değerini ve çevre nispi nemi 
ise kritik nispi nem oranı olan %65 değerini geçtikten sonra 
artan sıcaklıkla birlikte küf faaliyeti de artmaktadır. İlk önce 
su içeriği yüksek bölgelerde başlayan küf faaliyeti, mekanik 
bütünlüğünü kaybetmiş tanelerde ve tanelerin embriyo 
kısımlarında devam ederek buğday ve un güvenliği üzerinde 
önemli tehlikeler oluşturmaktadır.

Tahıllarda çoğunlukla Aspergillus spp., Penicillum spp., Fusar-
ium spp. ve Alternaria spp. cinslerine dahil olan türlerde kü-
fler kontamine olarak bulunmaktadır. Bu cinslere ait küf türleri 
aflatoksin, okratoksin, zearalenon, patulin, deoksinivalenol, 
trikotesen ve fumonisin gibi mikotoksin adı verilen tehlikeli 
toksik metabolitler üretmeleri nedeniyle un güvenliği üzeri-
nde de önemli tehlikeler oluşturmaktadırlar. 

Çoğunlukla pişirme sırasında parçalanmayan bu mikotoksinler, 
insan ve hayvanların hayati sistemlerinde çeşitli tahribatlara 
ve kanserlere neden olmaktadır. Buğday gibi tahıllarda da çok 
hızlı gelişebilen Aspergillus cinsi küflerin ürettiği bir mikotok-
sin olan aflatoksin, Uluslararası kanser Araştırma Ajansı (IARC) 
tarafından birinci derece kanserojen olarak tanımlanmıştır. 

2. Biological Risks
The most important biological risks endangering flour safety 
are microorganisms and pests. Grains are really open to the 
microorganism and pest contamination due to production, 
harvesting and transport conditions. There is an important 
amount of bacteria, yeast and mold load on the grains be-
cause of these contaminations. Molds create more important 
risks on flour safety compared to bacteria and yeasts as they 
can breed in low water activity and heat conditions due to 
their physiologies and form dangerous mycotoxins with high 
heat resistance

- Mold and bacteria
Mold growth depends on environmental factors like heat, rela-
tive humidity and oxygen content and the water content of 
wheat kernel. Mold activity increases together with the heat 
increase after the kernel water exceeds 14 % value that is the 
critical water content and the relative humidity of the environ-
ment exceeds 65 % that is the critical relative humidity rate. 
Starting in the regions with high water content firstly, the 
mold activity creates important threats on wheat and flour 
safety by continuing to grow in the kernels which lose their 
mechanical integrity and in the embryo parts of the kernels.

The molds can contaminate mostly to the species of Asper-
gillus spp., Penicillum spp., Fusarium spp. and Alternaria spp. 
types of grain. The mold types of these species can create 
important threats on flour safety as they produce dangerous 
toxic metabolites called mycotoxins such as aflatoxin, ochra-
toxin, zearalenone, patulin, deoxynivalenol, trichothecene and 
fumonisin. 

These mycotoxins that do not decay during the baking pro-
cess cause various damages on the vital systems of human and 
animals and also cancer. As a mycotoxin produced by Aspergil-
lus mold that can grow fast on the grains like wheat, aflatoxin 
is defined as a first-degree carcinogen by International Agency 
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Buğdayla birlikte çokça bulunan Claviceps purpurea (çav-
dar mahmuzu, ergot mantarı) küfü tarafından üretilen ve 
alkaloid yapıda olan liserjik, asit ergotizm (Antony ateşi) 
adı verilen oldukça ciddi ve ölümcül bir hastalığa neden 
olmaktadır.  Bazı durumlarda kötü depolama ile bozulan kü-
flü tahıllar, yıkama gibi işlemlerden sonra işlenerek piyasaya 
verilebilmektedir. Bunun sonucu olarak, bu ürünlerin afla-
toksin ve okratoksin gibi kanserojen mikotoksinleri içermesi 
ve tahıl bazlı ürünlerin tüm toplum tarafından yaygın olarak 
tüketilmesi nedeniyle de kamu sağlığı bakımından insanların 
farkında olmadığı son derece tehlikeli bir durum ve maruzi-
yet oluşmaktadır.

Un fabrikasının içerisindeki yıkama ve tavlama ünitelerin 
olduğu bölümlerin bazı kontrolsüz nokalarında ve vals, 
elek ve şasör gibi ekipmanların içerisindeki üründen suyun 
ayrılmasıyla oluşan buharın kapalı sistemin içerisinde 
yoğunlaştığı bazı noktalarda da küf gelişimi olmaktadır. 
oluşan bu küfler, zaman içerisinde ürüne karışarak gerek ken-
di başlarına gerekse üretmiş oldukları mikotoksinler nedeniyle 
tüketicide sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

küfler optimum 25-30°C’de gelişebilirken, bazı küfler 
0°C’ye kadar düşük ve 55°C’ye kadar yüksek sıcaklıklarda da 
gelişebilmektedirler. küfler, pH değeri 2-7.5 arasında olan fiziki 
bütünlüğü bozulmuş kırık buğday gibi karbonhidrat ve lipit 
açısından zengin gıdalarda hızla çoğalabilmektedirler. 

küf gelişimi için ortam nispi neminin %62’den ve materyal 
su içeriğinin %10’dan yüksek olması gereklidir. küfler aero-
bik canlılar olduğu için gelişimleri düşük oksijenli (o2) veya 
%12’den fazla karbondioksitli (Co2) ortamlarda oldukça 
yavaşlamaktadır. Depo gaz bileşimi ve okratoksin oluşumu 
üzerine yapılan bir çalışmada su aktivitesi 0.80 değerinde 
ve Co2 seviyesi %30 üzerinde bulunan bir ortamda okratok-
sin üretiminin tamamen durduğu tespit edilmiştir. Bir başka 
çalışmada ise Fusarium cinsi küflerin ürettiği toksinin, %50 
Co2 ve %20 o2 içeren depo ortamında oluşmadığı tespit 
edilmiştir.

küf faaliyeti sonucu ortam sıcaklık ve nem şartları maya ve 
bakteri aktivitesi için de uygun hale geldiğinden bu mikroor-
ganizmalar da faaliyete geçerek ürünün daha çok bozulmasına 
ve tüketici için tehlike oluşturmasına neden olmaktadır.

Salmonella spp., Escherichia coli, Bacillus cereus unun gıda 
güvenliğini tehlikeye atan yaygın patojen bakterilerdir. Unun 
mutfaklarda ana unsur olarak kullanılması ve tüketicilerin 
bazen unu çiğ olarak tüketilebilen gıdaların içerisine bilerek 
veya bilmeyerek karıştırmaları da patojen bakteri içeren un 
kaynaklı ciddi gıda zehirlenmelerine neden olabilmektedir. 
Gıda ile 1 log cfu/g (10 adet/g) gibi düşük seviyelerde dahi 
Salmonella bakterisi alımları ciddi hastalıklara neden ola-
bilmektedir. 

ABD’de ortalama %14 su içeriğindeki 4358 örnek üzerinde 

for Research on Cancer (IARC). Being in an alkaloid structure 
and produced by Claviceps purpurea (ergot of rye, ergot mold) 
mold, lysergic acid causes a serious and malignant disease 
called as ergotism (Antony fever).

In some instances the moldy grains deteriorated because of 
bad storage, can be put in the market by being processed after 
some operations like washing. As a result of this, an extremely 
dangerous situation and exposure come out as these products 
contain carcinogenic mycotoxins such as aflatoxin and ochra-
toxin and grain based products are widely consumed by the 
entire community. People are not even aware of this situation.

Mold growth can be seen at uncontrolled points of some parts 
where the washing and annealing units inside the flour mill 
and at some points where vapor is intensified inside the closed 
systems. This vapor is formed by the separation of water from 
the product inside the equipment like roller, screen and puri-
fier. These molds can cause health problems for the consumer 
because of both themselves and the mycotoxins they produce 
by mixing with the flour in time.

While molds can grow at 25-30°C, some of them can also 
grow at heats low to 0°C and high to 55°C. Molds can breed 
fast in the food products that are rich in carbohydrate and 
lipid like cracked wheat whose physical integrity is deterio-
rated and with a pH value of 2-7.5. For the mold growth the 
relative humidity of the environment should be over 62 % 
and the material water content should be over 10 %. 
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gerçekleştirilen ve 2005 yılında tamamlanan bir araştırma 
sonuçlarına göre unların ortalama Toplam Mezofil Aerob Bak-
teri (TMAB) sayısı 4.41, Escherichia coli sayısı 0.84, küf sayısı 
2.58 ve maya sayısı 1.79 log cfu/g olarak belirlenmiştir. Türkiye 
un fabrikalarından elde edilen toplam 142 örnek üzerinde 
yapılan mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre unun TMAB, E. 
coli, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Salmonella spp, 
küf ve rope-spor sayıları bazı örneklerde Türk Gıda kodeksi 
sınır değerlerinin üzerinde tespit edilmiştir.

Ürünlere zarar veren böcek, akar, fare ve kuş gibi canlılar 
haşere olarak adlandırılmaktadır. omurgalı haşereler 
olarak da bilinen fare ve kuşlar, vücut ve dışkılarında 
bulundurdukları mikroorganizma ve parazitleri buğday 
ve una bulaştırarak un güvenliğini önemli bir şekilde teh-
likeye atmaktadırlar. Bu haşere faaliyeti sonucu insanlarda 
tifo, paratifo ve salmonellosis gibi çeşitli ciddi hastalıklar 
oluşabilmektedir.

- Haşereler
Un güvenliğini tehlikeye sokan fareler temel olarak Rattus nor-
veginucus (norveç sıçanı, kahverengi sıçan), Rattus rattus (çatı 
veya gemi faresi, siyah fare) ve Mus musculus (ev faresi) olarak 
üç gruba ayrılırken kuşlar ise işletme bölgesinde yaşayan yerel 
kuş türleri olarak tanımlanmaktadır. Önemli bir risk unsuru 
olan kuş kalıntı ve dışkıları ciddi gıda zehirlenmelerine neden 
olabilen salmonella bakterilerininin una bulaşmasında ana 
kontaminasyon kaynağı olarak bilinmektedir.

As molds are aerobic livings, their growth fairly slows down 
in the environments with low oxygen (o2) or with carbon di-
oxide rate (Co2) higher than 12 %. It is detected in a study on 
gas composition of the storage and the formation of ochra-
toxin that ochratoxin production in an environment with a 
water activity value of 0.80 and Co2 level over 30 % com-
pletely stops. It is detected by another study that the toxin 
produced by Fusarium type of molds, is not formed in a stor-
age environment with 50 % Co2 and 20 % o2.

As the environment heat and humidity conditions become 
more appropriate for yeast and bacteria activities after mold 
activities, these microorganisms cause more deterioration of 
the product and threat for the customer.

Salmonella spp., Escherichia coli, Bacillus cereus are common 
pathogen bacteria that threaten the food safety of flour. Using 
flour as the main element in the kitchen and mixing the flour 
and food that can also be consumed as raw intentionally or 
unintentionally can cause serious food poisonings occurred 
due to the flour containing pathogenic bacteria. Consuming 
Salmonella bacteria with food even in little amounts like 1 log 
cfu/g can cause serious diseases. 

According to the results of a research completed in 2005 and 
realized on 4358 samples with average 14 % water content; to-
tal Mesophilic Aerobic Bacteria (TMAB) amount is determined 
as 4.41; Escherichia coli amount is 0.84; mold amount is 2.58 
and yeast amount is 1.79 log cfu/g. according to the results of 
microbiological analysis made on 142 samples obtained from 
Turkish flour mills; it is determined that the amounts of TMAB, 
E. coli, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Salmonella 
spp, mold and rope-sports in some samples are over Turkish 
Food Codex.

livings like insect, mite, rat and bird are called as pests. known 
also as vertebrate pests, rats and birds threaten the flour safety 
seriously by contaminating the microorganism and parasites 
in their bodies and feces to the flour. As a result of these pest 
activities, various serious diseases like typhoid fever, paraty-
phoid fever and salmonellosis can develop.

- Pests
While the rats that threaten the flour safety are split into three 
groups as Rattus norveginucus (norway rat, brown rat), Rattus 
rattus (roof or ship rat, black rat) and Mus musculus (home rat); 
birds are defined as local bird species living in the business 
area. As an important risk element, bird residues and feces are 
known as the main contamination source for salmonella bac-
teria’s contamination to the flour which can cause serious food 
poisonings. 

Because of their numbers and breeding speed insects and 
mites constitute the most important pest group that gives 
damages to the grains and threatens the flour safety. As a re-
sult of the activities of these pests; besides wheat loss in the 
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Sayıları ve çoğalma hızları nedeniyle böcek ve akarlar, tahıllara 
zarar veren ve un güvenliğini tehlikeye sokan en önemli 
haşere grubunu oluşturmaktadırlar. Bu haşerelerin faaliyeti so-
nucu depoda buğday kaybı olduğu gibi, üründe önemli sağlık 
problemleri oluşmakta, ürünün teknolojik işlenirliliğinde ve 
duyusal özelliklerinde problemler oluşmakta ve un güvenliği 
tehliye girmektedir. 

Böcek faaliyeti 5°C sıcaklık ve yaklaşık %10 tane suyu içeriğinde 
yok denecek kadar düşük iken 21°C ve %13 tane suyu içeriğinde 
en üst seviyede olabilmektedir. Depo içi atmosferin oksijen oranı 
%2’den düşük ve/veya karbondioksit oranı %12’den yüksek 
olduğu şartlarda böcek ve akar faaliyetleri minimize olmaktadır. 
Sitophilus granaries l. (buğday biti), S. oryzae l. (pirinç biti), S. 
zeamais (mısır biti), Trogoderma granarium (kapra böceği), Rhi-
zopertha dominica F. (ekin kambur böceği), Tribolium confu-
sum ve T. castaneum (kırma bitleri), Ptinus fur l. (beyaz benekli 
örümcek böceği), nemapogon granellus l. (ekin ambar güvesi), 
Ephestia kuehniella (değirmen güvesi), Acarus siro l. (un akarı) 
gibi zararlılar un güvenliği üzerinde önemli riskler oluşturan 
yaygın böcek ve akar türleridir.

Bu böcek ve akarların kendileri ve vücut döküntüleri (boş larva 
gömlekleri ve pupa kılıfları ile ölen bireylerin vücut kalıntıları), 
dışkı ve özellikle lepidopter böceklerin larvaları tarafından 
oluşturulan ağlarının buğday ile birlikte una öğütülme veya 
un içerisinde gelişmesi de unda önemli bir kalite düşüklüğüne, 
tüketicide ise sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Akar 
dışkıları unda kötü kokuya neden olmalarının yanı sıra, tüketi-
ci de ise alerjik cilt ve akciğer hastalıkları (astım) gibi sağlık 
sorunların oluşmasına neden olmaktadır.

Buğday; hasat, nakliye ve aktarma faaliyetleri sırasında me-
kanik nedenlerle kırılarak tane bütünlüklerini kaybetmekte-
dirler. Sağlam tanede birbirinden ayrı bölümlerde bulunan 
subsrat ve enzimler, kırılma sonucu tane bütünlüğünün 
kaybedilmesiyle bir araya gelerek tahılların bozulmasını 
hızlandırabilmektedir. Özellikle lipitler, güvenli depolama 
sıcaklığının altında dahi lipolitik enzimlerin etkisinde ka-
larak tahılların hızlı bir şekilde acılaşıp bozulmasına neden 
olmaktadır. Acılaşmış buğday ve unlar içerdikleri peroksitler 
ve serbest radikaller nedeniyle tüketici sağlığı üzerinde 
olumsuz etkiler göstemektedir. Ayrıca bütünlüğü bozulmuş 
taneler kabuğun korumasını kaybettiği için böcek ve 
küf zararının oluşması içinde iyi bir başlangıç ortamı 
oluşturmaktadırlar. Bu nedenle buğdayların kırıksız olarak 
temin edilmesi ve depolanması un güvenliği bakımından 
oldukça önemlidir.

3. Kimyasal Riskler
Un güvenliğini tehlikeye sokan kimyasal faktörler ise; tar-
lada kullanılan tarım ilaçları, işletmelerde kullanılan böcek 
ve kemirgen ilaçları, fumigasyon, hijyen ve sanitasyon mad-
deleri, kişisel temizlik malzemeleri, metaller, ağır metaller, 
boyalar, radyoaktivite vb. gibi etkenlerden oluşmaktadır. 
Ayrıca küflerin oluşturduğu mikotoksinler, böcek dışkı ve 

storage, important health problems come out in the prod-
uct, some problems on the technological processability and 
sensory properties of the product occur and flour safety is 
imperiled.

While the insect activity is scarcely any low in the approxi-
mately 10 % kernel water content and at 5°C, it can reach to 
the highest level in 13 % kernel water content and at 21°C. 
When the oxygen rate of the atmosphere inside the storage is 
lower than 2 % and/or the carbon dioxide rate is higher than 
12 %, the insect and mite activities are minimized.

Pests such as Sitophilus granaries l. (weevil), S. oryzae l. (rice 
louse), S. zeamais (corn borer), Trogoderma granarium (khapra 
beetle), Rhizopertha dominica F. (crop hump beetle), Tribo-
lium confusum and T. castaneum (half-blood lice), Ptinus fur 
l. (white-spotted spider mite), nemapogon granellus l. (crop 
warehouse moth), Ephestia kuehniella (mill moth), Acarus siro 
l. (flour mite) are the common insect and mite species that 
create important risks on flour safety.

Being milled together with the wheat or formation of these 
insects themselves and their body rash (larval sloughs, pupa 
coverings and body residues of deceased persons), feces and 
nets made by the larval of especially lepidoptera insects in the 
flour can cause important quality losses in the flour and health 
problems of the consumer. Besides causing bad smells in the 
flour, mite feces cause health problems like allergic skin and 
lung diseases (asthma) for the consumer.

Wheat loses kernel integrity because of mechanical reasons by 
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döküntülerindeki kimyasallar ve yabancı ot tohumlarının 
alkaloidleri de unun gıda güvenliğini kimyasal olarak da 
riske atmaktadır. 

Buğdaylarda bulunabilen delice (lolium temulentum), 
karamuk (Agrostemma githago) ve pelemir (Cephalaria 
syriaca) gibi yabancı ot tohumları yeterince temizlenmeden 
buğdayın una öğütülmesi durumunda, bu tohumların içer-
dikleri toksik maddeler tüketicide önemli sağlık sorunlarına 
neden olabilmektedir. Delice tohumlarının içerdiği temulin al-
kaloidi, canlının sinir sistemi üzerine ölümle sonuçlanan etkiler 
yapabilmektedir.

GÜVENLİ UN ÜRETİMİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARI
İşletmeye buğday alımında uygulanan kalite analizlerinin 
yanında, gıda güvenliği hakkında fikir veren; böcek, küf ve 
aflatoksin gibi risklerin belirlenmesine yönelik analizler de 
yapılmalıdır. Un fabrikalarında gıda güvenliğini sağlamak için 
HACCP prensiplerine de uygun olarak kritik kontrol noktaları 
(kkn) seçilmelidir. Hammadde alımı, depolama, temizlenmiş 
tavlı buğday ve un paketleme aşamaları kritik noktaları olarak 
değerlendirilmelidir. Ayrıca temizleme, öğütme ve paketleme 
işlemlerinden önce manyetik bir ayırıcı ile metaller ürün-
lerden mutlaka ayrılarak hem un güvenliği hem de iş güvenliği 
sağlanmalıdır.

Aşırı böcek ve küf yükü olan buğdaylar işletmeye 
alınmamalıdır. Türk Gıda kodeksi limit değerleri olan, aflatok-
sin B1 içeriği 2 µg/kg ve toplam aflatoksin içeriği (B1, B2, G1, 
G2) 4 µg/kg değerlerinden yüksek olan buğdaylar, una işleme 
için kullanılmamalıdır. İşletmenin buğday depoları denetim 

being split during harvest, transportation and transfer opera-
tions. Substrate and enzymes that are in separate parts of a 
substantial kernel can speed up the deterioration of the grains 
together with the loss of kernel integrity as a result of splitting. 
Especially the lipids cause the grains go bitter and deteriorate 
fast by being effected from the lipolytic enzymes even under 
the safe storage heat. The bitter wheat and flour show nega-
tive effects on consumer health because of the peroxides and 
free radicals they include. Besides, as the disintegrated kernels 
lose the protection of the husk, they form a good initial envi-
ronment for the formation of insect and mold damage. Thus it 
is quite important to supply and store the wheat without split-
ting in terms of flour safety.

3. Chemical Risks
Chemical factors that threaten the flour safety consist of pes-
ticides used in the fields, pesticides used in the businesses 
for insects and rodents, fumigation, hygiene and sanitation 
products, personal hygiene materials, metals, heavy metals, 
dyes, radioactivity, etc. Besides the mycotoxins formed by the 
molds, the chemicals in the insect feces and rash and the alka-
loids of the weeds also risk the flour food safety.

In the event of that the wheat is milled for flour before the 
weed seeds like ryegrass (lolium temulentum), corncockle 
(Agrostemma githago) and Syrian scabious (Cephalaria syri-
aca) are cleaned away completely; the toxic substances in 
these seeds may cause serious health problems for the con-
sumer. The temulin alkaloid in the ryegrass seeds can create ef-
fects on the neural system of the livings that result with death.

CRITICAL CONTROL POINTS IN 
SAFE FLOUR PRODUCTION
Besides the quality analysis during wheat purchases to the 
business; other analysis that give an idea about food safety 
and intended for determining the risks like insect, mold 
and aflatoxine should be done. In order to provide food 
safety in the flour mills critical control points (CCP) should 
be determined pursuant to HACCP principles. Raw material 
procurement, storing, cleaned annealed wheat and flour 
packaging stages should be considered as critical points. 
Also, before the cleaning, milling and packaging processes 
both the flour safety and job security should be ensured by 
separating the metals from the products with a magnetic 
separator.

Wheat with excessive insect and mold load shouldn’t be taken 
into the business. The wheat with the values higher than Turk-
ish Food Codex limit values, which are aflatoxine B1 content  
2 µg/kg and total aflatoxine content (B1, B2, G1, G2) 4 µg/
kg, shouldn’t be used in flour milling. The wheat storages of 
the business should be kept under control and intervention 
should be made in order to provide safe storage conditions 
as the increase of the kernel water content of the wheat over 
14 %, storage relativity humidity over 65 % and the storage 
heat over 15 °C will promote the mold and pest growth. The 
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altında tutulmalı ve buğdayların tane su içeriğinin %14, depo 
nispi neminin %65 ve depo sıcaklığının 15°C değerlerinden 
yukarı çıkması küf ve haşere gelişimini teşvik edeceğinden, 
güvenli depo şartlarını sağlmak için müdahale edilmelidir. 
Temizlenmiş tavlı buğday ilk kırma valsine verilmeden önce 
tekrar kontrol edilmeli, eğer riskli bir böcek-küf bulaşma veya 
gelişmesi oldu ise tekrar temizlenmeye gönderilmelidir. Un, 
paketleme aşamasında da mutlaka tekrar elenerek kontrol 
edilmeli ve ambalaj içerisine herhangi yabancı bir materyalin 
girmesi engellenmelidir.

UN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA YÖNTEMLERİ
Bir un fabrikasında güvenli un elde etmek için öncelikle; 
buğday gibi girdiler, temizleme, depolama ve öğütme 
gibi işlemler ve un gibi son ürünler gıda güvenliği yönüyle 
değerlendirilerek tanımlanmalıdır. Öncelikle hammadde ve 
prosesin durumu ve sonra ise işleme aşamalarında oluşan 
veya bulaşan riskler belirlenerek değerlendirilmelidir. Yukarıda 
açıklanan un güvenliğinin bozulma yollarını engellemek için 
bir takım yöntemler kullanılabilmektedir.

1. Sanitasyon ve Kültürel Yöntemler
Öncelikle un fabrika binasının yapılış tarzı, makinaların 
seçimi ve yerleşiminde gıda güvenliği şartları dikkate 
alınmış olmalıdır. İşletme ve depolar fiziksel olarak dol-
durma, boşaltma, iç taşıma ve temizlemeye elverişli olarak 
ve ölü noktalar içermeyecek şekilde oluşturulmalıdır. Du-
varlar düzgün yüzeyli, pulcuklaşma, kabarma, dökülme, 
girinti, çıkıntı ve çukurlar olmayacak şekilde yapılmalıdır. 
Tavanlar düzgün ve geçirimsiz, zemin ise sert, dayanıklı, 
tozlanma yapmayacak vakumlu beton veya epoksi mal-

purified annealed wheat should be checked before it is given 
to the first splitting roller; if there is an insect-mold contamina-
tion or growth, it should be sent back to the cleaning stage. 
The flour should be checked by re-screening at the packaging 
stage and any intake of foreign material inside the package 
should be prevented.

METHODS OF ENSURING FLOOR SAFETY
In order to get safe flour from a flour mill; firstly inputs like 
wheat, processes like cleaning, storing and milling and final 
products like flour should be defined by evaluating in terms of 
food safety. Firstly the condition of raw material and process 
and then the risks formed or contaminated during the pro-
cessing stages should be determined. A set of methods can 
be used in order to prevent the deterioration ways of the flour 
safety explained above.

1. Sanitation and Cultural Methods
Firstly the construction style, choice of the machines and 
food safety conditions in the establishment should be tak-
en into consideration. The business and the storages should 
be constructed as to be convenient for filling, evacuation, 
internal transport physically and cleaning and not to in-
clude dead points. The walls should have smooth surfaces 
and there shouldn’t be any flaking, swelling, exfoliation, re-
cesses, projections and pits. The ceiling should be covered 
with smooth and impermeable material and the floor with 
solid, durable, vacuum concrete that doesn’t make powder-
ing or epoxy material. 

At least 1-meter clean and open area should be created in 
order to observe the transition of the pests between the 
building and its surrounding and the entire environment 
should be kept clean and well-groomed. The windows and 
doors that are kept open should be covered with lathes. The 
doors and windows at the lower floors should be made of 
metal in order to prevent the entry of rodents. The doors 
should be able to be fully closed with solid rubber and do 
not allow dust and pests and also do not have dead zones. 
The windows should have laths that can be demountable. 
The entrances of the building shouldn’t be lightened di-
rectly at nights.

The inside of the business should always be kept clean; scat-
tering around of the flour and wheat should be prevented 
and the openings, cracks and dead areas that allow pest en-
trance and hiding should be closed. A flour mill has a daily, 
monthly and yearly cleaning and pest control plan. The con-
tent and process of this plan should always be updated ac-
cording to the internal and external evaluations. Flour mills 
should also have a good dust collecting and discharge sys-
tem. A flour mill whose inside and outside is clean, tidy and 
well-groomed should be evaluated as the basic condition of 
flour safety and quality.

Formation of uncontrolled wet area inside the business should 
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zemeyle kaplanmış olmalıdır. Binaların etrafı ile arasında 
haşere geçişini gözlemlemek için en az 1 metrelik temiz ve 
açık bir alan oluşturulmalı ve tüm çevre temiz ve bakımlı 
tutulmalıdır. Açık tutulan yüksek pencere ve kapılar kafes 
teller ile kapatılmalıdır. Alt katlardaki kapı ve pencereler ke-
mirgen girişini engellemek için metal yapılmalıdır. kapılar 
tam kapanır, sağlam lastikli, toz ve zararlı girişine imkân 
vermeyecek şekilde olmalı ve ölü bölgeler içermemelidir. 
Pencereler sökülüp takılabilir tel kafeslere sahip olmalıdır. 
Geceleri binanın girişleri doğrudan aydınlatılmamalıdır. 

İşletme içerisi her zaman temiz tutulmalı, buğday ve unun 
etrafa saçılması önlenmeli, haşere girişine ve saklanmasına 
neden olan açıklık, çatlaklık ve ölü alanlar kapatılmalıdır. Bir un 
fabrikasının günlük, haftalık, aylık ve yıllık temizlik ve haşere ile 
mücadele planı olmalıdır. Bu planların içeriği ve işleyişi iç ve dış 
değerlendirmelere göre sürekli güncellenmelidir. Un fabrikaları 
mutlaka iyi bir toz toplama ve atım sistemine de sahip olmalıdır. 
İçerisi ve çevresi temiz, düzenli ve bakımlı bir un fabrikası un 
güvenliği ve kalitesinin temel şartı olarak değerlendirilmelidir.

İşletme içerisinde kontrolsüz ıslak alan oluşması engellenmeli 
ve damlayan musluklar haşerenin suya ulaşamaması için tamir 
edilmelidir. İşletmede eğer buğday yıkama yapılacaksa kesinlikle 
içme kalitesinde su kullanılmalıdır. Tuvaletler, en az her on çalışan 
için bir adet olacak şekilde ayarlanmalı, zemin ve duvarları tem-
izlenebilir olmalı, akar su ve kişisel bakım imkânlarını (sabun, 
kağıt havlu, kurutma makinası, dezenfektan) yeterince içermeli 
ve iyi bir temizlenme düzenine sahip olmalıdır.

Haşere ve küfle aşırı kontamine olmuş, esmerleşmiş, ekşimiş küf 
veya ürik asit kokan hasta buğdaylar işletmeye alınmamalıdır. 
İşletme deposuna alınacak buğday mutlaka; eleme, aspira-
syon ve entolasyondan oluşan bir ön temizleme sisteminden 
geçirilmelidir. Depolanmış buğdayların kullanımında, önce-
likle ilk depolanmış olanın (FİFo, first in first out) kullanımına 
özen gösterilmelidir. 

Buğday temizleme işlemlerinde buğdaydan; eleklerle ile 
büyük ve küçük materyaller, aspiratörlerle hafif materyaller, 
taş ayırıcılarla taşlar ve triyörlerle yabancı ot tohumları ayrıldığı 
ve entoleterle de böcek ve böcek yumurtaları tahrip edildiği 
için bu sistemlerin temizleme hattında mutlaka bulunması 
sağlanmalıdır. Ayrıca kabuk soyma ve fırçalama işleminleri 
de buğdayın yüzeyindeki kir, mikroorganizma sayısı ve kimy-
asal kontaminant miktarlarını azalttığı için bu işlemleri yapan 
sistemler aspirasyonla birlikte mutlaka kullanılmalıdır.

Tavlı buğday da küflenebileceği için öğütme için gereğinden 
uzun süre bekletilmemelidir. Unlar gerek dökme taşımada, 
gerekse son ambalajlamadan önce mutlaka un eleğinden 
tekrar geçirilmelidir. Tüm araçlar, özellikle dökme un taşımada 
kullanılanlar, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak 
hazırlanmalı ve içerisinde su buharının yoğunlaşarak 
damlacıklar oluşturması engellenmelidir.

be prevented and dripping taps should be repaired in order to 
prevent the pests to reach water. If the wheat is washed in the 
business, the water should have drinking water quality. The 
toilets should be arranged as one for each ten employees; the 
walls and floors of the toilets should be clearable and should 
have running water and personal care possibilities (soap, pa-
per towel, drying machine, disinfectant) enough and also have 
a good cleaning scheme.

The sick wheat that is contaminated excessively with pest and 
mold, darkened, smells tarted mold and uric acid shouldn’t be 
taken into the business. The wheat to be taken into the busi-
ness storage should be processed by a pre-cleaning system 
consisting of screening, aspiration and entolation. The first 
stored (FIFo- first in first out) wheat should be used in the us-
age of stored wheat.

As large and small materials are separated with screens, light 
materials with aspirators, stones with stone separators and 
weed seeds with trieur and the insect and insect eggs are de-
stroyed by entolators, these systems should be provided at 
the cleaning line. Also as the husking and brushing processes 
decrease the dirt, number of microorganisms and amount of 
chemical contaminants, the systems realizing these processes 
should be used together with aspiration.

As the annealed wheat may be molded, it shouldn’t be waited 
too long for the milling. The flour should be re-screened by the 
flour screen both before transportation in bulk and the final 
packaging. All devices, especially the ones used flour in bulk 
transportation should be prepared pursuant to the hygiene 
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Özel unlar için katkı maddelerinin ilavesinde, kesinlikle Türk 
Gıda kodeksi’nde belirtilen limitlere uyulmalıdır. Gıdalara 
katılmasına izin verilmeyen maddeler asla kullanılmamalıdır. 
Gereksiz maddeler üretim alanında bulundurulmamalı, gıda 
güvenliğini de tehlikeye sokan ilaçlama (böcek ve kemirgen 
ilaçları), temizlik ve bakım gibi işlerde kullanılan kimyasal mad-
deler, cins ve özellikleri kendi arasında gruplandırılarak özel bir 
depoda kilitli olarak tutulmalıdır.

Gıda işletme sahip ve personelleri; temel hijyen ve sanitasyon 
bilgisine haiz olmalı, kişisel temizlik ve bakımına önem ver-
meli, iyi niyetli, yeniliklere ve öğrenmeye açık olmalı, sağlığına 
dikkat etmeli, hastalık durumlarını iş yerine bildirmeli, güven-
siz gıda üretmenin riskini ve bedellerini anlamış olmalıdır. Per-
sonel çalışma alanlarında uygun iş kıyafetleri ile bulunmalı, 
gerektiğinde ziyaretçiler önlük ve galoş ile üretim alanlarına 
girebilmelidir. Aşılı ve bakımlı olsalar dahi evcil hayvanlar üre-
tim alanlarına sokulmamalıdır.

2. Fiziksel Yöntemler
İşletme içerisindeki buğday ve un taşıma işlemlerinin 
olabildiğince hava ile çalışan pnömatik sistemler ile 
gerçekleştirilmesi, hem böcekler için korunaklı alanların 
azaltılmasını hem de terminal hız farkı nedeniyle siklonlarda 
böceklerin üründelerden ayrılmasını sağlaycaktır.

Eleme, aspirasyon ve darbe tekniği ile çalışan entolasyon 
işlemleri entegre bir şekilde kullanılarak böcek ve yumurtaları 
tahrip ve ayırt edilebilmektedir. Böcek ve yumurtalarını 
buğdaya zarar vermeden buğday içerisinde tahrip etmek için 
1750 d/d ve un içerisinde ise 2900 d/d kadar entoleter hızı 
yeterli olmaktadır. Böceklerle mücadelede en önemli yöntem-
lerinden birisi de tuzak kullanılmasıdır. kapalı veya yapışkan 
özelliklerdeki tuzaklar, ışık veya cinsiyet hormonları gibi etken-

and sanitation rules and the water vapor is prevented to form 
droplets by condensing.
For the addition of additives for special flour, the limits 
stated in the Turkish Food Codex should be taken into con-
sideration. The substances that are not allowed in the food 
shouldn’t be used. Unnecessary materials shouldn’t be kept 
in the production area; pesticide (insect and rodent pesti-
cides) that threatens the food safety, chemical substances 
used in cleaning and maintenance should be kept locked in 
a special storage by being grouped in terms of their species 
and features. 

The business owners and employees should have basic 
hygiene and sanitation information; attach importance to 
personal hygiene and care; be well-intentioned, open to 
innovations and learning, care his/her health, inform the 
workplace when they are ill and understand the risks and 
costs of producing unsafe food. The staff should be ready in 
the working areas with the proper business attire; the visi-
tors can enter the production areas with apron and galosh. 
Even if they are inoculated, pets shouldn’t be allowed in the 
production areas.

2. Physical Methods
Realization of the wheat and flour transportation inside the 
business as far as possible by the pneumatic systems work-
ing with air would provide separating the insects from the 
products at the cyclones because of the terminal speed dif-
ference and that these systems decrease the protected areas 
for insects.

The insect and their eggs can be destroyed and separated by 
using the entolation operations working with screening, aspi-
ration and pulse technique integrally. In order to destroy the 
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lerle böcekler için cazip hale getirilerek mücadelede etkili bir 
şekilde kullanılabilmektedir.
Buğday doğal olarak birçok mikroroganizma ile kontamine hal-
dedir. Öğütme öncesi buğdaya uygulanan temizleme ve kabuk 
soyma gibi işlemler sonucunda ve buğdayın mikroorganizma 
yükünü taşıyan kepek ve embriyonun undan ayrılmasıyla unun 
mikroorganizma içeriği buğdaya göre %90 kadar azalmaktadır. 
İçme kalitesindeki suyla yıkama da, buğdayın üzerindeki ve 
karın girintisindeki kir ve mikroorganizma yükünü önemli de-
recede azaltmaktadır.

Un fabrikalarında yayılım gösteren böcekler, çoğunlukla or-
talama sıcaklıklarda (15-25°C) faaliyet göstermekte olup çok 
düşük (<0°C) veya yüksek sıcaklığa (>50°) karşı oldukça hassa-
siyet göstermektedirler. 

Ancak düşük veya yüksek sıcaklık uygulamarı, un ve 
buğdayın yüksek ısıl izolasyon özelliği ve böceklerin 
hareketli olmaları sayesinde işletme içerisinde kendilerine 
daha uygun ortamlara göçmeleri gibi nedenlerle çok dik-
katli uygulanması gereken yöntemlerdir. Bu yöntemleri 
kullanılmadan önce işletmedeki materyallerin tamamen 
boşaltılması ve her türlü makina ve ekipmanın bulunduğu 
tüm sıkışık yerlerinin açılıp içlerin iyi bir şekilde temizlenmiş 
olması oldukça önemlidir. 

Soğuk işlemlerde su borularının, sıcak işlemlerde ise bazı 
plastik malzelemerin deforme olabileceği göz önünde bulun-
durularak uygulama öncesi gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Düşük sıcaklık uygulaması, sıcaklığı sıfırın altına düştüğü 
bölgelerde, fabrikanın çalışmadığı dönemlerde üst kat-
lardaki kapı ve pencerelerin kuş girişine karşı tel kafes ile 
kaplandıktan sonra açık bırakılmasıyla oldukça düşük bir 
maaliyetle gerçekleştirilebilir. Un fabrikalarında yayılım 
gösteren böceklerin önemli bir bölümünü oluşturan un 

insects and the eggs without giving any harm to the wheat, 
the entoleter speed should be 1750 d/d inside wheat and 2900 
d/d inside the flour. one of the most important methods for 
pest control is using trap. Covered or sticky traps can be used 
effectively for pest control by making the traps attractive with 
light or sex hormone effects.

naturally the wheat is in contamination with many microor-
ganisms. The microorganism content of flour decreases 90 % 
compared to wheat as a result of cleaning and husking opera-
tions and with the separation of bran and embryo that carry 
the microorganism load of wheat from the flour. Washing with 
water having drinking water quality also decreases the dirt on 
wheat and the recess on its belly and microorganism load sig-
nificantly.

The insects that show propagation in the flour mills, are active 
at mostly average heats (15-25°C) and are really sensitive to 
very low (<0°C) or high heats (>50°). However low or high heat 
practices are the methods that should be applied very care-
fully as the flour and wheat have high heat isolation feature 
and the insects move a lot and fast. 

It is really important to evacuate all the materials in the 
business and open and clean all the crowded spaces where 
all the machine and equipment are. The necessary meas-
ures should be taken before the implementation by con-
sidering the deformation to be formed in water pipes with 
cold applications and in plastic materials with hot applica-
tions.  

low heat application can be done with a very low cost in the 
regions where the temperature falls below zero by leaving 
the doors and windows open when the mill doesn’t operate 
after covering them by lathes for preventing bird entrances. 
Constituting a great part of insects showing propagation in 
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bitleri (Tribolium spp), sıfırın altındaki sıcaklıklarda 1-3 gün 
içerisinde ölmektedirler.
Un fabrikalarında 49-55°C sıcaklık uygulamarıyla 12 saat 
içerisinde böceklerin büyük çoğunluğu ve 48 saat içerisinde ise 
tamamı öldürülebilmektedir. Bu sıcaklık şartlarında böcekler-
in yumurta, larva ve pupaları da tathrip edilebilmektedir. 
Sıcaklıklık uygulamalarında katlar arası geçişlerin ve dışarıya 
açılan kapı ve pencerelerin iyi bir şekilde kapatılması son de-
rece önemlidir. Yapılan bir araştırmada un fabrikası içi birim 
hacminin 24-50 saat boyunca yaklaşık 50°C’de tutulmasının 
enerji maliyetinin, iklim ve ısıl izolasyon şartlarına bağlı olarak 
3-4 kWh/m3 olduğu belirlenmiştir.

Hem düşük sıcaklık hem de yüksek sıcaklık uygulamalarının 
etkinliğini artırmak için fabrikanın belli yerlerine haşerelere 
karşı tuzaklanmış orta sıcaklık (20°C) bölgeleri oluşturarak 
haşerelerin oraya toplanmasının teşvik edilmesi de 
uygulamanın etkinliğini artırabilecektir.

3. Kimyasal Yöntemler 
Un güvenliğini sağlamak için haşerelere karşı en etkili kimyasal 
yöntem fosfin (PH3) gazı ile fumigasyondur. Fosfin fumigasyonu, 
un fabrikalarında düşük kalıntı bırakması ve uygulama kolaylığı 
nedenleriyle tercih edilmektedir. Yapılan fumigasyonunda depo 
atmosferindeki fosfin gazı konsantrasyonun 650 ppm kadar 
olması, mücadele için optimum olarak belirlenmiştir. 

Fosfin gazı ışık varlığında fosforik asite okside olması nedeni-
yle, fumigasyon uygulmaya akşam saatlerinde başlamak daha 
uygun olabilmektedir. Ayrıca fosfin gazı kapalı atmosferde yük-
sek konsantrasyona (>%1.79) ulaştığında patlamalara neden 
olabildiğinden iş güvenliği bakımından da dikkatli olunmalıdır.

Araştırma sonuçlarında, modifiye atmosfer ortamında fos-
fin uygulamasının son derece etkili olduğu tespit edilmiştir. 
Bir araştırmada iyi bir şekilde kapatılmış ve sızdırmazlığı 
sağlanmış bir un fabrikasında ortam sıcaklığı 40°C ve atmos-
fer Co2 oranının %70’den yüksek olduğu şartlarda fosfin 

the flour mills, flour lice (Tribolium spp) dies in 1-3 days at the 
temperature below zero.
With 49-55°C heat applications in the flour mills, most of the 
insects can be killed in 12 hours and the rest in 48 hours. With 
these heat conditions the eggs, larva and pupa of the insects 
can also be destroyed. Closing firmly the transitions between 
the floors and all doors and windows opening outside is quite 
important in the heat applications. In a research it is deter-
mined that energy cost of keeping the unit volume inside the 
mill at 50°C for 24-50 hours is 3-4 kWh/m3 depending on the 
climate and heat isolation conditions.

Forming medium temperature (20°C) areas trapped for pests 
in specific areas of the mill in order to increase the effective-
ness of the both low and high heat applications and inciting 
the pests to go to those areas can increase the effectiveness of 
the application.

3. Chemical Methods
The most effective method to ensure food safety against 
pests is fumigation with phosphine (PH3) gas. Phosphine 
fumigation is preferred because of leaving little amount of 
residuals and ease of application. 650 ppm phosphine gas 
concentration of the storage atmosphere in the fumiga-
tion is determined as the optimum value for pest control. 
As the phosphine gas is oxidized into the phosphoric acid 
with the existence of light, it is more suitable to make the 
fumigation applications in the evening. Besides, as phos-
phine gas reaches high concentration (>%1.79) in the 
closed atmosphere, great attention is needed in terms of 
job security.

In the research results, it is determined that phosphine ap-
plication is extremely effective in the modified atmosphere 
environment. In another research, it is determined that all 
pests and even resistant flour lice are killed easily within 15 
hours of phosphine application when the environment tem-
perature is 40°C and the atmosphere Co2 rate is over 70 % at 
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uygulamasının 15 saat içerisinde dirençli un bitleri dahil tüm 
haşereleri kolayca öldürdüğü tespit edilmiştir. Haşerelerle 
mücadelede yaygın olarak kullanılan pestisit gibi çok çeşitli 
kimyasal maddeler, ürünlerde bıraktığı kalıntılar nedeniyle 
tüketicilerde ciddi sağlık problemlerine sebep olabilmekte-
dir. Böceklere karşı kontak etkili bazı kimyasal insektisitler 
kullanılabilmekle birlikte kalıntı miktarlarının yüksekliği 
nedeniyle çok tavsiye edilmemektedir. Ancak gerekli du-
rumlarda son derece dikkatli bir şekilde ve uygulama lim-
itlerine dikkat edilerek kullanılmalıdır. Esasen kontak et-
kili kimyasalların, buğdaya bulaştırılmadan yanlızca haşere 
geçiş alanlarına uygulanması en doğru olanıdır. 

4. Biyolojik yöntemler
Yeni yapılan araştırmalarda böceklerle mücadele için bazı enzim, 
patojen mikroorganizma ve parazitler içeren biyolojik ajanlar da 
geliştirilmiştir. Örneğin böcekler üzerine kitaz enzim uygulaması, 
böceklerin kitin temelli olan kabuğunu parçalayarak böceğin en-
feksiyonlarla veya doğrudan ölümüne neden olmaktadır. Ayrıca 
böcek gelişimini bozan veya onları kısırlaştıran bazı biyolojik 
ajanların böcekler üzerine etkileri de araştırılmaktadır. 

SONUÇ
Toplumun beslenmesinde yaygın olarak kullanılan buğday ve unu, 
iyi şartlarda üretilip depolanmazsa, özellikle küflenme ile oluşan 
mikotoksinler ve haşerelerin bulaştırdıkları patojen mikroorga-
nizmalar ve geride bıraktıkları vücut parçaları nedeniyle tüketici 
sağlığı üzerinde önemli tehlikeler oluşturmaktadır. Un güvenliğin 
sağlanması ve toplum sağlığının korunması için un fabrikalarında; 
personel eğitimine önem verilmeli, tüm girişler kontrol altında 
tutulmalı, ölü boşluklar kapatılmalı, ekipmanlar temiz tutulmalı, 
buğday ve unun etrafa saçılması engelelenmeli ve un güvenliğine 
yönelik sürekli gözlem ve iyileştirme yapılmalıdır. 

Sonuç olarak un fabrikalarında un güvenliğini sağlamanın 
temel şartları; eğitimli ve iyi niyetli personel, iyi üretim 
uygulamaları, geri besleme, izlenebilirlik, denetim ve yaptırım 
içeren sistematik bir yaklaşım uygulayabilmektir.

a flour mill that is closed firmly and where impermeability is 
provided. Various chemicals like pesticide used commonly 
for pest control can cause serious health problems for con-
sumers because of its residuals. With contact effect against 
insects, some chemical insecticides can be used but they 
are suggested at all. They should be used only when neces-
sary by being careful about the application limits. Actually 
the hypercorrect is applying these chemicals with contact 
effect only to the pest transition areas without contaminat-
ing to the wheat.

4. Biological Methods
In the recent researches, some biological agents including 
enzyme, pathogen microorganism and parasites are devel-
oped. For example, the phytase enzyme application on insects 
causes direct death or death with infections by smashing the 
chitin-based integument of the insects. Besides the effects of 
some biological agents that disrupt the development of in-
sects or spaying them are searched.

CONCLUSION
If the wheat and flour that is used widely in the nutrition 
of the society is not produced and stored in good condi-
tions, mycotoxins especially formed by mold, pathogen mi-
croorganisms contaminated by pests and the parts of their 
bodies form serious threats on consumer health.  In order 
to provide flour safety and protect community health; great 
importance should be given to staff training, the dead spac-
es should be closed, the equipment should be kept clean, 
scattering around of wheat and flour should be prevented 
and continuous monitoring and improvement for flour safe-
ty should be done. 

Consequently; the basic principle of ensuring flour safety 
in the flour mills is applying a systematic approach includ-
ing trained and well-intentioned staff, good production 
applications, feedback, traceability, inspection and en-
forcement.
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hanGİ haccp?
Which haccp?

Değerli okurlar, gıda güvenliği veya un sanayi için gıda 
güvenliği konusunda bir yazı istediğinde, ilk başta un sanayi 
için Tehlike Analizi kritik kontrol noktaları Sisteminin nasıl 
kurulacağını ele almak istesem de, önceden HACCP sistem-
ini tanıtmanın daha yerinde olacağına karar verdim. HACCP 
sistemini anlatmaya başladığımda ise tamamen belli bir 
kalıba, her yerde bulunacak bir metnin tekrarına saplandığımı 
gördüm. Bu standart metin ne kadar gerçeği yansıtıyor, o ko-
nuda da düşüncelerim karışık olduğu için konuyu bir tartışma 
metnine çevirmeye karar verdim;

Hangi HACCP?
Bu tartışmaya okuyucuyu katabilmek için, önce HACCP sistem-
ini özet olarak tanıtmakta yarar var.HACCP sistemi, Toplam 
kalite kontrol yaklaşımından esinlenen ve gıda güvenliğine 
sistematik bir bakış açısı getiren bir sistem. Başlangıç hikayesi 
hepimizin bildiği gibi nASA’nın astronotlar için güvenli gıda 
üretimi ihtiyacı ile başlıyor. 

Bildiğimiz gibi gıdayı güvensiz hale getiren faktörler (teh-
likeler), gıda içinde homojen olarak dağılmıyor. Ayrıca bizim 
bu unsurların varlığını teste yönelik analizlerimiz de tahribatlı. 
Sonuç olarak gıdaların analiz ettiğimiz bölümü, zaten numune 
olarak kullanıldığından güvenli çıksa da kullanılması mümkün 
değil. Analiz etmediğimiz kısım ise ne olursa olsun, az da olsa 
bir tehlike bulundurma olasılığına sahip. Bu nedenle gıdanın 

Dear readers; when I was asked to write an article about food 
safety or food safety for flour industry, I wanted to discuss how 
to establish Hazard Analysis Critical Control Points System at 
first but then I decided to introduce HACCP system firstly as it 
would be more appropriate. After I started to tell the HACCP 
system, I thought that I had stuck into a particular style and a 
repetition of a text that can be found anywhere. I decided to 
turn the subject into a discussion paper as I wasn’t sure wheth-
er this standard text reflects the fact.

which HACCP?
In order to include the reader in the discussion, there is this 
need for introducing the HACCP system in short firstly. HACCP 
is the system that was inspired from Total Quality Control ap-
proach and brought a systematic point of view for the food 
safety. As we all know, it started for the purpose of safe food 
production for astronauts.

As we know, the factors (threats) those make foods unsafe do 
not disperse in the food homogenously. Besides, our anal-
yses for testing of the existence of these elements are de-
structive. As a result, the analyzed parts of the foods cannot 
be used even they are safe as they are used as samples. The 
parts that we do not analyze however are likely to have slight 
hazards even in small amounts. Thus, a follow up is needed 
which will provide us to be sure that  the food is safe or pro-

HACCP Sistemi, gıdayı güvenli hale getirme 
işlemine sistematik bir bakış açısından başka bir şey 
değildir. Bu ifade kesinlikle küçümseme anlamında 
algılanmamalıdır. HACCP Sistemi, işletmesinde gıda 
güvenliğini sağlamayı gerçekten isteyen işletmeci için 
son derece güçlü bir rehberdir. 
HACCP system is nothing more than a systematic point 
of view for the process of making food safe. This expres-
sion shouldn’t be taken as despisement. HACCP system 
is an extremely powerful guide for the operator who re-
ally wants to ensure food safety in his/her facility.

Prof. Dr. F. Nafi Çoksöyler
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Yüzüncü Yıl University Department of Food Engineering
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analizle onaylanmasına gerek olmaksızın güvenli olduğundan 
veya güvenli olarak üretildiğinden, üretimin başlangıcından 
itibaren içine onu güvensiz hale getirecek bir unsurun 
katılmadığından emin olmamızı sağlayacak bir izlemeye gerek 
duyuluyor. Bu sistematik izleme, HACCP sisteminin tam kendi-
sidir.

Sistem, 7 prensiple açıklanıyor. Bu prensipleri şöyle özetleye-
biliriz; üretimi planladığımız gıdada gıdayı güvensiz hale 
getirecek hangi unsurların bulunabileceğini belirle. Daha 
sonra bunları nasıl önleyebileceğini, yani neleri kullanarak 
önleyebileceğini belirle. Belirlenen önleyici faktörlerin hangi 
düzeyinin yeterli olduğunu bilimsel kurallara göre belirle ve 
proses sırasında bu düzeyden sapılmadığından emin olmak 
üzere bir izleme sistemi kur (HACCP’nin klasik kontrollerden 
farkı da burada. 

klasik kontrollerde siz gıdanın içinde tehlike olan unsuru 
ararken HACCP’de o tehlikeyi uzaklaştıran faktörün kritik 
düzeyini izliyorsunuz). Daha sonra sistemin doğru çalıştığından 
emin ol, her şeyin kaydını tut ve bu kayıtlardan da sistemi daha 
güçlendirmek için yararlan.

HACCP sistemi 1970-1980’lerde ortaya atılmış olmakla birlikte, 
tüm dünyada benimsenmeye başlaması 1990’lardır. Bu tari-
hten itibaren birçok ulusal ve uluslararası kuruluş ya tavsiye 
niteliğinde ya da zorunlu olarak gıda işletmelerinde HACCP 
sisteminin kurulmasını önerdi. 

Örneğin ABD’de HACCP 1970-80’lede düşük asitli konserve 
gıdalarda kullanıldı, 2000’lerin başında et endüstrisi için 
kullanılmaya başlandı ve nihayet 2011’de Gıda Güvenliğinin 
Modernizasyonu (The Food Safety Modernisation Act, FSMA) 
içinde, kavramsal olarak çok yaygın bir rol aldı.

Türkiye’de ise önceleri bazı emekli öğretim üyeleri, doktora 
yapmış gıda mühendisleri ilk başlarda işletmelerde bu siste-

duced safely without being approved by an analysis and any 
element causing the food become unsafe is not added from 
the beginning of the production. This systematic follow-up is 
HACCP system.

The system is explained by 7 principles. We can sum up the 
principles as; identify which elements that can make the food 
unsafe can be found in the food we plan to produce. Then de-
termine how you can prevent them, in other words what can 
you use to prevent them. 

Determine which level of preventing factors is enough accord-
ing to the scientific rules and establish a monitoring system 
in order to be sure that this level is not deviated during the 
process (the difference of HACCP from other controls lies in 
here. While you are looking for the element of hazard in classi-
cal controls, you monitor the critical level of the factor that re-
moves the hazard). After that be sure that the system is work-
ing properly, record everything and benefit from these records 
in order to make the system strengthen.

HACCP system was put forward in 1970-1980s and it was 
started to be adopted in the whole world in 1990s. From this 
date lots of national and international organizations have sug-
gested establishing of HACCP system to the food businesses 
as advisory or compulsory.

For example, HACCP was used in low-acid canned foods in 
USA in 1970-80s. It was started to be used in the meat industry 
at the beginning of 2000s and finally took a very common part 
in The Food Safety Modernization Act (FSMA) conceptually in 
2011.

In Turkey, some retired faculty members, food engineers hav-
ing a PhD established this system at first. HACCP system was 
started to be given as an undergraduate course in the food 
engineering departments in 1995s for the first time. Then 
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mi kurdular. HACCP sistemi, gıda mühendisliği bölümlerinde 
ilk defa 1995’li yıllarda lisans dersi olarak tarafımdan verilm-
eye başlandı. Daha sonra çeşitli kuruluşlar tarafından yaygın 
eğitimler verilmeye başlandı ve verilen yaygın eğitimlerle bu 
sitemi gıda işletmelerine kuran danışman veya danışmanlık 
firmalarının sayısı iyice arttı. 

Sistem yaygınlaştıkça da her bir işletmeye kurulum maliyeti 
düştü ve sistemin işletmeye olan özgünlüğü de azaldı. Başka 
bir ifade ile; her gıda alt sektörü için belli kalıplarda hazırlanmış 
planlar, hemen hemen ilave hiçbir emek verilmeden yeni bir 
işletmeye adapte edilip, onaylandı. Bu arada gıda işletmeleri 
için HACCP sisteminin kurulması Türkiye için de zorunlu hale 
geldi, süre tanındı, kanun ve yönetmeliklerde yer verildi. 
Sonuç olarak artık orta büyüklükteki işletmelerin çok büyük bir 
kısmının, büyük işletmelerin ise neredeyse tamamının HACCP 
sistemi var.

Ancak geçen 10-15 yıl içinde sistemin kurulmasına paralel 
olarak gıda güvenliğinin iyileştiğine dair ne bir bulgumuz ve 
ne de bir algımız var.
Tam bu noktada sorma ihtiyacı hissediyoruz: 
HACCP sistemi gıda güvenliğini sağlamada başarısız mı? 
Yoksa klasik denetim sistemi mi daha iyiydi? İyi imalat pra-
tikleri (GMP, GAP vb.) daha mı başarılı olabilir? HACCP yerine 
başka bir sistem mi geliştirilmeli?

Her şeyden önce HACCP sisteminden ne anlıyoruz, onu 
değerlendirmemiz lazım.
Makale başlığı da buradan geliyor “Hangi HACCP?” veya 
başarılı olan veya olmayan HAACCP hangisi? Başarısızlığın 
nedeni ne? Başarı nasıl sağlanabilir?

HACCP Sistemi, gıdayı güvenli hale getirme işlemine siste-
matik bir bakış açısından başka bir şey değildir. Bu ifade 
kesinlikle küçümseme anlamında algılanmamalıdır. HACCP 
Sistemi, işletmesinde gıda güvenliğini sağlamayı gerçekten 
isteyen işletmeci için son derece güçlü bir rehberdir. Ancak bir 
danışman firmaya ısmarlanarak yaptırılan HACCP planıyla, yani 
bunu duvara asarak veya çeşitli kısımlarını işletme panolarına 
yapıştırarak ve denetçiler geldiğinde onlara göstererek 
yapılan plan ve uygulama gıda güvenliğini sağlamada bir işe 
yaramamaktadır. 

HACCP Sisteminin, gıda güvenliğini sağlamada olmasa 
olmaz şartı: 
-  Yapman gerekeni yaz,
- karşılaştığın her durum için önceden belirlediğini yani 
yazdığını yap,
- Eğer yazdıkların yapılamayacak işlemlerse (falanca durumda 
tüm partiyi imha et gibi), açıkça yazdıklarını yeniden düzenle 
ve bu durumda yazdığını uygula.

Açıkça maddeler halinde yazmasa da bu zorunluluk HAC-
CP Sisteminin olmasa olmazı. Bu zorunluluk bana hep 
Mevlana’nın meşhur sözünü hatırlatır: “Ya olduğun gibi 

non-formal trainings were started to be given by various or-
ganizations and the numbers of the consultants or consulting 
companies who established this system in their businesses 
with these non-formal trainings. As the system became wide-
spread, the cost of installation for each business and the origi-
nality of the system to the business declined. 

In other words; the plans prepared in certain patterns for each 
food sub-sector were adopted and approved almost without 
any additional labor. In the meantime, it became obligatory to 
establish HACCP systems for the food premises in also Turkey, 
an extension of time was granted and was included in the laws 
and regulations. As a result a great part of the medium-sized 
enterprises and almost all of the large enterprises have HACCP 
system.

However in the last 10-15 years we have neither any finding 
nor any perception that the food safety has improved.

Exactly at this point, we feel the need to ask:
Is HACCP system unsuccessful for ensuring food safety? Or 
is the classical control system better? will the good manu-
facturing practices (GMP, GAP) be more successful? Should a 
new system be developed instead of HACCP?

First of all, we should consider that what we understand from 
HACCP system. The title of the article comes from that. “which 
HACCP?” or which HACCP is successful or unsuccessful? 
what is the reason of failure? How can the success be man-
aged?

HACCP system is nothing more than a systematic point of 
view for the process of making food safe. This expression 
shouldn’t be taken as despisement. HACCP system is an ex-
tremely powerful guide for the operator who really wants 
to ensure food safety in his/her facility. But a HACCP plan or 
application custom-made by a consulting company serves 
no purpose by hanging it on the wall or sticking its some 
parts on the business boards and showing them to the con-
trollers.

The condition sine qua non for ensuring food safety with 
HACCP System:
- Write what you have to do,
- Do whatever you determine (what you write) in each situa-
tion you encounter,
- If the things you write do not work (For example, annihilate 
the entire party at a certain situation), reorganize what you 
write clearly and apply what you write in that situation.

This obligation is a sine qua non of HACCP System even it is 
not itemized clearly. This obligation always reminds Mevlana’s 
famous quote: “Either seem as you are or be as you seem”. In 
my opinion our most important social need is expressed via 
these words.
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görün, ya göründüğün gibi ol”. kanımca en önemli toplumsal 
ihtiyacımız, bu sözlerde ifade bulmuş durumda. 
Diğer sorunların bazıları kısmen bu ilk sorun ile ilişkili sayılabilir. 
Örneğin HACCP eğitimcileri çoğunlukla genç insanlar. Genel-
likle ne derinlemesine gıda mikrobiyolojisi bilgileri ve ne de 
işletme deneyimleri var. Bu durumda verdikleri eğitimler, 
kitaplarda blok halinde verilen kalıpların veya örneklerin öte-
sine geçemiyor. Halbuki ve biliyoruz ki HACCP planları, üretim 
çeşidi veya alt sektöründen ziyade, o işletmedeki kuruluma 
ve akım şemasına bağlıdır. Bu durumda kalıp halinde verilen 
eğitimler, herkesin birbirine tekrarladığı sloganlardan öteye 
gitmemektedir. Ancak gerçekte işletmedeki “gıda güvensizliği” 
varlığını sürdürmektedir.

Benzer bir sorun da gıda üretiminde teknolojik değişimlerdir. 
Teknolojinin değişmesi veya üretim hattının değişmesi 
durumunda, hangi yeni tehlikelerin üretimde risk haline 
gelebileceğini doğru olarak hesaplamak gerekir.

Diğer bir sorun da gıda üretiminde çeşitlerin hızla artması 
ve tüketicinin minimal işlenmiş gıdaya yönelmesidir. Her iki 
nedenden dolayı bu yeni ürünlerde nasıl tehlikelerin bizi 
beklediğini çok iyi incelemek gerekir.

Gençliğimizde gıda mikrobiyolojisini anlatırken gıda 
kaynaklı hastalıklar konusunda sadece Clostridium botuli-
num, C. perfiringens, Sphylococcus aureus ve Salmonella’yı 
anlatırdık. 70’li yıllarda buna mikotoksinleri de ekledik. An-
cak günümüzde ele alınması gereken patojen mikroorga-
nizma sayısı 30’u geçti. Bir de alerjenler başlı başına bir teh-
like alanı oldu. AIDS gibi hastalıklar nedeniyle immünolojik 
sistemi baskılanmış bireyler, normal insanlar için hiç teh-
likeli sayılmayacak mikroorganizmalara karşı hassasiyet 
gösteriyorlar.

Tüm bu sorunların çözümü için işletmede gıda güvenliğinden 
sorumlu olan personelin daima okuması, her yeni çıkan teh-
likeyi incelemesi, bunların kendi üretimlerinde bir risk unsuru 
olup olamayacağını belirlemesi veya belirlenmesinde uzman-
lardan yararlanması, imalattaki her değişikliğin neyi elemine 
ettiğini ve farkında olmadan nelere izin vermiş olabileceğini 
ortaya koyacak incelemeler yapması, yaptırtması ve daima 
kendini yenilemesi gerekir.

Belirtilen sorunlar nedeniyle HACCP sisteminin beklenen 
başarıyı gösterememesinin sadece bize özgü bir problem 
olduğunu söylemek yanlış olur. 

ABD’de, 2009 yılında 10’a yakın kişinin ölümüne ve yüzlerce-
sinin hastalanmasına neden olan yerfıstığında Salmonella 
vakası yaşandı. Benzer bir vaka da çikolatada Salmonella 
şeklinde 2006 yılında İngiltere’de yaşandı. 

o tarihe kadar orta nemli bir gıdada Salmonella’nın varlığını bu 
düzeyde sürdürebileceğini kimse tahmin edemiyordu. Benzer 
örnekler artırılabilir. Bunlar HACCP sisteminin zayıflığını değil, 

Some of the other issues can be related with the first issue par-
tially.  For example, most of the HACCP trainers are young peo-
ple. Generally they neither have good microbiology knowl-
edge nor business experiences. In this situation the trainings 
they give cannot go beyond the examples or what is deter-
mined in the books before. 

Whereas we know that HACCP plans depend on the instal-
lation at that business flow chart, not on production type or 
sub-sector. Thus the trainings in the same patterns do not go 
beyond the slogans that are repeated by everyone. In real, “the 
food insecurity” continues to its existence.

A similar issue is technological changes in food production. In 
case of changing of the technology or the production line, it 
is needed to be figured out correctly which new hazards will 
become risks in production.

Another issue is the rapid increase of varieties and consumer’s 
tending to the food processed minimal. Because of both two 
reasons it should be examined well that what kinds of threats 
are awaiting us.

In our youth, we used to teach only Clostridium botulinum, 
C. perfiringens, Sphylococcus aureus and Salmonella while we 
were on food-borne diseases subject in food microbiology. 
We added mycotoxins in 70s. However today, the number of 
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yeterince derinlemesine odaklanılmadığını gösterir. Ayrıca 
elimizde daha etkin bir yaklaşım olmadığından HACCP sistemi-
ni güçlendirerek kullanmaya devam etmemiz gerekiyor. Ayrıca 
niyetin de gerçekten işletmede gıda güvenliğini tesis etmek 
olması gerekiyor. Eğer bu size pahalı geliyorsa doğacak tüm 
riskleri de peşinen ve olgunlukla kabullenmeniz gerekiyor.

Önceleri HACCP sistemini kurmak biraz daha problemli 
olabilirdi. Plan genellikle tüm işletme için veya tüm imalat 
hattı için veya tarladan sofraya bir ürün için yapılıyordu. 
Günümüzde meydana gelen değişimi iki başlıkta özetleye-
biliriz. Birincisi HACCP daha modüler hale geldi. İkincisi 
de önceden HACCP içinde saydığımız birçok prosedür “İyi 
Uygulama Pratikleri”ne devredildi. Böylece daha etkin ve 
kolay olarak sistemin kurulması ve sürdürülmesi mümkün 
olabiliyor.

Gıda güvenliğinde yeni bir kavram da risk kavramıdır. Son 
gıda kanunumuz (Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı gıda ve 
yem kanunu), tartışılabilir hususları olmakla birlikte bu alanda 
önemli bir adım attı. 

Risk kavramı çok geniş bir şekilde kanunda yer aldı. İmalatçı 
ve zincirleme sorumluluğu olanlar, sorumlu oldukları üründe 
herhangi bir sağlık riskini azaltmak ve ortadan kaldırmakla 
sorumlular (Md. 22.6). Bunun anlamı artık HACCP planları 
ve sistemleri göstermelik olmayacak. Tabii ki işletmelerde 
HACCP sistemi kurulacak ( Md. 29.1) ama birincil üretim ve 
perakendeciler hariç (29.2) tüm üreticilerde özel ve genel hi-
jyen kuralları zorunlu. Ancak tabiî ki işletmeler gönüllü olarak 
HACCP sistemini işletmelerinde kurabilirler. 

İlginçtir ki, HACCP siteminin, dışarıdan zorlama olmadan 
(örneğin Tarım Bakanlığının koyduğu zorunluluk gibi), 
firmaların kendi iç dinamikleriyle gıda güvenliği açısından 
oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı sağlamak amacıyla 
kurulması (bilinçli bir yaklaşım) durumunda, sistemin başarısı 
daha yüksek olabilmektedir. 

Zorunluluk gereği sistemi kurmak mecburiyetinde olan-
larda, tek etkenin bu zorunluluk olması durumunda sistem 
baştan savma veya dışarıdan görevlendirilen bir ekip 
tarafından kurulmakta ve genellikle başarılı olarak yürütül-
ememektedir.

Yukarıda görüldüğü gibi Bakanlık, risk düzeyi düşük olan 
işletmelerde sorunları HACCP sistemleri ile değil, İyi Uygu-
lama Pratikleriyle çözmeye çalışıyor. Bu da gıda güvenliğinde 
modern yaklaşım ile uyumlu. Tüm bu yeni yaklaşımda anahtar 
nokta risk analizi, değerlendirilmesi ve risk iletişimi. kanunda 
da bu konuya hem kurallar hem de yaptırımlar konusunda 
çok büyük yer verilmiş olmasına rağmen hala ciddi bir adım 
atılamaması önemli bir eksiklik.

Değirmencilik sektöründe durum nedir?
Genel olarak unlu mamuller sektörü çok riskli görülmeme-

pathogen microorganism that should be dealt with has ex-
ceeded 30. Moreover allergens have become hazard areas all 
by themselves. Due to some diseases like AIDS, the individuals 
whose immunologic system is pressured are sensitive to the 
microorganisms that are not even counted as a threat for nor-
mal people.
In order to solve all of these problems; the person in charge of 
food safety in the facility should always read, examine all the 
new hazards, determine whether there is an element of risk 
in their production or get help from specialist to identify the 
risks, make and have people make examinations about what 
does each change in the production eliminate and what does 
each change allow and always renew himself/herself.

It would be wrong to think that the failure of HACCP system 
due to the problems stated is unique to us. It was Salmonella 
incident in the peanut causing killing of almost 10 people and 
sickening of hundreds in USA in 2009. 

A similar incident was experienced in Uk as Salmonella in the 
chocolate in 2006. Until that date, no one could imagine that 
Salmonella can maintain its existence in a food with interme-
diate moisture. Similar examples can be enhanced. These do 
not show the weakness of HACCP system, on the contrary 
they show that we do not focus deeply on the system. Besides, 
as we do not have a more effective approach, we should use 
HACCP system by strengthening it. Moreover the intention 
should be ensuring food safety in the facility. If you think it 
is expensive, you should accept all the risks in advance with 
maturity.

Previously, it could be more problematic to install HACCP sys-
tem. The plan was made for the entire facility or production 
line or a production from the field to the table. We can sum 
up the change in two titles. The first one is that HACCP has 
become more modular. The second one is that lots of proce-
dures we counted in HACCP system were transferred to “Good 
Application Practices”. Thus, the system can be installed and 
maintained more effective and easily. 

A new concept in food safety is risk. our last food law (Veteri-
nary services, plant health, food and feed law) took an impor-
tant step with arguable issues.  The concept of risk took part in 
the law in a wide concept. 

The ones with manufacturer and chain responsibility are in 
charge of decreasing and eliminating any health risk in the 
product they are responsible (Art. 26). It means that the HAC-
CP plans and systems wouldn’t be for show. of course HACCP 
system will be installed in the facilities (Art. 29.1) but the gen-
eral and specific hygiene rules are obligatory except for pri-
mary production and retailers (29.2). 

But of course the facilities can install HACCP system voluntar-
ily. It is interesting that the HACCP system can be more suc-
cessful when it is installed by the companies’ interior dynamics 
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ktedir. Bu nedenle onaylı işletmeler grubu içinde yer 
almamaktadırlar. Bunun başka nedenleri de olabilir. Ancak bu, 
unlu mamuller üreticilerinin herhangi bir gıda güvenliği riski 
ile karşı karşıya gelmeyeceği anlamına gelmez. Tam tersine 
gıda güvenliği konusunda, risklerini değerlendirip önlemlerini 
almayan firmalar kendilerinden kaynaklı bir risk bildirimi ile 
karşılaştıklarında mamullerini piyasadan toplamak ve hatta 
imha etmek zorunda kalabileceklerdir. Bu konuda yaptırımlar 
oldukça kesin gözükmektedir (Md. 40).

Değirmencilikte veya değirmencilik ürünlerinde tüketiciye 
gıda ile ulaşabilecek tehlikeler nelerdir? Bunların kabul 
edilebilir bir risk düzeyine ulaştığını gösteren bulgular var 
mıdır? Bu tehlikeler imalat sırasında veya öncesi alınacak 
tedbirlerle elemine edilebilir mi? Hatalı bir işlem veya imalat 
aşaması önlenemez bir tehlikeyi doğurur mu? Bu konuda 
özet ama yönlendirici bir bilgi bir sonraki yazının konusu 
olabilir.

without compulsion from outside (for example, the require-
ment set by the Ministry of Agriculture) in order to eliminate 
the risks (conscious approach) that can be formed in terms of 
food safety.

In the facilities where the system is installed by necessity, the 
system would be botchy or installed by a team from outside 
and wouldn’t be conducted successfully when the only factor 
is being obligated.

As it is seen above, the Ministry tries to solve the problems 
in the facilities where the risk level is low with Good Applica-
tion Practices, not with HACCP system. This is in parallel with 
modern approach in food safety. The key point in this new 
approach is risk analysis, evaluation and risk communication. 
Although a huge place is given for this issue in terms of both 
rules and enforcements in the law, it is a significant deficiency 
that any serious step hasn’t been taken yet.

what is the situation in the milling industry?
Generally the flour products sector is not seen much risky. That 
is why it is not included in the certified businesses. This may 
also have other reasons. But it does not mean that flour prod-
uct producers wouldn’t encounter any food safety risk. on the 
contrary the companies that do not evaluate the risks and 
take precautions on food safety would have to withdraw their 
products from the market and even annihilate them when 
they encounter risk statement arising from themselves. The 
enforcements on this issue are very serious (Art. 40).

What are the hazards that can reach the consumer via food in 
milling or milling products? Are there any findings showing that 
they have reached to an acceptable risk level? Can these hazards 
be eliminated by the precautions taken during or before the 
production? Does an incorrect operation or production stage 
create hazards that cannot be prevented? A directive summary 
about this issue would be the subject of the next article.
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huBuBat ÜRÜnleRİnde Gida GÜVenlİğİ

FooD SAFETY In CEREAl PRoDUCTS

ÖZET 
Hububat ürünleri dengeli bir diyetin önemli ögesidir. Süper-
marketlerde çeşitli hububat ürünlerine rastlanmaktadır. Bun-
lar, tuzlu hububat ürünleri (ekmek ve ekmek çeşitleri, börekler, 
çörekler, hamburger ekmekleri, sandviç ekmekleri, simit 
çeşitleri, erişte, makarna), şekerli hububat ürünleri (kekler, 
donatlar, gofretler, bisküviler ve kurabiyeler) ve dolgulu hubu-
bat ürünleridir (meyveli-etli paylar ve çörekler, rulolu ürünler, 
sandviçler, kremalı pastalar, pizzalar). 

Hububat ürünleri, birçok işlenmiş gıdalar gibi fiziksel, kimy-
asal ve mikrobiyolojik bozulmalara uğrarlar. Fiziksel ve kimy-
asal bozulmalar, düşük ve orta nemli hububat ürünlerinin raf 
ömrünü sınırlarken; bakteri, maya ve küflerin neden olduğu 
mikrobiyolojik bozulmalar yüksek nemli ürünlerde önem 
arz etmektedir. Ayrıca, mikroorganizmaların sebep olduğu 
gıda kaynaklı hastalıklar/zehirlenmeler unlu mamullerden de 
kaynaklanabilir. 

Son yıllarda, hububat ürünlerinde küf kaynaklı mikotoksin ve 
ısıl işlem sonucu oluşan akrilamid miktarları, gıda güvenliği 
bakımından dikkatle izlenmektedir. Bu derlemede düşük, orta 
ve yüksek nemli unlu mamullerin gıda güvenliği bakımından 
durumları ele alınmıştır. Ayrıca, raf ömrünü uzatmak ve fırın 
ürünlerinin gıda güvenliğini artırmak için fırıncılık endüstrisi 

ABSTRACT
Cereal products are an important element of a balanced diet. 
Various cereals can be found in the supermarkets. These are 
salted cereal products (bread and bread varieties, pastries, 
muffins, crumpets, rolls, bagels varieties, noodles, pasta), sug-
ary cereal products (muffins, donuts, waffles, biscuits and 
cookies) and filled cereal products (fruit-meat pies and buns, 
roll goods, sandwiches, cream cakes, pizzas).

Cereal products have physical, chemical and microbiologi-
cal deteriorations like many other processed foods. While the 
physical and chemical deteriorations restrain the shelf life of 
cereal products with low and intermediate moisture; micro-
biological deteriorations caused by bacteria, yeasts and molds 
are important in products with high moisture. Besides, the 
food-borne illnesses / poisonings caused by microorganisms 
may arise from flour products. 

Recently, the acrylamide amounts formed as a result of mold-
sourced mycotoxin and heat treatment in cereal products are 
observed carefully in terms of food safety. In this compilation; 
bakery products with low, intermediate and high moisture are 
dealt with in terms of food safety. Besides methods of food 
preservation and packaging for increasing the shelf life and 
food safety of bakery products are mentioned. 

Unlu mamullerden kaynaklanan gıda zehirlenmeleri gi-
derek önem arz etmektedir. Yüksek nemli hububat ürün-
lerinde gıda zehirlenmelerinden sorumlu başlıca patojen 
mikroorganizmalar Bacillus cereus ve Staphylococcus 
aureus’dur. 

The food poisonings arising from bakery products are 
gaining importance steadily. Major pathogen microor-
ganisms responsible from food poisonings in grain prod-
ucts are Bacillus cereus and Staphylococcus aureus. 
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tarafından kullanılan gıda muhafaza ve ambalajlama yöntem-
lerine değinilmiştir.

GİRİŞ
Unlu mamuller binlerce yıldır dengeli beslenmenin önemli 
bir parçası olmuştur. Bugün ekmek ve diğer unlu mamuller 
üretimi, milyarlarca dolar gelir getiren ve binlerce kişiyi iş 
sahibi yapan modern bir üretim sektörüne dönüşmüştür. 
Tüketicilerin taze, besleyici, iyi ambalajlanmış ve raf 
ömrü uzun ürünlere olan talepleri, fırın ürünleri pazarını 
genişletmiş ve bu pazardaki satışları tüm dünyada olum-
lu etkilemiştir. Yeni işleme ve ambalajlama teknolojileri 
de bunda çok etkili olmuştur. Ayrıca, alışveriş merkezleri 
içindeki fırınlara, organik, yöresel ve el-emeği fırın ürün-
lerine ilgi giderek artmıştır (1). 

Ekmek, tuzlu-tuzsuz çörekler, donatlar, etli börekler, şekerli 
çörekler, pizza, kraker, kurabiye ve diğer birçok fırın ürünü 
süpermarket raflarında bulunmaktadır. Teknolojik açıdan 
fırın ürünleri pH, nem içeriği ve su aktivitesine (aw) göre 
sınıflandırılabilir (1, 2). Unlu mamuller pH’ya göre 3 gruba 
ayrılabilir (i) pH<4.6 olan yüksek asitli ürünler, (ii) pH’sı 4.6-
7.0 olan düşük asitli ürünler ve (iii) pH>7 olan alkali karak-
terdeki hububat ürünleridir. pH aralıklarına göre çeşitli kat-
egorilerdeki ürünler Çizelge 1’de gösterilmiştir. 

Fırıncılık ürünleri aw’ne göre şu şekilde sınıflandırılmıştır: 
(i) aw<0.6 olan düşük nemli fırın ürünleri, (ii) aw’si 0.6-
0.85 arasında olan orta nemli fırın ürünleri ve (iii) aw>0.85 
ve genellikle 0.95 ve 0.99 arasında olan yüksek nem-
li fırın ürünleridir. Bazı unlu mamullerin su aktivitesi 
değerlerine göre gıda güvenliği bakımından önem arz eden 
mikroorganizmaları Çizelge 2’de gösterilmiştir. 

Birçok unlu mamul taze satışa sunulur ve oda sıcaklığında 
saklanır. Ancak, kremalı, meyveli, etli börekler ve pasta-
lar gibi diğer ürünler, daha uzun raf ömrü istendiği için 
soğutulmuş veya dondurulmuş olarak saklanır. Birçok 
işlenmiş gıda gibi unlu mamuller de fiziksel, kimyasal ve 
mikrobiyolojik bozulmalara uğrarlar. Ayrıca fırın ürünlerinin 

INTRODUCTION
Bakery products have been an important part of balanced nu-
trition for thousands of years. Today, bread and other bakery 
products production has turned into a modern production 
sector that generates billion-dollar income and provides jobs 
for thousands of people.  The demand of the consumers for 
fresh, nutritious, well-packaged products with long shelf life 
has expanded the bakery products market and affected the 
sales in this market positively in the entire world. new process-
ing and packaging technologies have been very effective in 
this. Also, the attention to the bakeries inside malls, bakery 
products that are organic, local and hand-labored has in-
creased gradually (1).

Bread, salted-salt-free buns, donuts, meat pies, donuts, pizza, 
crackers, cookies, and many other bakery products are on the 
supermarket shelves. Bakery products can be classified ac-
cording to their pH, moisture content and water activity (aw) in 
terms of technologically (1, 2). Bakery products can be divided 
into three groups according to pH: these are (i) high acid prod-
ucts with pH<4.6, (ii) low acid products with pH 4.6-7.0 and (iii) 
alkaline nature with pH>7. The products in various categories 
are shown in Chart 1 in terms of pH ranges. The bakery prod-
ucts are classified according to aw as: (i) low moisture bakery 
products with aw<0.6, (ii) intermediate moisture bakery prod-
ucts with aw: 0.6-0.85 and (iii) high moisture bakery products 
whose aw is generally between 0.95 and 0.99. The microorgan-
isms of some bakery products those are important in terms of 
food safety according to their water activities on Chart 2.

lots of bakery products are presented for sale fresh and stored 
at room temperature. But the products like cream, fruit, meat 
pies and pastries are stored as chilled or frozen for a longer 
shelf life. like many other processed food, bakery products are 
also deteriorated. Besides, the classification of bakery prod-
ucts is useful for identifying the deterioration and determin-
ing the food safety potential of bakery products. While the 
physical and chemical deteriorations restrict the shelf life of 
bakery products with low, intermediate and high moisture; 
microbiological deteriorations should also be monitored care-
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pH ve aw’sine göre sınıflandırılması, bozulmayı tanımlamada 
ve unlu ürünlerin gıda güvenliği potansiyelini belirlemede 
yararlıdır. Fiziksel ve kimyasal bozulmalar düşük ve orta 
nemli unlu mamullerin raf ömrünü sınırlarken, mikrobiy-
olojik bozulmalar da orta ve yüksek nemli ürünlerde gıda 
güvenliği bakımından dikkatle takip edilmelidir.

A. UNLU MAMULLERDEKİ BOZULMALAR 
Gıdanın bozulması, tüketim anında gıdayı daha az yenilebilir 
yapan herhangi bir değişikliktir. Fırıncılık ürünlerindeki bozul-
malar şöyle gruplandırılabilir: 
1. Fiziksel bozulma (nem kaybı veya kazanımı, bayatlama), 
2. kimyasal bozulma (acılaşma), 
3. Mikrobiyolojik bozulma (maya, küf, bakteri gelişimi). 
Bozulmalarda birbiriyle ilişkili olan faktörler: depolama 
sıcaklığı, kısmi nem, ambalaj materyali ve ürünü çevreleyen 
gaz bileşimi, ürünün nem içeriği ve aw düzeyi, üründeki antimi-
krobiyel madde miktarı, ürünün pH’sıdır(1).
 
Fiziksel Bozulmalar: nem kazanımı veya kaybı, yapısal 
değişikliklere ve hatta düşük ve orta nemli ürünlerde mikro-
biyolojik bozulmaya yol açabilir. Ancak, düşük yoğunluklu 
polietilen (lDPE) gibi seçici nem ve gaz bariyer özellikli ma-
teryallerle ürünleri ambalajlayarak hem nem kaybı hem de 

fully in products with intermediate and high moisture in terms 
of food safety. 

A. DETERIORATIONS IN BAKERY PRODUCTS 
The deterioration of food is any change that makes the food 
less edible during consumption. The deteriorations in bakery 
products can be grouped as:
1. Physical deterioration (moisture loss or gain, staling),
2. Chemical deterioration (rancidity),
3. Microbiological deterioration (yeast, mold, bacteria devel-
opment).

The related factors in deteriorations: storage temperature, 
partial humidity, packaging material and gas composition sur-
rounding the product, moisture content and aw level of the 
product, the amount of antimicrobial substance amount in 
the product, pH of the product (1).

Physical Deteriorations: Moisture gain or loss may cause 
structural changes and even microbiological deterioration in 
products with intermediate moisture. But both the moisture 
loss and gain can be prevented by packaging the products 
with materials that have the feature of selective moisture and 
gas barrier like low density polyethylene (lDPE). But usage of 
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nem kazanımı önlenebilir. Ancak, bu filmlerin kullanımı, özel-
likle yüksek nemli unlu mamullerde küf oluşumu için uygun 
koşullar yaratabilir (1). 

Unlu mamullerde fiziksel bozulmaya sebep olan diğer 
bir durum bayatlamadır. Bayatlama, “ekmekte veya diğer 
ürünlerde pişirme sonrasında meydana gelen, tüketici 
tarafından istenmeyen, mikrobiyolojik bozulma haricinde-
ki tüm değişmelerdir”. Pişirme sonrası başlıca değişimler; 
ürün neminin yeniden dağılımı, nişasta retragradasyonu 
(bayatlama), sertlik veya gevrekliğin artması,  tat ve koku 
kaybıdır. Bayatlamanın mekanizması pek çok araştırmaya 
konu olmuştur. kısaca, üründeki nemin içten dışa doğru kay-
bedilmesi ile nişastada meydana gelen kristalizasyon, yani ret-
rogradasyondur.

Retrogradasyon, nişastayı oluşturan amilopektin molekül-
leri arasındaki hidrojen bağı etkileşimlerinin artması ve 
ekmeğin kuruması demektir. Ekmek ve pasta gibi yüksek 
nem içeren ürünler, kurabiye ve kraker gibi az ya da orta 
düzeyde nem içeren ürünlere göre daha hızlı bayatlar. 
Bayatlamayı etkileyen birçok faktör vardır. Bayatlama eko-
nomik olarak fırıncılık endüstrisi için önemlidir.

Bayatlama yüzünden önemli ekonomik kayıplar meydana 
gelebilir. Fırıncılık ürünlerinin bayatlaması; çeşitli hidrokol-
loidler (gam maddeleri), yağlar, yüzey aktif maddeler, emül-
gatörler, jöleli şekerler ve teknolojik olarak yeni geliştirilen 
enzimler (Multifresh™) kullanılarak geciktirilebilir (1). Unlu 
mamullerin raf ömrünü uzatmak için gaz atmosferinde pa-
ketleme teknolojisi, bayatlamayı geciktirmenin diğer bir 
yoludur. Yapılan bazı araştırmalara göre; %100 Co2 gazı 
atmosferinde ambalajlama sayesinde ürün bayatlaması 
geciktirilmiş ve mikroorganizma gelişmesi önlenebilmiştir 
(3, 4).  

these films can create optimal conditions for mold growth in 
bakery products with high moisture (1).

Staling is another reason for physical deterioration in bakery 
products. Staling is “all changes that are not desired by the 
consumer except for microbiological deterioration in bread 
or other products after baking”. Major changes after baking 
are; re-distribution of product moisture, starch retrogradation 
(staling), increase in hardness or brittleness, loss of taste and 
smell. The mechanism of staling has been the subject of many 
researches. Shortly, it is the crystallization, in other words 
retrogradation, in the starch by losing the moisture from the 
inside out. Retrogradation means the increase of hydrogen 
bonding interactions between amylopectin molecules form-
ing the starch and drying of the bread. The products with high 
moisture like bread and cake stale faster than the products 
with low or intermediate moisture like cookie and cracker. 
There are many factors that affect staling. Stalling is important 
for bakery industry economically. Important economic losses 
can be experienced because of stalling. The staling of bak-
ery products can be delayed by using various hydrocolloids 
(gamut agents), fats, surfactants, emulsifiers, jellied candies 
and enzymes newly developed technologically (Multifresh™) 
(1). Packaging technology in gas atmosphere is another way 
to delay staling in order to extend the shelf life of bakery prod-
ucts. According to some researches; the product staling is de-
layed and microorganism growth is prevented with the help of 
packaging in 100 % Co2 gas atmosphere (3,4).

Chemical Deteriorations: Bakery products with high fat con-
tent are exposed to chemical deterioration or rancidity. Ran-
cidity is a kind of chemical deterioration that causes bad smell 
and taste. Rancidity is formed by oxidative and hydrolytic 
breaking down of the fats. As a result of oxidative catabolism 
of unsaturated fat, free radicals and peroxides are formed. In 
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Kimyasal Bozulmalar: Yüksek yağ içeriğine sahip unlu mam-
uller, kimyasal bozulma veya acılaşmaya maruz kalırlar. 
Acılaşma, kötü koku ve tada sebep olan bir kimyasal bo-
zulma türüdür. Acılaşma, yağların oksidatif ve hidrolitik 
parçalanmaları ile oluşur. 

Doymamış yağların oksidatif yıkımı sonucunda serbest radi-
kaller ve peroksitler meydana gelir. Hidrolitik bozulmalarda 
ise yağların (trigliseridlerin) ester bağları, lipaz ve lipoksigenaz 
enzimleriyle hidroliz olur ve serbest yağ asitleri oluşur. Bu ise 
üründe asitliği artırır ve oksidatif acılaşmayı hızlandırır. oksi-
datif bozulmalar sonucunda pigment, A ve E vitamini kayıpları 
ve protein kaybı görülür. kimyasal bozulmalar; genellikle 
bütillenmiş hidroksi anizol (BHA), bütillenmiş hidroksi toluen 
(BHT), α-tokoferol, askorbik asit ve tuzları gibi antioksidanların 
eklenmesiyle önlenebilir. Ayrıca, %100 n2 gazı atmosferinde 
ambalajlamayla düşük nemli fırın ürünlerindeki acılaşma 
geciktirilebilir (1, 5). 

Mikrobiyolojik Bozulmalar: Fiziksel ve kimyasal bozulma, 
birçok unlu mamulde oluşmasına rağmen mikrobiyolojik bo-
zulma sıklıkla yüksek ve orta nemli unlu mamullerin raf öm-
rünü sınırlar ve ayrıca fırıncılık endüstrisinde büyük ekonomik 
kayıplara neden olurlar. Unlu mamullerin mikrobiyolojik 
bozulmasını etkileyen en önemli faktör su aktivitesidir (aw). 
Düşük nemli ürünler için (aw<0.6) mikrobiyolojik bozulma prob-
lem değildir. orta nemli ürünlerde (aw=0.6-0.85) ozmofilik may-
alar ve küfler, bozulma yapan başlıca mikroorganizmalardır. 
Yüksek nemli ürünlerde (aw =0.94-0.99) tüm bakteriler, mayalar 
ve küfler gelişebilir.

Bakteri kaynaklı bozulmalar yüksek aw gerektirdiği için fırın 
ürünlerinde pek rastlanmaz. Ancak, ekmekte görülen Rop 
hastalığı, toprak kaynaklı Bacillus subtilis bakterisinin sebep 
olduğu bir bozulmadır. Bu bakteri, pişirme işleminde ekmek 
içi sıcaklığının 100ºC’nin altında kaldığı durumlarda canlı kalır. 

Ekmeğin soğuması sırasında gelişir ve ekmek içi renginin 
değişmesine, yapışkanlaşmasına, kavuna benzer bir koku-
nun ve sünmenin oluşmasına neden olur. Halk arasında ek-
mekte sünme hastalığı olarak da bilinir. Rop hastalığı, daha 
çok fırın temizliğinin iyi yapılmaması sebebiyle görülür. Fırın 
temizliğinin asetik asitli suyla yapılması ve üründe kimyasal 
koruyucu olarak propiyonatlar ve asetik asit kullanılması, rop 
(sünme) problemini önleyebilir. Bakteri kaynaklı diğer bozul-
malar ise yumurta ve süt içeren krema dolgulu yüksek nemli 
unlu mamullerde meydana gelebilir. Örneğin, Bacillus cereus 
ve Staphylococcus aureus gibi patojenler bu tip bozulmaları 
yapan bakterilerdir ve gıda kaynaklı zehirlenmelere sebep ol-
urlar (1, 6). 

Maya ile ilgili problemler, daha çok orta ve yüksek nemli 
unlu mamullerde görülür. Mayalar ürün üzerinde gözle 
görülür beyaz ya da pembe lekeler oluştururlar; ayrıca alko-
lik, esterik kokular veya esnek ambalajın genleşmesine se-
bep olan görünür gaz oluştururlar. Görünür maya gelişimi, 

hydrolytic deteriorations ester linkages of fats (triglycerides) 
are hydrolyzed by lipase and lipoxygenase enzymes and free 
fat acids are formed. This increases the acidity in the product 
and accelerates oxidative rancidity. As a result of oxidative de-
teriorations; pigment, Vitamin A and E and protein losses are 
experienced. Chemical deteriorations generally can be pre-
vented by adding some antioxidant like butylated hydroxy-
anisole (BHA), butylated hydroxy toluene (BHT), α-tocopherol, 
ascorbic acid and its salts. Besides the rancidity in bakery prod-
ucts with low moisture by packaging in 100 % n2 gas atmos-
phere (1, 5).

Microbiological Deteriorations: Although physical and chem-
ical deteriorations can form in most bakery products, micro-
biological deterioration often restricts the shelf life of bakery 
products with high and intermediate moisture and also causes 
big economic losses in the bakery industry. The most impor-
tant factor that affects the microbiological deterioration of 
bakery products is water activity (aw). 

Microbiological deterioration is not a problem for the products 
with low moisture (aw<0.6). osmophilic yeast and molds are 
the major microorganisms that make deterioration. All bacte-
ria, yeast and molds can grow in products with high moisture 
(aw =0.94-0.99). Bacterial deteriorations are not encountered in 
bakery products as they require high aw. But the rope disease 
in bread is a deterioration caused by ground-sourced Bacil-
lus subtilis bacteria. This bacteria stays alive in the situations 
when the temperature of crumb is below 100ºC during the 
baking process. 

It develops during the cooling process of the bread and causes 
the formation of rope. It is also known as the rope disease in 
bread among public. The rope disease is mostly seen because 
of that the bakeries are not cleaned enough. Making the bak-
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genellikle yüksek aw ve kısa raf ömrü olan ürünlerle ilişkilidir. 
Ancak fermentatif bozulma, genellikle düşük aw ve uzun raf 
ömürlü ürünlerde (meyveli kekler) görülür. Ekmek yüzey-
inde bozulma yapan mayalar; temel olarak Pichia burtonii 
(tebeşir küfü) ve daha düşük ölçüde Candida guilliermondii, 
Hansenula anomala ve Debaryomyces hansenii’dir. Reçel, 
badem ezmesi gibi yüksek şekerli dolgulu fırın ürünlerinin 
bozulmasına neden olan en yaygın ozmotolerant maya 
Zygosaccharomyces’dir. İyi üretim uygulamaları ozmofilik 
mayalarla kontaminasyonu önler, ayrıca sorbatlar, benzo-
atlar ve parabenler maya bozulmasını engellemede etki-
lidirler (1, 6, 7). 

orta ve yüksek nemli fırın ürünlerinde raf ömrünü sınırlayan 
ve uzun sürede meydana gelen mikrobiyolojik bozulma, küf 
gelişimidir. Birçok küf, su aktivitesi aw>0.80 değerlerindeyken 
gelişebilir, ancak bazı kserofilik küfler 0.65 su aktivitesinde de 
gelişebilir. Unlu mamullerin küflenmesi, fırıncılık endüstrisi için 
ciddi bir ekonomik kayıptır. 

Taze ürünlerde canlı vejetatif küfler olmamasına rağmen, 
hava, pişirme ortamı, çalışan işçiler ve yardımcı katkılardan 
kaynaklanan pişirme sonrası kontaminasyon nedeniyle 
ürünler kısa sürede bozulur. küflenme sıcak ve nemli hava 
koşulları yüzünden yaz aylarında daha fazla görülür. Ayrıca, 
ürünler tamamen soğumadan ambalajlanırsa, nem am-
balaj içerisinde ve ürün yüzeyinde yoğunlaşır. Bu da küf 
oluşumuna elverişli koşullar yaratır. Ürün tipi, denge bağıl 
nemi ve mevsim gibi çeşitli faktörler küf sporlarının sayısını 
ve türünü etkiler (6). Fırın ürünlerinde rastlanan potansi-
yel küfler: Penicillium spp., Cladosporium spp., Aspergillus 
spp., Rhizopus ve neurospora’dır. Penicillium spp. cinsinin 
özellikle, P. notatum, P. expansum ve P. viridicatum cinsleri, 
yüksek denge bağıl nemli (>% 86) ortamda baskın bozulma 
yapan küflerdir (1, 6).  

ery cleaning with the water containing acetic acid and using 
propionates and acetic acid as chemical preservative in the 
product can prevent the rope disease. Bacteria-sourced oth-
er deteriorations can be formed in the products with cream 
filling high moisture containing egg and milk. For example; 
pathogens like Bacillus cereus and Staphylococcus aureus are 
the reasons for these kinds of deteriorations and cause food-
originated poisonings (1, 6).

Problems about yeast are mostly seen in products with inter-
mediate and high moisture. Yeasts form noticeable white or 
pink stains on the bread; besides they form alcoholic and eso-
teric smells or noticeable gas that causes dilating of the flex-
ible package. Visible yeast growth is related to the products 
with high aw and short shelf life. But the fermentative dete-
rioration is mostly seen in the products with low aw and long 
shelf life (fruit cakes). 

Making deterioration on the surface of the bread, the yeasts 
are basically Pichia burtonii (chalk mold) and Candida guilli-
ermondii, Hansenula anomala and Debaryomyces hansenii in 
lesser amounts. The most widespread osmotolerant yeast that 
causes the deterioration of bakery products with high sugar 
filling like jam, almond butter is Zygosaccharomyces. Good 
manufacturing applications prevent contamination with os-
mophilic yeasts; besides sorbates, benzoates and parabens are 
effective on preventing yeast deterioration (1, 6, 7).

The microbiological deterioration that restricts the shelf life 
in bakery products with intermediate and high moisture and 
forming in long processes is mold growth. Many molds can 
grow when the water activity is at aw>0.80 levels; but some 
xerophilic molds can grow at 0.65 water activity. Mold growth 
is a serious economic loss for bakery industry. Although there 
are not alive vegetative molds in fresh products; the products 
are deteriorated in a short time because of the after-baking 
contamination arising from air, baking environment, workers 
and auxiliary additives. Mold growth is seen more in summer 
time due to the hot and humid weather conditions.  Moreover; 
if the products are packed before being completely cooled, 
the moisture intensifies inside the package and on the prod-
uct. This creates favorable conditions for mold growth. Various 
factors like product type, stability relative humidity and sea-
sons affect the number and kinds of mold spores (6). Potential 
molds encountered bakery products are: Penicillium spp., Cla-
dosporium spp., Aspergillus spp., Rhizopus and neurospora. 
Especially the kinds of Penicillium spp.; P. notatum, P. expan-
sum and P. viridicatum are the molds that make dominant 
deterioration in the environment with high stability relative 
humidity (>86 %) (1, 6).

B. THE CONTROL OF MICROBIOLOGICAL 
DETERIORATIONS IN BAKERY PRODUCTS
The strategies of packaging in aseptic conditions before or 
after baking in order to extend the microbiological shelf life 
of bakery products; elimination of the after-baking contami-
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B. UNLU MAMULLERDEKİ MİKROBİYOLOJİK 
BOZULMALARIN KONTROLÜ 
Fırıncılık ürünlerinin mikrobiyolojik raf ömrünü uzatmak 
için pişirmeden önce veya pişirmeden hemen sonra aseptik 
koşullarda paketleme; paketleme sonrasında ürün yüzey-
indeki pişirme sonrası bulaşıların yok edilmesi; paketlenmiş 
ürünlerde ise pişirme sonrası bulaşanların gelişiminin kontrol 
edilmesi stratejilerinin izlenmesi gereklidir (1).

Yüksek nemli ürünlerde, özellikle ekmek için en önemli bozul-
ma problemi bayatlama sonrası küf oluşumudur. küf sporları, 
pişirme sırasında inaktive edildiği için küf kaynaklı bozulma, dil-
imleme makinesi ve pişirme personeli gibi pişirme ortamından 
kaynaklanır. Bu yüzden, eğer pişirme sonrası bulaşı engelle-
nirse birçok fırıncılık ürününün raf ömrü uzatılabilir. 

Ürünlerin pişirme öncesi ya da pişirildikten hemen sonra 
erken paketlenmesi ile bu mümkün olabilir. Ancak, pişirme 
öncesi paketlemenin dezavantajı, özel ve ısıya dirençli am-
balaj materyalinin gerekliliğidir. Buna karşın, pişirme sonrası 
ambalajlamanın dezavantajı, ürünlerin yüzeyinde yoğunlaşma 
probleminin meydana gelmesidir. Bunun için steril bir or-
tamda ürünlerinin soğutulması gerekir. Steril havayı pişirme 
ortamına üflerken mikroorganizmaları havadan temizleyen 
hava filtreleme sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemlerin başlıca 
dezavantajı maliyettir (1).

Soğutma ve ambalajlama teknolojilerindeki gelişmelere 
rağmen pişirme sonrası küf sporu kontaminasyonunun önüne 
geçilememektedir. Bu sebeple araştırmalar, daha çok ürünlerin 
işlenme sonrasında küf sporu bulaşılarını önleme metotlarına 
yoğunlaşmıştır. Yüksek ve orta nemli fırın ürünlerinde pişirme 
sonrası bulaşıları inaktive etmek için ultraviyole ışık, kızılötesi 
radyasyon, mikrodalga ısıtma, düşük dozlu radyasyon, 
titreşimli ışık teknolojisi ve ultra yüksek basınç teknolojisi gibi 
eski ve yeni metotlar üzerinde çalışılmıştır (1, 6, 8, 9). 

nation on product surface after packaging; controlling the 
growth of after-baking contaminations in the packaged prod-
ucts should be followed (1).

In products with high moisture, especially for bread, the 
most important deterioration issue is mold growth after 
staling. As the mold spores are inactivated during baking, 
the mold-originated deterioration arises from baking envi-
ronment like slicing machine and baking staff. Thus; if the 
after-baking contamination is prevented, the shelf life many 
bakery products can be extended. This can be possible with 
packaging of the products before or right after baking. How-
ever the disadvantage of before baking packaging is the ne-
cessity of a special package material with heat resistance. on 
the contrary, the formation of condensation on the surfaces 
of the products is a disadvantage of after cooking. For this, 
the products are needed to be cooled in a sterile environ-
ment. Air filtration systems that clean the microorganisms 
from the air while blowing sterile air to the baking environ-
ment are developed. The cost of these systems is the major 
disadvantage of them (1).

Despite of the developments in cooling and packaging tech-
nologies, after-baking mold spore contamination cannot be 
prevented. Thus the researches have focused mostly on the 
methods of preventing mold spore contaminations after the 
product process. In order to inactivate the after baking con-
tamination in bakery products with high and intermediate 
moisture; some old and new methods such as ultraviolet light, 
infrared radiation, microwave heating, low-dose radiation, vi-
brating light technology and ultra-high pressure technology 
are studied (1, 6, 8, 9).

Although the bakery industry has many traditional and new 
methods in order to inactivate the molds contaminated af-
ter processing, it doesn’t use these methods widely in order 
to extend shelf life. The most practical, common and low-
cost method used by the bakery industry for achieving this 
purpose is controlling the after-baking contamination in the 
packaged products. For this; decreasing aw in the formula-
tion, using chemical preservatives (sorbates and propionates) 
in spray form on the product surface, modified atmosphere 
packaging (MAP) are suggested (1, 2, 6, 8, 10). These will be 
discussed shortly.

a. The changes that can be made in the formulation: The 
shelf life of bakery products with high moisture is related to 
pH and water activity (a

w). Thus, decreasing the pH and aw rate 
is the first priority to ensure long shelf life. Decreasing pH can 
be ensured by using acidulants like organic acids (citric acid, 
lactic acid, acetic acid, etc.) or lactic acid bacteria cultures (sour 
dough cultures, etc.). Decreasing the water activity can be en-
sured by adding soluble substance such as sugar, salt, polyal-
cohol and fractionated milk products. However the disadvan-
tage of this approach is that it affects the sensory and textural 
properties of the product negatively (1, 6).
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Fırıncılık endüstrisi işleme sonrası bulaşan küfleri inaktive et-
mek için birçok geleneksel ve yeni metoda sahip olmasına 
rağmen raf ömrünü uzatabilmek için bu metotları yaygın 
olarak kullanmamaktadır. Bu amaca ulaşmak için fırıncılık 
endüstrisi tarafından kullanılan en pratik, yaygın ve maliyeti 
düşük yöntem ambalajlanmış ürünlerde pişirme sonrası kon-
taminasyonun kontrol edilmesidir. Bunun için formülasyonda 
aw azaltmak, ürün formülasyonunda kimyasal koruyucu (sor-
batlar ve propiyonatlar) kullanmak, ürün yüzeyinde sprey 
şeklinde koruyucular kullanmak, modifiye atmosferde pak-
etleme (MAP) teknolojisi önerilmektedir (1, 2, 6, 8, 10). Bunlara 
kısaca değinilecektir. 

a. Formülasyonda Yapılabilecek Değişiklikler: Yüksek 
nemli fırın ürünlerinin raf ömrü, pH ve su aktivitesi (aw) ile 
ilişkilidir. Bu yüzden, bu ürünlerde hem pH hem de aw oranını 
düşürmek, uzun raf ömrünü sağlamada birinci önceliktir. 
pH’nın düşürülmesi, organik asitler (sitrik asit, laktik asit, asetik 
asit vb.) veya laktik asit bakteri kültürleri (ekşi hamur kültürl-
eri vb.) gibi asidulant kullanımı ile sağlanabilir. Su aktivitesinin 
azaltılması; ürüne şeker, tuz, polialkol ve fraksiyone süt ürün-
leri gibi çözünen madde eklenmesiyle sağlanabilir. Ancak, bu 
yaklaşımın dezavantajı, ürünlerin duyusal ve dokusal özel-
liklerini olumsuz etkilemesidir (1, 6). 

b.  Kimyasal ve Doğal Koruyucular: kimyasal koruyucular, fırın 
ürünlerinde hem küf hem de bakteriyel bozulmayı kontrol et-
mede yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Ancak, gıda ürünler-
inde kimyasal koruyucu kullanımı ile ilgili tüketici endişeleri 
yüzünden doğal koruyucu (sirke veya üzüm suyu) kullanımı 
yaygınlaşmaktadır. İyi bir kimyasal veya doğal koruyucu şu 
özelliklere sahip olmalıdır: 
- geniş bir antimikrobiyel spektruma sahip olmalı, 
- toksik olmamalı, 
- düşük konsantrasyonda etkili olmalı,
- ürünün pH’sı üzerinde minimal etkisi olmalı, 
- kullanılan konsantrasyonda ürünlerin koku, renk ve tadını et-
kilememeli,
- toz formda olmalı,
- suda iyi çözünebilmeli,
- korozif olmamalı,
- depolamada stabil olmalı,
- fermantasyonda veya somun özellikleri üzerine olumsuz et-
kileri olmamalı,
- ucuz olmalıdır. 

Fırıncılık endüstrisinde kullanılan kimyasal koruyucular; propi-
yonik asit ve kalsiyum/sodyum propiyonat, sorbik asit ve kal-
siyum/potasyum/sodyum sorbatlar, asetik asit ve sodyum ase-
tat/diasetatlar, sodyum benzoat, metil/propil paraben, sorbik 
hidroksamik asittir. Tüketici endişeleri yüzünden asetik asit ve 
tuzları, birçok uygulamada propiyonik asit ve tuzlarının yerini 
almaktadır (1, 6, 7, 11). 

Hububat ürünlerinin raf ömrünü sağlamada doğal koruyucular 
üzerine ilgi artmaktadır. Örneğin yıllardır süt ve et endüstrisinde 

b. Chemical and natural preservatives: Chemical preserva-
tives are used widely in bakery products for controlling both 
the mold and bacterial deterioration. But, due to the concerns 
of the consumers about chemical preservative usage, natural 
preservative (vinegar or grape juice) usage is becoming wide-
spread. A good chemical or natural preservative should have 
these features below:
- It should have a wide antimicrobial spectrum,
- It should not be toxic,
- It should be effective on low concentration,
- It should have minimal effect on pH of the product,
- It should not affect the smell, color and taste of the products 
in the used concentration,
- It should be in powder form,
- It should be dissolved in the water well,
- It should not be corrosive,
- It should be stable in storing,
- It should not have negative effects on fermentation or loaf 
properties,
- It should be cheap.

The chemical preservatives used in bakery industry are propi-
onic acid and the calcium / sodium propionate, sorbic acid and 
calcium / potassium / sodium sorbates, acetic acid and sodium 
acetate / diacetates, sodium benzoate, methyl / propyl para-
ben, sorbic hydroxamic acid. Due to the consumer concerns, 
acetic acid and its salts replace propionic acid and its salts in 
many applications (1, 6, 7, 11).

Interest to the natural preservatives in ensuring shelf life of 
grain products is increasing. For example; the nisin bacteri-
ocin that has been widely used as a preservative in dairy and 
meat industry for years and produced by lactococcus lactis 
bacteria is a natural preservative. It is used in many countries 
safely and in GRAS (Generally recognized as safe) position in 
USA. nisin is effective against gram positive bacteria sporing 
like Bacillus and Clostridium spp. The solubility and stability 
of nisin in pH<4 conditions is high but its antimicrobial activ-
ity decreases in pH>8 conditions. Besides, Pediocins produced 
by some Pediococcus spp. kinds are suggested as bio-preserv-
atives. But researches on them are still ongoing. Although it 
has been proven that natural preservatives are effective as 
antimycotic agent, their usage amounts are higher than the 
traditional preservatives and because of that they can give off 
color and taste to many products (1, 6, 7, 11, 12).

c. modified atmosphere packaging (map) technology: As 
an alternative to chemical preservatives MAP technologies 
have emerged in controlling the mold issues without dealing 
with aw and pH levels of grain products. MAP is a “packaging 
technology with which the atmosphere inside the package is 
modified by the usage of various gases in different amounts in 
order to slow down the respiratory rate, stop microbiological 
growth and enzymatic reactions for the purpose of extending 
the shelf life of the product”. The gases (Co

2, n2, o2) s used in 
MAP are natural and they do not require to be written on prod-



80

koruyucu olarak yaygın şekilde kullanılan ve lactococcus lactis 
bakterisi tarafından üretilen nisin bakteriyosini, doğal bir ko-
ruyucudur. Birçok ülkede güvenilir şekilde kullanılır ve ABD’de 
GRAS konumundadır. Bacillus ve Clostridium spp. gibi özellikle 
spor yapan gram pozitif bakterilere karşı nisin etkilidir. nisinin, 
pH<4 koşullarında çözünürlüğü ve stabilitesi yüksektir fakat an-
timikrobiyel aktivitesi pH>8 koşullarında azalır. Ayrıca, bazı Pedio-
coccus spp. türleri tarafından üretilen Pediosin’ler de biyo-ko-
ruyucu olarak önerilmektedir. Ancak bunlar üzerinde araştırmalar 
devam etmektedir. Doğal koruyucuların antimikotik ajan olarak 
etkili olduğu kanıtlanmasına rağmen kullanım miktarları gele-
neksel koruyuculardan daha yüksektir ve bu yüzden birçok ürüne 
istenmeyen renk ve lezzet verebilirler (1, 6, 7, 11, 12). 

c. Modifiye Atmosferde Paketleme (MAP) Teknolojisi: 
Hububat ürünlerinin aw ve pH seviyelerine bakılmaksızın 
küflenme problemlerini kontrol etmede, kimyasal ko-
ruyuculara alternatif olarak MAP teknolojisi ortaya çıkmıştır. 
MAP, ‘gıdanın raf ömrünü uzatmak amacıyla gıdanın solu-
num hızını yavaşlatmak, mikrobiyolojik gelişmeyi ve enzi-
matik reaksiyonları durdurmak için çeşitli gazların farklı 
oranlarda kullanılmasıyla ambalaj içerisindeki atmosferin 
modifiye edildiği bir ambalajlama teknolojisidir’. MAP’da 
kullanılan gazlar (Co2, n2, o2) doğaldır ve ürün etiketi üzeri-
ne yazılmasına gerek yoktur. MAP teknolojisinin ilerlem-
esinde birçok faktör rol oynamıştır. Bunlar; su buharı ve gaz 
bariyer özellikleri yüksek polimerik (PVDC, EVoH) ambalaj 
materyallerinden laminasyon tekniği ile kompozit ambalaj 
materyallerinin (naylon/PE, naylon/PVDC/PE veya naylon/
EVoH/PE) üretimi; sürekli genişleyen pazar; kimyasal ko-
ruyucular ile ilgili tüketici endişeleri; artan enerji maliyeti; 
tüketicinin MAP teknolojisinin avantajlarını kavrayabilme 
gücüdür (1, 10, 13, 14).

Ambalaj içindeki atmosferi modifiye etmede kullanılan diğer 
yöntemler ise; vakum paketleme, oksijen emiciler (AgelessTM, 
FreshilizerTM, FreshPaxTM ve FreshMaxTM oksijen emicileri) ile 
ambalajlama, etanol buharı jeneratörleri (EthicapTM, Anti-
moldTM, negamoldTM) ile ambalajlama teknolojileridir (1, 10).  

MAP ambalajlamada, ambalaj materyalinin gaz sızdırmazlığı 
önemlidir. Ayrıca, gaz ambalajlamada kullanılan filmlerin su 
buharı geçirgenliğinin mümkün olduğunca düşük olması 
gerekir. Unlu mamullerin gaz ambalajlanmasında yaygın 
olarak kullanılan lamine filmler; naylon/lDPE (orta gaz bari-
yer filmi) ve polietilen veya iyonomer (yüksek gaz bariyer 
filmi) ile lamine edilen PVDC kaplı polipropilendir. Çeşitli 
unlu mamullerin raf ömrünü uzatmak için önerilen Co2:n2 
(60:40) gaz karışımının farklı ambalaj filmlerine uygunluğu 
araştırılmaktadır. Bunun için donat, ekmek, gofret, muf-
fin kek, tereyağlı tart, meyveli pastalar ve kremalı pasta-
lar üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. MAP, tüm hububat 
ürünleri için uygun olmayabilir ve bu teknolojinin başarısı 
için ürünün fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri-
ni bilmek çok önemlidir. Gaz ambalaj, nispeten basit bir 
teknoloji gibi gözükse de belirli bir ürün için uygun gaz 

uct label. lots of factors play a role in the development of MAP 
technology. These are the production of composite packaging 
materials (nylon/PE, nylon/PVDC/PE or nylon/EVoH/PE) with 
lamination technique from polymeric (PVDC, EVoH) packag-
ing materials with high water vapor and gas barrier proper-
ties; the ever-expanding market; consumer concerns about 
chemical preservatives; increasing energy costs; consumer’s 
comprehension power of the advantages of MAP technology 
(1, 10, 13, 14).

other methods used in modifying the atmosphere inside the 
package are; vacuum packaging, packaging with oxygen ab-
sorbers (Ageless, FreshilizerTM, FreshPaxTM and FreshMaxTM 
oxygen absorbers) and packaging technologies with ethanol 
vapor generators (EthicapTM, AntimoldTM, negamoldTM) (1, 
10).

Gas impermeability of packaging material is important in MAP 
packaging. Besides, the films used in gas packaging should 
have low water permeability. The laminated films used in gas 
packaging of bakery products are PVDC covered polypropyl-
ene laminated by nylon/lDPE (intermediate gas barrier film) 
and polyethylene or ionomer (high gas barrier film). The com-
pliance of Co2:n2 (60:40) gas mixture suggested for extending 
the shelf life of various bakery products to different packaging 
films is being researched. For that, researches on donut, bread, 
waffles, muffins, cakes, butter tart, fruity cakes and cream 
cakes are being made. 

MAP may not be suitable for all of the grain products and 
knowing the physical, chemical and microbiological proper-
ties of the product is really important for the success of this 
technology. While the gas packaging seems a simple technol-
ogy, the proper gas mixture for a specific product cannot be 
determined by trial and error; it can be determined only by 
presenting the variables that affect the shelf life of the product 
in a detailed and systematic way. The shelf life of bakery prod-
ucts without mold growth can be extended to 3 months by 
using proper Co2:n2 mixtures with scientific data (1, 10, 13).

Another alternative new technology to vacuum or gas pack-
aging is o2 absorbers. The modification of packaging at-
mosphere is possible with this technology. This technology 
includes adding some chemical compounds (organic or inor-
ganic) in the little vesicles inside the package (not to the prod-
uct) for the purpose of changing the atmosphere inside the 
package. 

The oxygen absorbers are developed in Japan. The purpose 
is decreasing the oxygen inside the package as much as pos-
sible and extending the mold-free shelf life. The oxygen ab-
sorbing technology is used in the ready-made breads of some 
military units. In this system o2 purifier FreshpaxTM is put in-
side a vesicle made of polyester / aluminum foil / high density 
polyethylene with a ready-made bread inside it.  Under these 
circumstances, bread managed to remain for 13 months at 
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karışımı deneme-yanılma ile belirlenemez; ancak ürünün 
raf ömrünü etkileyen değişkenlerin detaylı ve sistematik 
bir şekilde ortaya konulmasıyla belirlenebilir. Böyle deney-
sel verilerle, uygun Co2:n2 karışımları kullanılarak unlu 
mamullerin oda sıcaklığında küfsüz raf ömrü 3 aya kadar 
uzatılabilir (1, 10, 13). 

Vakum veya gaz ambalajlamaya alternatif bir diğer yeni 
teknoloji o2 emicilerdir. Bu teknoloji ile ambalaj atmosfer-
inin modifikasyonu mümkündür. Bu teknoloji, MAP amba-
laj içine (ürüne değil), paket içindeki atmosferi değiştirmek 
amacıyla küçük kesecik içinde bazı kimyasal bileşiklerin (or-
ganik veya inorganik) konulmasıdır. 

oksijen emiciler Japonya’da geliştirilmiştir. Amaç ambalaj 
içindeki oksijeni mümkün olduğunca azaltmak ve küfsüz raf 
ömrünü uzatmaktır. Bazı askeri birliklerin yenmeye hazır ek-
meklerinde oksijen emici teknoloji şu anda kullanılmaktadır. 
Bu sistemde, o2 temizleyici FreshpaxTM,  içinde pişirilmiş 
yenmeye hazır ekmek olan ve polyester/alüminyum folyo/
yüksek yoğunluklu polietilenden yapılmış bir kesecik içine 
konulmaktadır. Bu koşullar altında ekmek 25oC’de 13 ay 
küflenmeden kalabilmiştir. Araştırmalar o2 emicilerin; ba-
gel-simitleri, pizza hamuru ve pide ekmeğinin raf ömrünü 
uzatabileceğini göstermiştir (1, 10, 15). 

Etanol (etil alkol), antimikrobiyel bir ajan olarak kullanılabilir. 
Plastik ambalaj filmle paketlemeden önce ekmek ve 
keklerde küflenmeyi geciktirmek amacıyla ürünün yüzey-
ine direk etanol püskürtülmüş ve buhar evresinde etanolün 
antimikrobiyel etkisi gösterilmiştir. Ancak, etanol buharı 
oluşturmanın daha pratik ve güvenli yolu, etanol buharı 
oluşturan küçük keseciklerdir. 

Bunlar EthicapTM veya AntimoldTM gibi ticari adlar altında 
satılmaktadır. Burada ana prensip; gıda EthicapTM keseciği 
ile ambalajlandığında, gıdadan nem emilir ve etanol buharı 
kesecikten salınarak paket içindeki boşluğa nüfuz eder. An-
cak, paket boşluğundaki ilk ve son etanol buharı miktarı, 
kesecik boyu ve ürün aw’nin bir fonksiyonudur. 

Etanol buhar jenaratörlerinin, Aspergillus ve Penicillium tür-
leri de dahil en az 10 çeşit küf; Staphylococcus, Salmonella 
ve E.coli spp. dahil 15 tür bakteri ve 3 tür bozulma yapan 
mayayı kontrol etmede etkili olduğu bildirilmiştir. Etanol 
buhar jenaratörleri, yüksek nemli unlu mamullerin (ekmek, 
donat ve sponge tip kek) küfsüz raf ömrünü uzatmak için 
Japonya’da yaygın olarak kullanılıyor. Araştırmalarda etanol 
buharının bayatlamaya karşı etkili olduğu da gösterilmiştir 
(1, 10, 16). 

C. UNLU MAMULLERİN GIDA GÜVENLİĞİNİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Unlu mamullerden kaynaklanan gıda zehirlenmeleri giderek 
önem arz etmektedir. Yüksek nemli hububat ürünlerinde gıda 
zehirlenmelerinden sorumlu başlıca patojen mikroorganizma-

25oC without mold growth. The researches have shown that 
o2 purifiers can extend the shelf life of bagels, pizza dough and 
pitta bread (1, 10, 15).

Ethanol (ethyl alcohol) can be used as an antimicrobial agent. 
Ethanol was sprayed on the surface of the product directly 
for the purpose of delaying the mold growth in bread and 
cakes before packaging with plastic package film and ethanol 
showed its antimicrobial effect in the vapor phase. However 
the more practical and safer way of forming ethanol vapor is 
little vesicles forming ethanol vapor. These are sold under the 
commercial names like EthicapTM or AntimoldTM. The main prin-
ciple in here is that the moisture is absorbed from the food 
and ethanol vapor penetrates into the gap inside the package 
by releasing from the vesicle when the food is packaged with 
EthicapTM vesicle. 

However the first and last ethanol vapor amount in the pack-
age gap is a function of the size of vesicle and aw of the prod-
uct. It is stated that ethanol vapor generators are effective on 
controlling at least 10 kinds of mold including Aspergillus and 
Penicillium kinds; 15 bacteria varieties including Staphylococ-
cus, Salmonella and E.coli spp. and 3 kinds of yeast that cause 
deterioration. Ethanol vapor generators are used in Japan 
widely in order to extend the mold-free shelf life of bakery 
products with high moisture (bread, donut and sponge type 
cake). It has been shown in the researches that ethanol vapor 
is effective against staling (1, 10, 16).

C. FACTORS THAT AFFECT THE FOOD SAFETY OF 
BAKERY PRODUCTS
The food poisonings arising from bakery products are gain-
ing importance steadily. Major pathogen microorganisms re-
sponsible from food poisonings in grain products are Bacillus 
cereus and Staphylococcus aureus. There a couple of reasons 
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lar Bacillus cereus ve Staphylococcus aureus’dur. Unlu mamul-
lerin bu zehirlenmelerden sorumlu tutulmasının birkaç nedeni 
vardır (1): 

1. İşlem Koşulları: İstenilen yapısal ve kalite özelliklerine 
ulaşmak için çoğu unlu mamul sadece orta seviyede ısıl işlem 
görür. Örneğin, ekmek yüksek sıcaklıkta pişirilir ancak pişirme 
sırasında ekmeğin merkezindeki sıcaklık çok kısa süre 100˚C’yi 
geçer. Ayrıca, bazı fırın ürünleri hiç ısıl işlem uygulamadan 
hazırlanan krema, soğuk puding, baharat, kuruyemiş, meyveli 
topingler veya dolgular içerebilir. 

Vejetatif patojenik mikroorganizmalar düşük termal diren-
çleri (D değerleri) yüzünden pişirme sırasında kolaylıkla yok 
edilebilir. Ancak, spor oluşturan bakterilerin sporları yüksek D 
değerlerine sahip olduğundan kolaylıkla pişirme sıcaklığında 
canlı kalabilirler. Eğer ambalajlama ve muhafaza koşulları 
gelişmeleri için uygun ise insanlarda tehlike yaratabilecek 
sayıya çıkabilirler. Pişmiş taze ürünler fırın ortamından ve per-
sonelden kontamine olabilir. Üstelik fırın ürünleri yumurta, 
et veya süt gibi çiğ gıdalar ile aynı ortamda hazırlanır veya 
depolanırsa çapraz kontaminasyon meydana gelebilir (1, 17). 

2. Riskli Ürünler/İçerikler: Birçok unlu mamul ve içerikleri 
pH>4.6 ve aw>0.85 özelliklerine sahiptir, bu koşullar patojenik 
bakteri gelişimine elverişlidir. Birçok fırın ürünü/içerikleri mik-
robiyolojik gelişmeyi sınırlayan pH ve aw seviyelerine sahiptir 
ancak bazı unlu mamuller mikrobiyolojik gelişmeye uygun-
dur. Depolama sırasında pH ve aw değişebilir. Araştırmalar, 
kek ile düşük su aktiviteli kaplama materyali arasında nem 
yoğunlaşmasından dolayı bazı patojenik mikroorganizmaların 
gelişebileceğini göstermiştir. 

krema, et ve peynir dolgulu unlu mamuller gıda kaynaklı 
hastalıkların ortaya çıkmasında potansiyel gıdalardır. Bu 
dolgulu ürünleri buzdolabı sıcaklığında muhafaza etmek 
mikrobiyolojik büyümeyi geciktirmesine rağmen listeria 
monocytojen gibi psikrotrofik patojenlerin gelişmesini 
engellemede yetersizdir. Eğer unlu mamuller dondurulmuş 
ise bakteriyel gelişme yavaşlar ancak çözünmeye 
başladığında Salmonella spp. gibi zehirlenme yapan pato-
jenler tekrar gelişebilir (1, 6).

3. Tüketici Tercihleri: Son zamanlarda tüketiciler kimyasal 
koruyucu içermeyen, yağı azaltılmış ve kalorisi düşürülmüş 
hububat ürünlerini tercih etmektedirler. Ancak, ürünlerdeki bu 
değişim ürünün aw ve pH’sını etkilediğinden gıda kaynaklı pa-
tojenlerin gelişmesine uygun koşullar yaratabilir. Yeni tasarla-
nan bu ürünler güvenli olabilir ancak güvenlikleri ürüne özgü 
olarak değerlendirilmelidir. Eğer bu ürünler modifiye atmos-
ferde ambalajlanmış ve oda sıcaklığında depolanıyorsa ciddi 
problemler meydana gelebilir (1). 

D. UNLU MAMULLERDE ÖNEM ARZ EDEN 
MİKROORGANİZMALAR
Unlu mamullerde gıda zehirlenmelerine yol açan mikroorga-

why bakery products are blamed for these poisonings (1):

1. The process conditions: Most of the bakery products have 
intermediate heat treatment in order to reach the desired 
structural and quality properties. For example; bread is baked 
at high temperature but the temperature at the center of bread 
exceeds 100˚C for a very short period. Besides some bakery 
products may include cream, cold puddings, spices, nuts, fruit 
toppings or fillings that are prepared without being applied 
heat treatment. Vegetative pathogenic microorganisms can 
be eliminated easily during baking process because of their 
low thermal resistances (D values). But as the spores of spore 
forming bacteria have high D values, they can stay alive eas-
ily in the baking temperature. They can increase in numbers 
that can create threats for human if the packaging and storage 
conditions are suitable for their growth. Baked fresh products 
can be contaminated from the bakery environment and staff. 
Moreover; if the bakery products are prepared or stored in the 
same environment with raw food like egg, meat or milk, cross-
contamination can be occurred (1, 17).

2. Risky products/contents: lots of bakery products and their 
contents have properties of pH>4.6 and aw>0.85; these condi-
tions are suitable for the development of pathogenic bacteria. 
lots of bakery products and their contents have pH and aw 
levels that restrict the microbiological development but some 
of them are suitable for microbiological development.  pH and 
aw can change during storage. Researches have shown that 
some pathogenic microorganisms can develop due to the 
moisture condensation between the cake and covering mate-
rial with low water activity. Bakery products with cream, meat 
and cheese filling are the potential foods for the emerge of 
food-originated diseases. Although storing these filled prod-
ucts at fridge temperature delays the microbiological growth, 
it is inadequate to prevent the development of psychrotrophic 
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nizmalardan ilki Salmonella spp.’dir. Hayvanlardan, hayvansal 
ürünlerden ve işleme ortamlarından izole edilmiştir. Salmo-
nella spp.’in sebep olduğu gıda kaynaklı gastrointestinal 
hastalığa Salmonellosis denir. Salmonella spp. unlu mamullerin 
imalatında kullanılan bazı yardımcı katkı maddeleri vasıtasıyla 
kontamine olabilir. 

Araştırmalar unda da Salmonella spp. patojen 
mikroorganizmaların bulunabileceğini göstermiştir. Un, 
çoğalma için çok kuru olmasına rağmen, mikroorganizma 
hücreleri birkaç ay boyunca canlı kalabilirler. Unlu mamul 
yapımında kullanılan birçok çiğ malzeme Salmonella spp. 
içerebileceği için, bu malzemelerde çoğalmalarını engellemek 
ve diğer malzemelerin ve unlu mamullerin çapraz kontami-
nasyonunu en aza indirmek için daima dikkatli olunmalıdır. 

Bildirilmiş Salmonellosis salgınlarının çoğu S.enteritidis PT4, 
S.enteritidis PT7 ve S.typhimurium içeren bozulmuş unlu 
mamullerin (tiramisu, kremalı pasta vb.) tüketilmesinden 
kaynaklanmıştır. Bu salgınlarda, yumurtalar şüpheli kontami-
nasyon kaynağı olarak doğrulanmıştır.

Birçok yumurta içeren unlu mamul hafif ve gevrek ürünler elde 
etmek için orta sıcaklıkta bir ısıl işleme tabi tutulurlar. Bu tür 
unlu mamuller tatlı veya ekşi krema dolgulu ürünler, paylar, 
mousse ve cheese-cake gibi ürünlerdir. 

orta sıcaklıktaki ısıl işlemler Salmonella spp.’yi inaktive etmek 
için yetersizdir. Düşük pH, patojen bakterilerin gelişmesini kon-
trol etmek için kullanılabilir iken, meyve turtaları gibi asidik 
mamullerin gıda kaynaklı salgınlarda rolü olmayacağının ga-
rantisi yoktur. Salmonella spp. çok düşük aw’ne sahip gıdalarda 
uzun süre canlılığını koruyabilir. Salmonella spp. içeren 
salgınlara kuru yumurta, çerez gıdalar, özel kek karışımlarında 
rastlanmıştır. 

pathogens like listeria monocytojen. If the bakery products 
are frozen, the bacterial development slows down but when it 
starts to dissolve pathogens that cause poisonings like Salmo-
nella spp. may develop again (1, 6).

3. Consumer preferences: lately, consumers prefer the grain 
products that do not include chemical preservatives, their fat 
are reduced and calorie is lowered. But this change can create 
suitable conditions for the development of food-originated 
pathogens as it affects the aw and pH of the product. These 
newly designed products can be reliable but their reliance 
should be evaluated for each product separately. If these prod-
ucts are packaged in the modified atmosphere and stored at 
room temperature, serious problems may occur (1).

D. IMPORTANT MICROORGANISMS IN BAKERY 
PRODUCTS
The first of the microorganisms that causes food poisonings in 
bakery products is Salmonella spp. It is isolated from animals, 
animal products and processing environments. The food-orig-
inated gastrointestinal disease caused by Salmonella spp. is 
called as Salmonellosis. Salmonella spp. can be contaminated 
via some auxiliary additives used in bakery products. The re-
searches have also shown that Salmonella spp. pathogen mi-
croorganisms can be found in flour. 

Although flour is too dry to breed, microorganism cells can 
stay alive for a couple of months. As man raw ingredients may 
include Salmonella spp., the persons in charge should always 
be careful in order to prevent them breeding in these ingredi-
ents and minimize the cross contamination of flour products. 
Most of the reported Salmonellosis epidemics have aroused 
from consuming deteriorated bakery products (tiramisu, 
cream cake, etc.) including S.enteritidis PT4, S.enteritidis PT7 
and S.typhimurium. In these epidemics, eggs are confirmed to 
be the suspicious contamination source. lots of bakery prod-
ucts including egg are subjected to a medium temperature 
heat treatment in order to get light and brittle products. 

These kinds of bakery products are products filled with sweet 
or sour cream, pies, mousse and cheese cake. Middle tempera-
ture heat treatments are inadequate to inactivate Salmonella 
spp. While low pH can be used for controlling pathogen bac-
teria development, it is not guaranteed that acidic products 
like fruit pies won’t play a role on food-originated epidemics. 
Salmonella spp. can stay alive for a long time in foods with a 
very low aw. 

Epidemics including Salmonella spp. have been encountered 
in dried egg, snack food, special cake mixtures. If raw eggs are 
used, cracked eggs should be avoided in order to minimize 
the food-originated disease risk. However it should be re-
membered that all eggs have potential danger by considering 
the food safety and the eggs should be stored in cooled (0-4 
° C) storage conditions in order to prevent the development 
of Salmonella spp. processing conditions also play a role in 
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Çiğ yumurta kullanılacak ise gıda kaynaklı hastalık riskini 
azaltmak için kırık yumurtalardan kaçınılmalıdır. Ancak, gıda 
güvenliğini göz önünde bulundurarak tüm yumurtaların po-
tansiyel tehlike taşıdığı unutulmamalıdır ve var olan Salmonel-
la spp.’nin gelişmesini engellemek için yumurtalar soğutulmuş 
(0-4 ºC) depo koşullarında saklanmalıdırlar. İşleme koşulları da 
Salmonella spp.’nın yok edilmesinde rol oynar. 

Sıcaklık-zaman kombinasyonu, yeterli sayıda Salmonella 
spp.’nin yok edildiğinden emin olmak için termometrel-
erden izlenmelidir. Ayrıca, gıda güvenliği bakımından unlu 
mamuller pişirildikten sonra hızla soğutulmalıdır. krema 
dolgulu hamur işlerinin +4ºC’ye soğutulmasının, Salmonel-
la spp. çoğalmasını önlediği görülmüştür. Ancak çalışmalar, 
soğutulmuş veya dondurulmuş depolama sırasında da Sal-
monella spp.’nin canlı kaldığını göstermiştir. Personel hijye-
ninin sağlanması, iyi üretim uygulamaları, personelin sürek-
li eğitimi ve Tehlike Analizi ve kritik kontrol noktası (HACCP) 
yaklaşımının uygulanması da Salmonella spp. yüzünden 
oluşan çapraz kontamisyonu azaltmak ve bu gıda kaynaklı 
patojenin yayılmasını önlemek için kritik öneme sahiptirler 
(1, 6, 18, 19). 

Staphylococcus aureus gram pozitif, fakültatif, enterotok-
sijenik patojen bir bakteridir. Staphylococcus aureus’un 
başlıca kaynağı insanlar ve hayvanlardır. S.aureus havada, 
su, süt, kanalizasyon ve gıda ile temas eden yüzeylerde 
yaygın olarak bulunur. Mastitisli ineklerden alınan süt, yük-
sek düzeyde S. aureus içerebilir. Süt kaynaklı diğer yardımcı 
unsurların da S. aureus enterotoksinini içerdiği tespit 
edilmiştir. 

ABD’de, taze veya sentetik kremalar ve pudingli dolgulardan 
yapılmış unlu mamuller, S.aureus ile ilgili tüm gıda zehirlen-
melerinin ana kaynağıdır. S.aures ısıl işlem ile tahrip edilme-
sine rağmen, enterotoksini ısıya dayanıklıdır ve pastörizasyon 
ile inaktive edilemez. ABD’ye atfedilen krem ve krema dolgulu 
hamur işlerinin tüketiminde, stafilokokal gıda zehirlenmeleri 
vakalarının sayısı, gelişen sağlık yöntemleri, sıcaklık kontrolü, 
ürün formülasyonlarının modifikasyonu ve kimyasal koruyucu 
kullanımı ile önemli ölçüde azaltılmıştır. 

kuzey Amerika’da iyi üretim uygulamaları (GMPs), donmuş 
kremalı turtalarda S.aureus kontaminasyon seviyesini etkili bir 
şekilde azaltmıştır. Metil paraben, sodyum benzoat, potasyum 
sorbat ve kalsiyum propiyonat gibi kimyasal koruyucuların, 
pH 5.2-5.6 ve aw 0.86-0.90’da S.aureus gelişimini engellediği 
bildirilmiştir. 

Unlu mamullerin ısıl işleminde S.aureus patojeni tamamıyla 
yok edilir. Hazırlanmış unlu mamullerin sıcaklık kontrollerinin 
(+4oC) daha sıkı yapılması, S.aureus gelişimini ve enterotok-
sin üretimini engellemek için yeterlidir. S.aureus, fakültatif 
gelişebileceği için MAP teknolojisi enterotoksin üretimini 
engelleyemez. MAP teknolojisiyle ambalajlanmış unlu mam-
ullerin, mutlaka +4oC’de muhafaza edilmesi gerekir. S.aureus, 

eliminating Salmonella spp. The temperature-time combina-
tion should be monitored from the thermometer in order to 
be sure that Salmonella spp. in enough numbers is eliminated. 
Besides, bakery products should be cooled quickly after bak-
ing in terms of food safety. It is seen that cooling cream-filled 
bakery products at +4ºC prevents breeding of Salmonella spp. 
however researches have shown that Salmonella spp. stays 
alive during cooled or frozen storing. 

Ensuring staff hygiene, good manufacturing applications, 
continuous training of the staff and applying the approach of 
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) have also criti-
cal importance for decreasing the cross contamination caused 
by Salmonella spp. and prevent spread of this food-originated 
pathogen(1, 6, 18, 19).

Staphylococcus aureus is a gram positive, facultative, entero-
toxigenic pathogenic bacteria. The major source of Staphy-
lococcus is humans and animals. S.aureus is widely found on 
the surfaces contacting with air, water, milk, sewage and food. 
The milk obtained from the cows with mastitis may include 
S.aureus in high levels. It is detected that other milk-sourced 
auxiliary elements include S.aureus enterotoxin. In USA, 
bakery products made of fresh or synthetic cream and pud-
ding fillings are the main source of all food poisonings about 
S.aureus. Although S.aureus is eliminated by heat treatment, 
its enterotoxin is resistant to heat and cannot be inactivated 
by pasteurization. 

The number of staphylococcal food poisoning cases in con-
suming cream and whipped cream filled bakery products 
that are attributed to the U.S., have decreased significantly by 
the developed health methods, heat control, modification of 
product formulations and using chemical preservatives. Good 
manufacturing applications (GMPs) in north America have 
decreased the S.aureus contamination level in frozen cream 
pies effectively. It is reported that chemical preservatives like 
methyl paraben, sodium benzoate, potassium sorbate and 
calcium propionate prevent the development of S.aureus 
with pH 5.2-5.6 and aw 0.86-0.90. S.aureus pathogen is com-
pletely eliminated in heat treatment of bakery products. Mak-
ing the heat control (+4oC) s of bakery products more strictly 
is enough to prevent S.aureus development and enterotoxin 
production. As S.aureus can develop facultatively MAP tech-
nology cannot prevent enterotoxin production. 

Bakery products that are packaged by MAP technology should 
absolutely be stored at +4oC. S.aureus can also grow in the en-
vironments with high sugar and low water activity. Thus strict 
heat and humidity controlled storing conditions can prevent 
the development of this pathogen by preventing the moisture 
movement (1, 6, 20, 21).

Bacillus cereus is the factor of many bakery product-originat-
ed food poisonings. Causing rope disease in bread, B.subtilis 
and B.licheniformis bacteria can play a role in food-originated 
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yüksek şeker ve düşük su aktiviteli ortamlarda da gelişebilir. 
Bu yüzden sıkı sıcaklık ve rutubet kontrollü muhafaza şartları, 
üründeki nem hareketini engelleyerek bu patojenin gelişimini 
önleyebilir (1, 6, 20, 21). 

Bacillus cereus, unlu mamul kaynaklı birçok gıda zehirlenme-
sinin etmenidir. Ekmekte rop (sünme) hastalığına sebep olan 
B.subtilis ve B.licheniformis bakterilerin, gıda kaynaklı zehirlen-
melerde rol alabileceği bildirilmiştir. B.cereus’un, gastroenteri-
tise sebep olan iki farklı toksine sahip olduğu ifade edilmiştir. 

kusma yapan tipi, genellikle hububat ürünlerine dayalıdır, 
ancak ishal yapan tipi çoğunlukla proteinli gıdalarla ilişkilidir. 
Bacillus spp. türü mikroorganizmalar; toprak, toz ve suda 
bulunabilecek ve genel olarak bitki ve hayvan ürünlerinden 
izole edilen, spor oluşturabilen türlerdir. Bacillus spp.’lar tar-
lada buğdaya tutunur ve buğday öğütüldüğünde una geçer. 
Yapılan araştırmalar, Bacillus spp. mikroorganizma sporlarının 
unda ve unlu mamullerde bulunabileceğini göstermiştir. Bacil-
lus spp. sporları ısıya dirençlidir ve uygun şartlar geliştiğinde 
toksin üretimini hızlandırır. 

Pişirme sırasında sporların yaşayabilmesi, bakteri sporunun 
termal direncinin yanı sıra ürün tipine ve pişirme sırasında 
ulaşılan iç sıcaklığa da bağlıdır. Soğuğa adapte olabilen türleri, 
buzdolabı sıcaklığında bile toksin üretebilir. Yüksek miktarda 
Bacillus sporlarının varlığı, toksin üretimi ile ilişkilendirilebilir. 
Bacillus spp. kaynağı olabilecek ve unlu mamullerde kullanılan 
diğer gıdalar; kurutulmuş yumurta, soya proteini, pirinç, maya, 
kurutulmuş meyveler ve kakaodur. Unda ilk başta düşük sayıda 
spor olmasına rağmen pişirme sırasında canlı kalan sporlar, 
uygun koşullarda hızlıca çoğalabilirler. B.cereus, ekmeğin 
pişirilmesi sırasında kolaylıkla yok edilebilirken, ısıya dirençli 
B.subtilis türü canlı kalabilmektedir. 

Ekmek ürünlerinin güvenliği için B. cereus, B. subtilis ve B. li-
cheniformis patojenlerinin kontrolü önemlidir. Son üründe 
Bacillus spp.’in gelişiminin kontrolü, kimyasal koruyucular ile 
sağlanabilir. Propiyonik asit, kalsiyum/potasyum propiyonat-
lar ve kalsiyum asetat; bazı Bacillus spp. sporlarının çimlen-
mesini ve gelişmesini geciktirebilir. Özellikle rop hastalığına 
sebep olanlara karşı etkilidirler. Ekmekte rop hastalığının ön-
lenmesi ile ilgili bir araştırmada sirkenin, kalsiyum propiyo-
nata göre daha etkili olduğu bildirilmiştir. laktik asit bakter-
ilerinin de Baciluss spp. türlerinin gelişmesini engelleyebildiği 
bildirilmiştir. 

Özellikle ekşi hamur ilavesi, asitliği artırarak ürünün raf 
ömrünü uzatabilmektedir. lactococcus lactis tarafından 
üretilen nisin ise Bacillus spp.’ye karşı antimikrobiyal etkisi 
olan tek bakteriyosindir. karbondioksitli MAP uygulamaları, 
Bacillus spp. gelişimini tek başına engelleyememiştir. %100 
Co2 ve oksijen emici-etanol jeneratörü kombinasyonu ise 
kızarmış kahvaltılık ekmekte B. cereus gelişimini kontrol 
edebilmiş fakat duyusal olarak kabul edilemeyen ürün or-
taya çıkmıştır (1, 6, 10, 22, 23).

poisonings. It is expressed that B.cereus has two different tox-
ins causing gastroenteritis. The vomiting type is usually based 
on grain products; but the diarrheal one is mostly related with 
protein food. 

Bacillus spp. type of microorganisms is the one that can be 
found in soil, dust and water; generally isolated from animal 
products and that can form spores. Bacillus spp.  clings to the 
wheat in the field and contaminates to flour when the wheat is 
milled. The researches have shown that spores of Bacillus spp. 
microorganisms can be found in flour and bakery products. 

Bacillus spp. spores are resistant to heat and accelerate the 
toxin production in suitable conditions. Staying alive of the 
spores during baking depends on product type and the inter-
nal heat during baking as well as thermal resistance of bac-
teria spore. The kinds that can adapt themselves to cold can 
produce toxins even at fridge temperature. High amounts of 
Bacillus spores can be related with toxin production. other 
foods that can be source for Bacillus spp. and that are used 
in bakery products are dried egg, soya protein, rice, ferment, 
dried fruits and cacao. 

Although there is a little amount of spores in flour at first, the 
spores that can stay alive during baking can breed fast in suit-
able conditions.  While B.cereus can be eliminated easily dur-
ing baking of bread, the heat-resistant B.subtilis type can stay 
alive. The control of B. cereus, B. subtilis and B. licheniformis 
pathogens is important for the safety of bread products. The 
control of Bacillus spp. development in the end product can 
be provided by chemical preservatives. 

Propionic acid, calcium / potassium propionates and calcium 
acetate can delay the germination and development of some 
Bacillus spp. spores. Especially they are effective against the 
ones that cause rope disease. In a research about preventing 
rope disease in bread, it is stated that vinegar is more effec-
tive than calcium propionate. It is reported that also lactic acid 
bacteria can prevent the development of Bacillus spp. espe-
cially the addition of sour dough can extend the shelf life of 
the product by increasing acidity. Produced by lactococcus 
lactis, nisin is the only bacteriocin that has antimicrobial effect 
against Bacillus spp. MAP applications with carbon dioxide 
cannot prevent Bacillus spp. development by themselves. The 
combination of 100 % Co2 and oxygen absorber ethanol gen-
erator can control the development of B. cereus in breakfast 
bread but a product that is not accepted sensorially comes out 
(1, 6, 10, 22, 23).

Food-originated botulism is a deadly food poisoning resulting 
from the consumption of food contaminated with neurotoxins 
that are produced by C. botulinum pathogen bacteria. Found 
in soil, animal and herbal products abundantly, the spores of 
A and B types of C.botulinum can be found in grain products 
as well. Very few researches have been made for determining 
the level of C.botulinum in bakery products and additives. It is 
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 Gıda kaynaklı botulizm, C. botulinum patojen bakterisinin 
ürettiği nörotoksinler ile kontamine gıdanın tüketilmesi sonu-
cu meydana gelen ölümcül bir gıda zehirlenmesidir. Toprakta, 
bitkisel ve hayvansal ürünlerde bolca bulunan C. botulinum’un 
A ve B tiplerinin sporları, hububat ürünlerinde de bulunabilirl-
er. Unlu mamullerde ve katkı maddelerinde C.botulinum sevi-
yesini belirlemeye yönelik çok az çalışma yapılmıştır. Genelde 
pizza içeriği olarak kullanılan mozzerella peyniri gibi yumuşak 
ve işlenmiş peynirlerde daha yüksek seviyelerde (<10 spor/g) 
bulunduğu bildirilmiştir. 

Tatlı ve kokulu fırın ürünlerinin üretiminde kullanılan birçok 
çeşit meyve ve sebze, gıda kaynaklı botulizm salgınına sebep 
olabilir. C.botulinum, yüksek nemli fırın ürünlerinde görül-
ebilecek potansiyel bir patojendir. C.botulinum sporları ısıya 
dirençlidir. Pişirme sırasında ekmeğin iç sıcaklığı nadiren 
100oC’yi aştığı için proteolitik C.botulinum sporları, pişirme 
sırasında canlı kalabilir ve uygun koşullarda muhafaza edilen 
ürünlerde çimlenip gelişerek toksin üretebilirler. pH>4.6 veya 
aw >0.95 olan ürünler, C.botulinum gelişimi için idealdir. Unlu 
mamullerdeki gelişme ve toksin oluşturmayı teşvik eden 
diğer koşullar; oksijensiz ortamda gaz ambalajlama, teneke 
kutu veya kavanozlarda vakum ambalajlama veya bozulma 
yapan diğer mikroorganizmaların ambalaj boşluğundaki 
oksijeni tüketebildiği hava geçirmez ambalajlamadır. Yani 
ambalaj atmosferinde oksijenin bulunması, MAP ürünlerinin 
güvenliğini garanti etmez. Çalışmalar, aw ve pH seviyelerine 
bağlı olarak birçok yüksek nemli fırın ürününün, C.botulinum 
gelişimi için ideal olduğunu göstermiştir. 

Hububat ürünlerinin aw’si, C. botulinum gelişimini ve tok-
sin üretimini etkileyen en önemli faktördür. Ürünlerin 
güvenliğini artırmak için kullanılabilen bir diğer faktör pH’dır. 
C.botulinum gelişiminin önlenmesi için mutlaka pH<5.4 
veya aw <0.95 koşullarının sağlanması gerektiği bildirilmiştir. 
Ürün pH’sındaki yükselme, toksin üretimini artırır. Sorbatlar 
ve propiyonatlar, küflenmeyi önlemek veya geciktirmek için 
unlu mamullerde kullanılır. Ancak, maksimum izin verilen se-
viyelerdeki propiyonik asit ve tuzları, kutulanmış ekmek (pH 

stated that it is found in soft and processed cheese like moz-
zarella cheese generally used as a pizza ingredient at higher 
levels (<10 spore/g). Various fruits and vegetables used in 
production of fragrant and sweet bakery products may cause 
food-originated botulism epidemic. C.botulinum is a potential 
pathogen that can be seen in bakery products with high mois-
ture. C.botulinum spores are heat resistant. 

As the internal heat of bread exceeds 100o barely during 
baking, proteolytic C.botulinum spores can stay alive dur-
ing baking and produce toxin in the products stored in 
proper conditions by germinating and developing. The 
products with pH>4.6 or aw >0.95 are ideal for C.botulinum 
development. other conditions that motivate development 
and toxin formation in bakery products are; gas packaging 
in oxygen-free environment, vacuum packaging in cans or 
jars or airtight packaging in which other microorganisms 
that makes deterioration can consume oxygen in the pack-
aging hole. In other words, the existence of oxygen in the 
packaging atmosphere does not guarantee the safety of 
MAP products. 

The researches have shown that lots of bakery products with 
high moisture are ideal for C.botulinum development de-
pending on aw and pH levels. aw of grain products is the most 
important factor that affects C.botulinum development and 
toxin production. Another factor that can be used for increas-
ing the food safety is pH. It is reported that the conditions of 
pH<5.4 or aw <0.95 should be ensured necessarily in order to 
prevent C.botulinum development. 

The increase in product pH increases the toxin production. 
Sorbates or propionates are used in bakery products in order 
to prevent or delay the mold growth. However, propionic acid 
and its salts at maximum allowable levels are inadequate in 
preventing the C.botulinum toxin production in boxed bread 
(pH 5.4) or sterile bread crumbs. Propionates at higher levels 
can delay the C.botulinum formation but if it is allowed to 
be used legally, it will cause taste deterioration and sensorial 
rejection of the product. pH of most of the bakery products 
(except for sour dough bread) is higher than 5. In these con-
ditions chemical preservatives cannot show antimicrobial ef-
fect due to the low ionization constants. In order to prevent 
C.botulinum development; some chemical preservatives like 
ethanol vapor generators, bio-preservatives (nisin) and antimi-
crobial essential fats and sorbic hydroxamic acid are suggest-
ed. Besides, lowering the water activity down 0.95 and increas-
ing the acidity before MAP packaging of bakery products with 
high moisture can prevent the development of C.botulinum 
spores. lastly, pH and aw should be monitored necessarily for 
food safety within HACCP program to be applied in the facility 
(1, 6, 10, 13, 24, 25, 26).

other microorganisms that should be cared for food safety 
in bakery products are the molds and viruses that secrete 
listeria monocytogenes, mycotoxins. listeria monocytogene 



87

5.4) veya steril ekmek kırıntısında C.botulinum toksin üretimi-
ni engellemede yetersiz kalmıştır. Daha yüksek seviyelerdeki 
propiyonatlar, C.botulinum oluşumunu geciktirebilmiştir 
fakat yasal olarak kullanımına izin verilirse, üründe tat 
bozulmasına ve ürünün duyusal olarak reddedilmesine yol 
açmaktadır. 

Birçok unlu mamulün (ekşi hamur ekmeği hariç) pH’sı 
5’den yüksektir. Bu koşullarda kimyasal koruyucular, 
düşük iyonlaşma sabitlerinden dolayı antimikrobiyel etki 
gösterememektedir. C.botulinum gelişimini engellemek için 
etanol buharı jeneratörleri, biyo-koruyucular (nisin), anti-
mikrobiyal esansiyel yağlar ve sorbik hidroksamik asit gibi 
kimyasal koruyucular önerilmektedir. Ayrıca, yüksek nemli 
fırın ürünlerinin MAP ambalajlanmasından önce, su aktivite-
sinin 0.95’den aşağıya düşürülmesi ve asitliğinin artırılması 
C.botulinum sporlarının gelişimini engelleyebilir. Son olarak, 
işletmede uygulanacak HACCP programı kapsamında, pH ve 
aw gıda güvenliği için mutlaka izlenmelidir (1, 6, 10, 13, 24, 
25, 26).
 
Fırın ürünlerinde gıda güvenliği bakımından dikkat ed-
ilmesi gereken diğer mikroorganizmalar listeria monocy-
togenes, mikotoksin salgılayan küfler ve virüslerdir. listeria 
monocytogenes, fakültatif anaerob bir patojendir. Doğada 
yaygın olarak bulunur; toprakta, havada, suda ve birçok 
hayvansal ve bitkisel ürünlerde bulunur. Ayrıca, geniş 
bir pH, aw ve sıcaklık aralığında gelişebilir. listeriosis 
salgınları yumuşak peynir, krema ve tereyağı tüketiminden 
kaynaklanmıştır. l.monocytogenes pişirme ortamında her 
yerde bulunabileceğinden ürünlerin işleme sonrası kon-
tamine olması muhtemeldir. l.monocytogenes, düşük ve 
yüksek o2’li ortamda, yüksek Co2’li koşullarda gelişebilir. Bu 
patojenin gelişmesini engellemek için çok iyi hijyen koşulları 
ve sıcaklık kontrolü gereklidir (1, 6, 27). 

Yüksek ve orta nemli fırın ürünlerinin raf ömrünü sınırlayan 
ve mikotoksin salgılayan küfler de gıda güvenliği bakımından 
izlenmelidir. küflü hububat ürünleri, tüketiciler tarafından 
rahatlıkla ayırt edilir fakat küfler, gözle görülmeyen ve sağlığı 
tehdit edebilecek mikotoksin salgılarlar. Alternaria, Aspergil-
lus, Fusarium ve Penicillium spp. gibi bazı küfler, teratojenik ve 
karsinojenik bir veya daha fazla toksin salgılayabilirler. Hubu-
bat ve hububat ürünleri, çekirdek içleri ve çerezler, meyvel-
er, sebzeler ve süt ürünleri dahil birçok üründe mikotoksin 
bulunmuştur. kontrol önlemlerinin en başında, ürünün nem 
kazanımının engellenmesi yer almaktadır. Hasat öncesi yük-
sek yağmur zararı görmüş buğdaydan elde edilen unda 
da mikotoksin tespit edilmiş ve gıda zehirlenmelerine yol 
açmıştır. Propiyonatlar ve sorbatlar gibi antimikotik kimyasal 
koruyucular, ekmekte küf oluşumunu ve mikotoksin üretimini 
büyük ölçüde azaltırlar. oksijen emilim teknolojisi, Aspergillus 
flavus ve Aspergillus paraciticus’un gelişerek aflatoksin üreti-
mini engellemek amacıyla kullanılmıştır (1, 6, 28).  küçük yu-
varlak yapılı virüsler olarak da bilinen norwalk-benzeri virüsler 
(nlVs), çevrede bol miktarda bulunur ve oldukça dirençlidirler. 

is a facultative anaerobic pathogen. It is found in the nature 
widely; it is found in soil, air, water and many animal and 
herbal products. Besides it can develop at a wide pH and tem-
perature range. listeriosis epidemics arise from soft cheese, 
cream and butter consumption. As l.monocytogenes can 
be everywhere in baking environment, it is possible that 
it is contaminated after the processing of the products. 
l.monocytogenes can develop in an environment with low 
or high o2 and high Co2. Very good hygiene and temperature 
control is required in order to prevent the development of 
this pathogen (1, 6, 27).

The molds that restrict the shelf life of bakery products with 
high and intermediate moisture and secrete mycotoxin 
should also be monitored in terms of food safety. Moldy grain 
products can be distinguished easily by the consumers but 
molds secrete mycotoxins that are invisible to eye and can 
threat the health. Molds like Alternaria, Aspergillus, Fusarium 
and Penicillium spp. can secrete one or more teratogenic and 
carcinogenic toxins. 

Mycotoxin is found in many products including grain and 
grain products, kernels and snacks, fruits, vegetables and dairy 
products. Preventing the product from gaining moisture is the 
most important control measures. Mycotoxin is found in the 
flour obtained from the wheat that is damaged by heavy rain 
before the harvest and it causes food poisonings. Antimycotic 
chemical preservatives like propionates and sorbates decrease 
the mold growth and mycotoxin production in bread signifi-
cantly. oxygen absorption technology is used for preventing 
the aflatoxin production by the development of Aspergillus 
flavus and Aspergillus paraciticus (1, 6, 28).

known also as small round structured viruses, norwalk-like 
viruses (nVls) are found widely in the environment and they 
are highly resistant. Prepared in nonsterile conditions and 
contaminated from the processed foods, these viruses cause 
gastroenteritis diseases. An active nVls carrier can contami-
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Sıhhi olmayan koşullarda hazırlanan veya ele alınan gıdalardan 
bulaşan bu virüsler, gastroenteritik hastalıklara sebep olurlar. 
Aktif bir nlVs taşıyıcısı, kısa zamanda çok miktarda gıdayı kon-
tamine edebilir. Bu yüzden, salgınlar çok sayıda vakayı içerir. 
Hepatit A ile enfekte işçilerden hububat ürünleri kontamine 
olabilir. Bulaşmanın önlenmesi, iyi işçi eğitimine ve muntazam 
kişisel hijyene bağlıdır (1, 6). 

E. SONUÇ 
Hububat ürünlerinde raf ömrünü uzatmak için kullanılan 
geleneksel yöntemlerin başında kimyasal koruyucular ge-
lir. kimyasal koruyucular, pH<6.5 olan hububat ürünlerinde 
etkilidirler. Yüksek küf sporu bulunan ürünlerde daha az et-
kilidirler. Son yıllarda kimyasal koruyuculara karşı tüketici 
endişeleri vardır. Alternatif yeni teknolojilerin, örneğin MAP 
teknolojisi, o2 emilim teknolojisi ve titreşimli ışık teknolo-
jisinin birçok ambalajlanmış unlu mamulün raf ömrünü 
uzatmada etkili olduğu bildirilmiştir. Fakat bu teknolo-
jiler, raf ömrünü oda sıcaklığında geciktirmesine rağmen 
bayatlamayı durduramazlar. 

Enzim teknolojisindeki yeni gelişmeler, oda sıcaklığında unlu 
mamullerin haftalarca bayatlamadan kalmasını sağlamıştır. Enz-
im teknolojisi, diğer yeni teknolojiler ile kombine kullanılabilir. 
Sonuç olarak gıdanın bozulması ve gıda güvenliği; aw, pH ve 
kimyasal koruyucular, gıda matriksinin mikrobiyal çeşitliliği, 
redoks potansiyeli, ambalaj materyalinin geçirgenliği, ürünü 
çevreleyen gaz atmosferi ve muhafaza sıcaklığına bağlıdır. 
Yeni teknolojiler, hububat ürünlerinin raf ömrünü uzatırken 
ürün güvenliğini riske atmamalıdır. Gıda güvenliği konusunda 
hububat teknolojisinde çalışan işçilerin ve halkın eğitimi, gıda 
kaynaklı hastalıklarla mücadelede kritik bir öneme sahiptir. 
HACCP programının uygulanması, yüksek nemli unlu mam-
ullerdeki gıda kaynaklı kontaminasyonların önlenmesi için 
gereklidir. Hızlı patojen tarama yöntemleri, soğutulmuş unlu 
mamullerdeki sıcaklık değişimlerini gözlemlemek için zaman/
sıcaklık göstergeleri ve gıda bozulduğunda renk değiştiren 
akıllı ambalaj filmleri HACCP’yi kolaylaştırmak ve yüksek riskli 
unlu mamulün gıda güvenliğini sağlamak için kullanılabilirler.

nate lots of foods in a very short time. Thus epidemics include 
great numbers of cases. Grain products can be contaminated 
from the workers infected with Hepatitis A. preventing the 
contamination depends on the good training of the workers 
and personal hygiene (1, 6).

E. CONCLUSION
Chemical preservatives are the major traditional methods 
used in extending shelf life in grain products. Chemical pre-
servatives are effective on grain products with pH<6.5. they 
are less effective on products with high mold spores. There are 
consumer concerns against the chemical preservatives in the 
recent years. It is reported that alternative new technologies 
like MAP technology, o2 technology and vibrating light tech-
nology are effective on extending the shelf life of many pack-
aged bakery products. 

But these technologies cannot stop staling although they de-
lay the shelf life at room temperature. new developments in 
enzyme technologies provide the bakery products to remain 
without staling for weeks. Enzyme technologies can be com-
bined with other new technologies. Consequently, deteriora-
tion and safety of the food depend on aw, pH and chemical 
preservatives, microbial variety of food matrix, redox poten-
tial, permeability of the packaging material, gas atmosphere 
surrounding the product and storing temperature. 

new technologies should not risk the food safety while ex-
tending the shelf life of the grain products. The training of 
the workers working in grain technologies and the public 
has a critical importance in fighting against food-originated 
diseases. Applying HACCP program is necessary for prevent-
ing food-originated contaminations in bakery products with 
high moisture. Rapid pathogen screening methods, time/
temperature indicators for screening the heat changes in 
cooled bakery products and smart package films that change 
color when the food is deteriorated can be used for facilitat-
ing HACCP and ensuring food safety of bakery product with 
high moisture.
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Değirmen makineleri sektörünün başarılı firmalarından Unor-
mak, yem teknolojilerine yönelik yeni bir fabrika yatırımı 
gerçekleştirdi. oRYEM adıyla üretime başlayan fabrika, yem 
endüstrisindeki tüm branşlara yönelik teknoloji üretimi ger-
çekleştirecek. Değirmen makineleri pazarındaki tecrübe ve 
bilgi birikimlerini, paralel bir alan olan yem sektöründe de 
değerlendirmek istediklerini söyleyen oRYEM yetkilisi Mevlüt 
oRAl, bu yatırımın müşterilerine karşı yerine getirmeleri gere-
ken bir sosyal sorumluk olduğunu da ifade ediyor.

Mevlüt oRAl, değimiz okurları için Unormak’ın yem sektörüne 
yönelik yatırımı ve oRYEM’le ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Sayın Oral, yakın bir zamanda yem teknolojileriyle ilgili bir 
yatırımınız oldu. Öncelikle bize yaptığınız bu yatırımın içe-
riğini anlatır mısınız?
Elbette ki. Öncelikle bizi bu yatırıma sevk edenin, grubun ilk 
firması olan Unormak Değirmen Makineleri’nin yurtiçi ve yurt-
dışı pazarındaki konumu, edindiği tecrübe ve bilgi birikimi ol-
duğunu söyleyebilirim. 

Günümüzde, verdiğiniz taahhütlerdeki etik sorumluluk ve 
gerek müşteriye gerek çevreye karşı olan sosyal sorumluluk, 

As one of the successful companies of milling machines, Unor-
mak realized a new factory investment for feed technologies. 
Starting production with the name of oRYEM, the factory will 
realize technology production for all branches. Telling that 
they want to use their experience and knowledge on mill-
ing machines market for the feed sector that is parallel field, 
oRYEM official Mevlüt oRAl expresses that this investment is 
a social responsibility that they must fulfill for their customers.

Mevlüt oRAl answered the questions about the investment of 
Unormak for feed sector and oRYEM for our readers.

Dear Oral, you have made an investment on feed technolo-
gies recently. Firstly, could you tell us the content of this in-
vestment?
Sure. Firstly I can tell that the position of the first company of 
the group Unormak Değirmen Makineleri (Unormak Milling 
Machines) in domestic and overseas market, its experience 
and knowledge led us to this investment.

Today the ethical responsibility and social responsibility to 
both customer and environment have become the most 
prominent quality concepts. Unormak is a company that is 

unoRmak’tan yem teknolojİleRİ ataği: 
oRyem

FEED TECHnoloGIES SPURT FRoM UnoRMAk: oRyem

Mevlüt Oral: “Yaptığımız araştırmalar, bizi çok daha 
fazla çeşitlilik içeren, her geçen gün yeniliklerle kar-
şımıza çıkan ve beslenmede önemli bir yer tutan 
yem teknolojileri üretimi konusuna getirdi. Sektör o 
kadar geniş ki, her üretici kendisine alan bulmakta 
zorlanmıyor. Yani pazarda ciddi bir açık var. Günü-
müzde sık konuşulan “sürdürebilirlik ve karlılık”, bu 
sektörde çok bariz bir şekilde kendini gösteriyor.”

Mevlüt Oral: “The researches we made brought us 
to the subject of feed technologies production that 
has a much greater variety, appears with innova-
tions each passing day and takes an important place 
in the nutrition. The sector is so extensive that each 
producer finds space for themselves easily. It means 
that there is a big deficit in the market. “Sustainabil-
ity and profitability” that is mentioned a lot today 
obviously show themselves in this sector.”
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en önde gelen kalite kavramları haline geldi. Unormak da bu 
sorumlulukların bilincinde olan, bunun gereğini yapmaya çalı-
şan ve bu konuda kendini kanıtlamış bir firma. Bu durum bizi, 
sektörümüze paralellik arz eden yem sektöründe de iddialı 
olabileceğimiz konusunda teşvik etti. Bu artılarla birlikte yem 
endüstrisindeki tüm branşlarda, yani kanatlı, büyükbaş, küçük-
baş ve su ürünleri yem teknolojisi alanlarında, sahada hizmet 
verebilecek duruma geldik. Hedefimiz, sektöre daha uygun 
maliyetlere, daha yüksek verimliliğe ve yüksek teknolojiye sa-
hip ürünler sunabilmek.
 
Bunun yanı sıra 110 yıllık bir firma olan Awila GmbH ile su 
ürünlerine yönelik yem teknolojisi alanında işbirliği sözleşme-
si imzaladık. Bu işbirliği sayesinde yeni teknolojilerle ürünler 
üretmeyi AR-GE planımıza aldık ve bunun için gerekli adımları 
hızla başlattık. Adı geçen firmanın uzun bir süredir dünyanın 
birçok ülkesinde başarılı referanslarının olması, bizi öne geçi-
ren bir etken olacaktır.

Özetle belirtmek isterim ki bir firmayı kurmak ve geliştirmek 
uzun bir süreç ister. Ancak biz bu sürecin Unormak tecrübesi 
ve Alman ortaklığı ile daha kısalacağını ümit ediyoruz. Şu an 
fiziki olarak 8 bin metrekaresi açık, 5 bin metrekaresi kapalı 
olmak üzere 13 bin metrekarelik bir alanda üretim yapıyoruz. 

aware of these responsibilities, does what is necessary for 
them and has proved itself in this subject. This situation en-
couraged us about that we can be assertive about feed sector 
which is in parallel with our sector.
With these pros, we have become capable to serve in all 
branches such as poultry, cattle, sheep and aquaculture feed 
technology areas in the field. our objective is to provide prod-
ucts with more affordable costs in the sector, higher efficiency 
and high-tech.

Besides these, we signed a co-operation agreement with 
Awila GmbH that is a 110-year company on feed technologies 
for aquaculture. With this co-operation we took developing 
new technologies idea on our R&D plan and immediately took 
necessary actions for that. The company mentioned above has 
successful references from many countries all over the world 
for a long time and that will be a factor that takes us the lead.

In brief, I would like to state that establishing a company and 
developing it requires a long process. However we hope that 
this process will be shortened with Unormak’s experience and 
German partnership. now we make production in an area with a 
total of 13 thousand space that has 8 thousand-sqm open space 
and 5 thousand-sqm closed space. All technical infrastructures 
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Tüm teknik alt yapımızı hazır durumda ve üretim konusunda 
da ciddi bir yol almış durumdayız.

Yeni yatırımınız kapsamında yem makineleri üretimi için 
kullandığınız teknolojiler, üretim kapasiteniz, üretmeyi 
planladığınız ya da üretimini tamamladığınız yem teknolo-
jileri hakkında bilgi verir misiniz?
Yem sektörünün her alanında kullanılan makineleri, bunlara ait 
komponentleri, sistem ve çözüm önerilerini, anahtar teslimi işlet-
meleri, gerekli modifikasyonları, kısacası müşterinin bize ihtiyaç 
duyabileceği her noktada hizmet vermeyi hedefliyoruz. kalite 
kontrolünde en kritik noktalardan birini oluşturan satış sonrası 
hizmet ve bunun için gerekli ağı oluşturmak, olmazsa olmazımız. 
Çok daha spesifik bir alana yani su ürünleri yem teknolojisine yatı-
rım yapacağız, çünkü daha projenin başındayken belirli bir alanda 
uzmanlaşmaya doğru adım atarak alt birimler oluşturabileceğiz. 
Bu, bizim için hayati öneme haiz bir konu. Dünyada yemdeki yeni 
eğilimler göz önüne alındığında, su ürünlerine yönelik yem tek-
nolojilerinin öneminin her geçen gün arttığı bir gerçektir. 

Ülke içi su kaynaklarında balık üretim tesisleri hızla artıyor. Su 
ürünlerine yönelik yem dediğiniz zaman, teknik olarak extrude 
edilen pelletin sudaki davranışı önem arz ediyor. Yani yemin 
suda yüzmesi, yavaş bir şekilde batması ve suya dayanıklı ol-
ması gerekiyor. Bu da üretim aşamasında prosesin biraz daha 
özel olmasını gerektiriyor.

oryem olarak yem sektöründe yapacağımız yenilikleri, aşağı-
daki başlıca konseptlerin ışığı altında pazara sunmayı diliyoruz; 
1. Daha az enerji tüketimi,
2. Daha etkin ve verimli ürünler,
3. Daha çevre dostu ürünler,
4. Daha kullanıcı dostu ürünler,
5. Daha sanitasyon odaklı hijyenik ürünler,
6. Daha çok müşteri ve çözüm odaklı üretim ve satış, ve sonu-
cunda da müşteri memnuniyeti.

Bunları başarabildiğiniz ölçüde var olabilir ve devam edebi-
lirsiniz. Bunları başaramadığınız zaman çok çabuk diskalifiye 
olabiliyorsunuz.

Bu hedeflere ulaşabilmek için teknik alt yapınız yeterli olmalı-
dır. Bu da, teknik pazarlama ile akılcı çözümler ortaya koyarak 
müşteri memnuniyetinin oluşması ile sağlanabiliyor. Bunun 
için de sürekli hizmet içi eğitimlerin olduğu bir yapının kurul-
ması gerekiyor. oryem bu alt yapıyı kurarken sahasında uzman 
kişilerden destek aldı. 

Yine bir başka kaynak da üniversite oldu bizim için. Bu hep 
böyle olmaya da devam etmeli. Yoksa hayatta kalma şansı çok 
zayıf. Sektörün gittiği yönü müşterilerden ve üniversite çalış-
malarından izleyebiliyorsunuz. Her geçen gün hayvan sağlığı 
ve buna bağlı insan sağlığı boyutunda, gerek kalite gerekse 
sürdürebilirlik açısından yeni düzenlemeler, çalışmalar, öneri-
ler getiriliyor. Bunların nabzını tutabilmek ve “hep orada” ol-
mak hayati öneme sahip bir husus.

are ready and we have proceeded a lot in terms of production.
Could you inform us about the technologies you use for 
feed machines production, production capacity, new tech-
nologies that you plan to produce or have finished produc-
ing within your new investment?
We aim to give service for the machines used in every field 
of feed sector, these machines’ components, system and so-
lution suggestions, turnkey facilities, required modifications, 
shortly in any point where the customer needs us. After sale 
service constituting one of the most critical points of quality 
control and forming the network for this is a must for us. 

We will invest on a more specific field which is aquaculture 
feed technologies, as we can form subunits by taking the 
proper steps for specializing in a particular field even at the 
beginning of the project. This is a vital issue for us. When the 
new trends of feed are taken into consideration, it is a fact that 
the importance on aquaculture feed technologies increases 
each passing day. Fish production facilities on domestic water 
supplies increase rapidly. When it is about aquaculture feed 
technologies, the behavior of pellet (that is extruded tech-
nically) in water is really important. In other words the feed 
should swim in the water, sink slowly and be water-resistant. 
This requires a more special process in the production stage.

We wish to release our innovations to be made in the feed sec-
tor under the light of major concepts below;
1. less energy consumption,
2. More effective and efficient products,
3. More environmentally friendly products,
4. More user-friendly products,
5. More sanitation-focused products,
6. More customer and solution-focused production, sales and 
after sales customer satisfaction.
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Yem teknolojilerine dönük yatırımınızın amacı ve gelecek he-
defi nedir? Neden böyle bir yatırıma karar verdiniz? Yem sektö-
ründeki potansiyel, bu yatırımıza karşılık verecek düzeyde mi?
Hububat işleme yani değirmencilik konusunda değişen trend-
ler mevcut. Yakın bir gelecekte bizi nelerin beklediğini bileme-
mekle birlikte, nihai tüketicilerin söz gelimi bir undan beklen-
tilerinin ve beslenme alışkanlıklarına göre un tüketimlerinin 
değiştiği bir gerçek. Buna göre yapılanmamız ve buna göre ha-
zırlıklı olmamız gerekiyor. Unormak olarak buğdayın yanı sıra 
diğer hububat işleme makineleri ve tesisleri kurma çalışmaları, 
Biofuel alanında yaptığımız projeler ve bu konularda çalışma-
lar devam ediyor. Bu sahada daha yapılacak çok şey mevcut. 
Ama kabul etmek gerekir ki kıyasıya rekabet, hareket sahasını 
daraltıyor.

Yaptığımız araştırmalar, bizi çok daha fazla çeşitlilik içeren, her 
geçen gün yeniliklerle karşımıza çıkan ve beslenmede önemli 
bir yer tutan yem teknolojileri üretimi konusuna getirdi. Sektör 
o kadar geniş ki, her üretici kendisine alan bulmakta zorlanmı-
yor. Yani pazarda ciddi bir açık var.

Günümüzde sık konuşulan “sürdürebilirlik ve karlılık”, bu sek-
törde çok bariz bir şekilde kendini gösteriyor.

Değirmen teknolojileri alanında tecrübeli ve başarılı firma-
larından birisiniz. Bu tecrübe ve başarının, yem teknolojileri 
üretiminize nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz?
Unormak’ın 1987’den beri Türkiye ve yurt dışı pazarlarda edin-
diği satış ağı, hızlı ticari ilişkiler kurabilme ve yönetebilme ka-
biliyeti, tesis kurma ve teslim etme tecrübesi, uluslararası etik 
sorumluluklar ve paylaşabilme becerisi, üretim ve montajın 
her aşamasındaki kalite anlayışı, sağduyulu yaklaşımı ve ileti-
şimdeki başarısı, kısacası bugüne kadar oluşmuş olan “Unor-
mak Geleneği”, bu projemizde ekibimize yön veren ve yardımcı 
olan en önemli hususlardandır.

You can exist and continue your operations as much as you 
achieve these. When you fail to achieve them, you can be dis-
qualified very quickly.

Your technical infrastructure should be adequate. This will be 
ensured with customer satisfaction by presenting rationalist 
solutions with technical marketing. For that, it is necessary to 
build a structure with in-service trainings continuously. While 
building this infrastructure, oryem got support from special-
ists in their field. Another source was universities for us. This 
should continue to be like that. otherwise surviving chance 
can be just little. You can follow the direction of the sector from 
the customers and university studies. Each passing day new 
regulations, studies, suggestions are brought in terms of both 
quality and sustainability in size of animal health and accord-
ingly human health. Following closely these regulations, stud-
ies and suggestions and “always being there” is a vital issue.

what is the objective and future target of your investment 
for feed technologies? How did you decide for such an in-
vestment? Is the potential in the feed sector at a level that 
can meet your investment?
There are changing trends on grain processing, in other words 
milling” issue. We cannot know what awaits us in the near fu-
ture. However it is a fact that the expectations of final consum-
ers from flour and the flour consumption according to their 
eating habits are changing. We need to reorganize and be 
ready according to that. Besides wheat, as Unormak our op-
erations on grain processing machines and establishing facili-
ties, projects on biofuel and other researches continue. There 
are many more things to do in this field. But we have to admit 
that cutthroat competition narrows the action field.
The researches we made brought us to the subject of feed 
technologies production that has a much greater variety, ap-
pears with innovations each passing day and takes an impor-
tant place in the nutrition. The sector is so extensive that each 
producer finds space for themselves easily. It means that there 
is a big deficit in the market. 

“Sustainability and profitability” that is mentioned a lot today 
obviously show themselves in this sector.

You are one of the experienced and successful companies 
in milling technologies. what do you think that how this ex-
perience and success will reflect on your feed technologies 
production?
The network that Unormak has obtained from the markets in 
Turkey and overseas since 1987, its ability of establishing and 
managing trade relations quickly, establishing facilities and fa-
cility deliver experience, international ethical responsibilities 
and ability to share, the quality understanding on each stage 
of production and mounting, its commonsensical approach 
and success in communication, shortly the “Unormak Tradi-
tion” that has been formed to date are the most important ele-
ments that direct and help our team in this project.
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Bugün 17 ülkede ofis ve bayilik sistemi ile çalışıyoruz. Bu merkezi 
üslerden, komşu ülkelerdeki pazarlamamızı da yönetebiliyoruz.

Yem teknolojileri alanındaki pazar hedefiniz nedir? Değir-
men teknolojileri alanında olduğu gibi yem teknolojilerinde 
de yurtdışı ağırlıklı mı çalışacaksınız? Bu konuda hangi nok-
tada olmayı hedefliyorsunuz?
Evet, hedefimiz global pazar. Bu noktada da öncelikle şunu 
ifade etmeliyiz; yem teknolojilerinde Türk firmalarının pro-
fesyonel bir şekilde sahada görünmeleri, memnun edici 
sonuçların üretilmesi gerçekten gurur verici. Bu durum bi-
zim için özellikle pazarlarda yer edinebilme açısından çok 
önemli. Yani siz başlarken olaya pozitif bir yargı ile başlıyor-
sunuz, soru işaretleri ile değil. “Türkler başarılı” cümlesi, he-
pimizi kapsayan bir cümle.

Biz yem teknolojileri alanında hem yurt içinde hem de global 
pazarda bilinen ve referansları olan uluslararası bir marka olmayı 
hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için stratejimiz yay-
gın pazarlama ağı oluşturmak. Birçok pazarda bulunabilmek de 
tabi ki ilk hedeflerimizden biri. Bu o ülkelerin dilini konuşabilen, 
sürekli eğitime ve kendine ait bir konsepte sahip olan bir firma 
olmayı gerektiriyor. Satış ağının doğru ve şirket gerçeği ile bağ-
daşır bir organizasyonla oluşturularak genişletilmesi, en önemli 
adımlardan biri. Satışta kalite söz konusu olduğunda, nasıl baş-
larsanız o şekilde devam ediyorsunuz. Büyümeniz aynı kalite 
esaslarına dayalı olarak gerçekleşiyor.

Şu an İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça ve İspanyol-
ca iletişim kurabilecek olan bir satış ekibimiz mevcut. Takım 
çalışmamız ve gerçekleştirdiğimiz iyi organizasyon sayesinde, 
AR-GE ekibimiz üretim hazırlıkları ve ürün portföyü üzerine 
çalışmalarına devam ederken sözü geçen satış kadromuz da 
global pazar üzerindeki araştırmasını ve oryem’in pazarlama 
stratejisi üzerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. 

Son olarak neler eklemek istersiniz?
Aslında normal bir gelişim süreci içerisinde bir firma önce yurt 
içinde markalaşır, ardından dünyaya açılır, yurt dışı bayilikler 
oluşturur ve bunun da akabinde bazı noktalarda kendi ofislerini 
kurar. Bir sonraki aşamada ise belirli pazarlarda ortaklık sözleş-
meleri ile lisanslı üretimler yapan çok uluslu bir firma haline gelir. 
Bu kademelerin bir kısmını Unormak olarak aşmış durumdayız 
ve bu avantajımızı oryem’de de kullanmak istiyoruz.

Today we work with office and dealership system in 17 coun-
tries. We can manage our marketing in neighboring countries 
from these central bases.

what is your market target in feed technologies field? will 
you work heavily with overseas for feed technologies just as 
for milling technologies field? which point do you aim to be 
in this subject?
Yes, our target is global market. At this point, we should express 
firstly that I feel very proud that Turkish companies are at the 
field of feed technologies professionally and that there are sat-
isfying results. This situation is really important for us in terms of 
especially attaining a place in the markets. I mean you start your 
operations with a positive statement, not with question marks. 
“Turks are successful” statement involves all of us.

We aim to be an international brand that is known and has 
references both from domestic and global markets in feed 
technologies field. In order to achieve this aim, our strategy is 
forming widespread marketing network. Entering into many 
markets is one of our primary objectives. This requires being a 
company that can speak of the languages of those countries 
and has continuous training and a concept unique to itself. 
Extending the sales network by forming with an organization 
that consistent with the truth of the company is one of the 
essential steps. When it comes to quality in the sales, you con-
tinue in the same way that how you have begun. Your growth 
is realized basing on the same quality principles.
Currently we have sales team that can communicate in Eng-
lish, German, French, Russian, Arabic and Spanish. With our 
team work and the good organization we have mad; while 
our R&D team continues to their operations on production 
preparations and product portfolio, our sales team has almost 
completed its global market research and studies on oryem’s 
marketing strategy.

Finally, what would you like to add?
Actually a developing company becomes a brand in the do-
mestic market at first, and then opens up to the world, creates 
franchises abroad and after that establishes its own offices 
at some points. on the next stage, becomes a multinational 
company that makes licensed productions with partnership 
agreements in the specific markets. As Unormak we have 
overcome some of these stages and want to use this advan-
tage at oryem.
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Yem ve bira sanayinin ana hammaddesi olan arpa, her türlü iklim koşulları altında rahatlıkla ye-
tiştirilebilen bir tahıl ürünü. Dünyada üretim miktarı açısından mısır, buğday ve pirinçten sonra 
en çok üretilen tahıl ürünü olan arpanın % 65’i hayvan yemi olarak, % 33’ü maltlık olarak bira ve 
viski yapımı ile biyodizel üretiminde, % 2’si de insan besini olarak gıda endüstrisinde kullanıl-
maktadır. 
As the main raw  material of feed and beer industries, barley is a grain product that can be grown 
easily in every climate conditions. Being the most produced grain product after wheat and rice, 
65 % of barley is used as animal feed, 33 % of it as malt for beer, whiskey and biodiesel produc-
tion and 2 % of it as human food in food industry.
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Ana kullanım alanı hayvan yemi ve bira olan Arpa, bazı böl-
gelerde ekmek yapımında da kullanılan önemli tahıl ürün-
lerinden bir tanesidir. Arpanın proteini az (yüzde 9-14) ve 
kalitesiz, nişastası çok (yüzde 6585) ve kabadır. Bu yüzden 
arpa ekmeği kaba ve tatsız olur. Buna karşılık arpa en iyi 
hayvan yemidir.

Çok kuru ya da çok sulak olmayan her toprakta yetişebilen 
arpa, soğuğa ve sıcağa karşı oldukça dayanıklı bir bitkidir.

Dünya genelinde üretim miktarı bakımından tahıllar arasında 
mısır, buğday ve pirinçten sonra 4. Sırada yer alan arpa, 
Türkiye’de ise buğdaydan sonra en çok üretilen tahıldır. 

DÜNYA ARPA ÜRETİMİ VE BAŞLICA ÜRETİCİ ÜLKELER
Günümüzde arpa, kuzey kutbundan tropik bölgelere, her 
türlü iklim koşulları altında yaygın bir şekilde ekili olmakla 
birlikte, özellikle ılıman bölge tarım ekonomilerinde kilit rol 
oynamaktadır. 

Dünya genelinde ortalama arpa üretimi, 120 ile 130 mi-
lyon ton arasında değişmektedir. ABD Tarım Bakanlığı Dış 
Tarım Servisi (USDA) verilerine göre; 2009/10 sezonunda 
151 milyon ton civarında olan dünya arpa üretimi, son 
yıllarda bir miktar düşüş göstermiştir. 2010/11 sezonunda 
122,6 milyon tona gerileyen dünya arpa üretimi, 2011/12 
sezonunda bir miktar artış kaydederek 134,4 milyon tona 
ulaşmıştır. 

Ancak üretimin 2012/13 sezonunda yeniden düştüğü ve 
129,6 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilmek-
tedir. 2013/14 sezonu için öngörülen üretim miktarı ise 138,9 
milyon tondur.

With a main use of area in animal feed and beer, Barley is one 
of the important grain products that is also used for bread 
production in some regions. The protein of barley (9-14) is 
low and with poor quality and its starch is high (6585 %) and 
coarse. That is why barley bread is coarse and tasteless. But it 
is the best animal feed.

Being grown in any field that is not too dry or too watery, bar-
ley is a plant that is extremely resistant to cold and heat.

Ranking fourth among grains in the world after corn, wheat 
and rice in terms of production amount, barley is the mostly 
produced grain after wheat in Turkey.

wORLD BARLEY PRODUCTION AND MAJOR 
PRODUCER COUNTRIES
Today, barley is planted widely under any climate conditions 
from the north Pole to the tropical regions and plays a key role 
in the agricultural economies of especially temperate zones. 
The barley production in the world changes between 120 and 
130 million tons. 

According to the data of U.S. Department of Agriculture For-
eign Agricultural Service (USDA); world barley production, 
which was around 151 million tons in 2009/10 season, has 
shown some decrease. 

Declining to 122,6 million tons, world barley production 
reached 134,4 million tons with an increase in 2011/12 sea-
son. But it is estimated that the production has declined 
again in 2012/13 season and the production is around 129,6 
million tons. The production amount foreseen for 2013/14 
season is 138,9 million tons.

When the production data of 2012/13 is 
taken into consideration, European Un-
ion countries take the first place in world 
barley production with 54,6 million tons. 
on single country basis, Russia is the larg-
est producer. It is estimated that Russia 
has realized 13,9 million-ton barley pro-
duction in 2012/13 season. 

Canada with 8 million tons, Ukraine with 
6,9 million tons and Australia with 6,7 mil-
lion tons follow Russia. Turkey and Argen-
tina rank 6th in the world production with 
5,5 million-ton production.

 But the USDA data about barley pro-
duction in Turkey doesn’t correspond 
to the data of Turkish Statistical Insti-
tute (TUIk). There are differences that 
change from 100 thousand tons to 800 
thousand tons between TUIk and USDA 
data.
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2012/13 üretim verileri dikkate alındığında, dünya arpa 
üretiminde ilk sırayı 54,6 milyon tonla Avrupa Birliği ülkeleri 
almaktadır. Tek ülke bazında en büyük üretici ise Rusya’dır. 
Rusya’nın 2012/13 sezonunda 13,9 milyon tonluk arpa üretimi 
gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir. Rusya’yı 8 milyon tonla 
kanada, 6,9 milyon tonla Ukrayna, 6,7 milyon tonla Avustralya 
takip etmektedir. 

Türkiye ve Arjantin ise 5,5 milyon tonluk üretimleriyle dünya 
üretiminde 6. sırada yer almaktadırlar. Ancak Türkiye’deki arpa 
üretimine ilişkin USDA verileri, Türkiye İstatistik kurumu veri-
yle tamamen örtüşmemektedir. TÜİk verileri ile USDA verileri 
arasında, 100 ile 800 bin ton arasında değişen miktarlarda 
farklılıklar söz konusudur. 

DÜNYA ARPA TÜKETİMİ, TÜKETİM ALANLARI 
VE BAŞLICA TÜKETİCİ ÜLKELER
Arpa neolitik dönemden itibaren milyonlarca insan tarafından 
önemli bir besin kaynağı olarak tüketilmiş olsa da, bugün daha 
çok hayvan yemi ve bira yapımında kullanılmaktadır. 1980’le-
rde Avrupa ve Amerika’da besin değerinin anlaşılmasıyla gıda 
sektörüne yeniden girmiştir. Ancak, Asya ve kuzey Afrika’daki 
bazı kültürlerde arpanın gıda sektöründeki yeri eski çağlardan 
beri değişmemiştir. Bunun yanı sıra, buğdayın ekilemediği 
kutup bölgelerinde ve yüksek dağlık bölgelerde arpa ekilerek 
besin maddesi olarak kullanılmaktadır. 

Bugün dünyada ekimi yapılan arpanın % 65’i hayvan yemi 
olarak, % 33’ü maltlık olarak bira ve viski yapımı ile biyodizel 
üretiminde, % 2’si de insan besini olarak gıda endüstrisinde 
kullanılmaktadır.  Hayvan yemi olarak kullanılan arpalarda 

wORLD BARLEY CONSUMPTION, CONSUMPTION 
AREAS AND MAJOR CONSUMER COUNTRIES 
Although barley has been consumed as an important food 
source by millions of people since the neolithic period, it is 
used in animal feed and beer making industries mostly. After 
its nutrition value was understood in Europe and America in 
1980s, it re-entered the food sector. 

However the place of barley in food sector in come cultures 
of north Africa hasn’t changed much since the ancient times. 
Besides, barley is planted and used as foodstuff in the Polar 
Regions and high mountainous regions where wheat is not 
planted. Today, 65 % of barley is used as animal feed, 33 % of it 
as malt for beer, whiskey and biodiesel production and 2 % of 
it as human food in food industry.

The protein rate of barley used as animal feed should be high. 
It is stated that the high rate of glume decreases the nutritional 
value. Thus 6-row barley with high protein and poor glume is 
used as feed barley. The protein rate of beer barley is required 
to be low (9-10,5 %). For this purpose, the malt necessary for 
beer production is obtained from two-row barley.

When the barley consumption in the worldwide is taken into 
consideration, it is seen that the consumption has fallen be-
hind the production in the recent years. While 150,8 million 
tons production was realized and the consumption was 144,9 
million tons in 2009/10 season, there was a 13,2 million-ton 
difference between production and consumption in 2010/11 
season. In that season 122,6 million tons production was re-
alized against 135,8 million tons of consumption. The estima-
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protein oranının fazla olması gerekmektedir. kavuzun fazla 
olmasının besleyicilik değerini düşürdüğü belirtilmektedir. 
Bu nedenle, protein değeri yüksek ve kavuzca yoksul olan 
altı sıralı arpa, yemlik arpa olarak kullanmaktadırlar. Biralık ar-
palarda ise protein oranının düşük olması istenmektedir (% 9 
– 10,5). Bu amaçla, bira üretimi için gerekli olan malt, iki sıralı 
beyaz arpalardan elde edilmektedir.

Dünya genelinde arpa tüketimine bakıldığında, son 
yıllarda tüketiminin üretimin gerisinde kaldığı gözlenme-
ktedir. 2009/10 sezonunda 150,8 milyon tonluk üretime 
karşılık 144,9 milyon tonluk tüketim gerçekleştirilirken, 
2010/11 sezonunda üretimle tüketim arasında 13,2 mi-
lyon tonluk bir fark oluşmuştur. Bu sezonda 122,6 mi-
lyon tonluk üretime karşılık 135,8 milyon tonluk tüketim 
gerçekleştirilmiştir. Tahminler 2012/13 sezonu için de, 
daha düşük miktarda da olsa benzer bir farka işaret edi-
yor (3 milyon ton). USDA’nın tahminlerine göre; 2012/13 
sezonunda 129,6 milyon tonluk üretime karşılık 132,6 
milyon tonluk tüketim gerçekleştirilmiştir. 2013/14 sezo-
nunda üretim tüketimi karşılayabilecek düzede olacağı 
öngörülüyor.

Dünya arpa tüketiminde, en büyük pay üretimde olduğu gibi 
Avrupa Birliği ülkelerine ait (2012/13 sezonunda 51,8 milyon 
tonluk tüketim). Ancak tek ülke bazında, Rusya dünya arpa 
tüketiminde de ilk sırada yer alıyor. Rusya’nın 2012/13 sezo-
nundaki arpa tüketim oranının 12,1 milyon ton olduğu tahmin 
ediliyor. Aynı sezonda Rusya’yı 7,9 milyon tonla Suudi Arabi-
stan, 6,8 milyon tonla kanada, 6,1 milyon tonla Türkiye ve 5 
milyon tonla Ukrayna takip ediyor.

DÜNYA ARPA TİCARETİ
Son dört sezonda dünya ticaretine konu olan arpa miktarı, 
17 ile 22 milyon ton arasında seyretmiştir. USDA verilerine 
göre; 2009/10 sezonunda 17,2 milyon ton olan dünya arpa 
ticareti, 2010/11 sezonunda 2,1 milyon ton gerilemiş ve 15,1 
milyon ton düzeyinde kalmıştır. 2011/12 yeniden yükselişe 
geçen arpa ticareti, 21,3 milyon tonla son 4 yılın en yüksek 
seviyesine ulaşmıştır. 2012/13 sezonunda da dünya ticaret-
ine konu olan arpa miktarının 18,8 milyon ton olduğunu 
tahmin eden USDA, bu miktarın 2013/14 sezonunda da 
hemen hemen aynı seviyede (18,4 milyon ton) olacağını 
öngörüyor.

2012/13 sezonunda dünya arpa ihracatının 4,2 milyon tonluk 
kısmını Avrupa Birliği ülkeleri gerçekleştirmektedir. Avrupa 
birliği ülkelerini 4 milyon tonla Arjantin takip etmektedir.

Arjantin, 2012/13 sezonunda, önceki sezonlarda en büyük 
arpa ihracatçısı olan Avustralya’yı geride bırakarak, tek ülke 
bazında ilk sıraya yerleşmiştir. 

Avustralya, 2012/13 sezonunda 3,8 milyon tonluk ihracatıyla 
Arjantin’i takip etmektedir. Arjantin ve Avustralya’yı 2,3 mily-
on tonla Rusya, 2,2 milyon tonla Ukrayna ve 1,5 milyon tonla 

tions indicate a similar difference with low amount for 2012/13 
season (3 million tons). According to the estimations of USDA;  
132,6 million tons of consumption has been realized against 
129,6 million tons of production in 2012/13 season. It is fore-
seen that the production will meet consumption in 2013/13 
season.

The largest share of world barley consumption belongs to Eu-
ropean Union countries just like for the production (51,8 mil-
lion-ton consumption in 2012/13 season). on single country 
basis, Russia ranks first in world barley consumption as well. It 
is estimated that the barley consumption of Russia is 12,1 mil-
lion tons in 2012/13 season. Saudi Arabia with 7,9 million tons, 
Canada with 6,8 million tons, Turkey with 6,1 million tons and 
Ukraine with 5 million tons follow Russia.

wORLD BARLEY TRADE
The barley amount which is subject to world trade in the last 
four seasons has fluctuated between 17 and 22 million tons. 
According to USDA data; the world barley trade ,which was 
17,2 million tons in 2009/10 season, declined 2,1 million tons 
to 15,1 million tons in 2010/11 season. Rising again in 2011/12 
season world barley trade reached 21,3 million tons that was 
the highest level in the last 4 years. Estimating that barley 
amount subjected to world trade is 18,8 million tons, USDA 
foresees that this amount will be almost at the same level (18,4 
million tons) in 2013/14 season.

4,2 million tons of the world barley export has been realized 
by European Union countries in 2012/13 season. Argentina fol-
lows European Union countries with 4 million tons. Argentina 
has settled in the first place on single-country basis in 2012/13 
season by surpassing Australia which was the largest barley 
exporter in the previous seasons. Australia follows Argentina 
with 3,8 million-ton export in 2012/13 season. Russia with 2,3 
million tons, Ukraine with 2,2 million tons and Canada with 1,5 
million tons follow Argentina and Australia.

Ranking 6th among the largest barley producers in the world 
in 2012/13 season, Turkey ranks 11th in world barley export 
with 50 thousand-ton export.

World’s largest barley importer is Saudi Arabia. Realizing 40 % 
of world barley import all by itself, Saudi Arabia realized 8,6 
million-ton import in 2011/12 season and 7,7 million-ton im-
port in 2012/13 season.

China with 2,2 million tons, Japan with 1,3 million tons, Iran 
with 1 million tons and Jordan with 900 thousand tons follow 
Saudi Arabia in world barley import. 

BARLEY PRODUCTION AND 
CONSUMPTION IN TURKEY
 Being able to be planted in almost every region of Turkey, bar-
ley ranks second in agricultural products after wheat in terms 
of cultivation area and production. Barley is cultivated in al-
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kanada takip etmektedir.  2012/13 
sezonunda dünyanın en büyük arpa 
üreticileri arasında 6. sırada yer alan 
Türkiye ise, dünya arpa ihracatında 
50 bin tonluk ihracatla 11. sırada yer 
almaktadır.

Dünyanın en büyük arpa ithalatçısı 
ise Suudi Arabistan’dır. Tek başına 
dünya arpa ithalatının yüzde 40’ını 
gerçekleştiren Suudi Arabistan, 
2011/12 sezonunda 8,6 milyon tonluk; 
2012/13 sezonunda da 7,7 milyon ton-
luk ithalat gerçekleştirmiştir.

Dünya arpa ithalatında Suudi 
Arabistan’ı 2,2 milyon tonluk ithal-
atla Çin,  1,3 milyon tonluk ithalatla 
Japonya, 1 milyon tonluk ithalatla İran 
ve 900 bin tonluk ithalatla Ürdün takip 
etmektedir.

TÜRKİYE’DE 
ARPAÜRETİMİ VE TÜKETİMİ 
Türkiye’de hemen her bölgede üretimi yapılabilen arpa, tar-
la ürünleri içinde ekiliş alanı ve üretim açısından buğdaydan 
sonra ikinci sırada gelmektedir. Arpa, Türkiye’nin tüm böl-
gelerinde yetiştirilmekle birlikte, özellikle orta Anadolu 
(konya, Ankara, Eskişehir ve kırşehir) ve Güneydoğu Anado-
lu Bölgesi (Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin) arpa yetiştiriciliği 
konusunda önemli iki bölgedir.

most every region of Turkey but especially Central Anatolia 
(konya, Ankara, Eskişehir and kırşehir) and Southeastern Ana-
tolia Region(Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin)are two important 
regions for barley cultivation.

Barley cultivation area, production and yield show fluctua-
tions by years. In the 10-year period between 1995 and 2005, 
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Arpa ekim alanı, üretim ve verimi yıllar itibariyle dalgalanma 
göstermektedir. 1995-2005 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde 
en yüksek ekim alanı 1998’de, en yüksek verim ve üretim ise 
2005’te gerçekleşmiştir. 2002 – 2012 yılları arasında ise en yük-
sek ekim alanı 2005’te, en yüksek verim 2011’de, en yüksek üre-
tim miktarı ise 2006 yılında gerçekleşmiştir. 

Türkiye İstatistik kurumu (Tüik) verilerine göre; 2002 yılında 36 
milyon dekarlık alanda arpa ekimi yapan Türkiye, 8,3 milyon 
tonluk üretim gerçekleştirmiştir. Ekim alanı 2005 yılında son 10 
yılın en yüksek seviyesi olan 36,5 milyon dekara ulaşmış, üretim 
ise 9,5 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. 

2006 yılında üretim 51 milyon ton artarak son 10 yılın en yük-
sek noktasına ulaşmıştır. Ancak sonraki yıllarda ekim alanı da, 
üretim miktarı da düşüş göstermiştir. Türkiye, 2012 yılında 27,4 
milyon hektarlık alanda arpa ekimi yapmış ve 7,1 milyon tonluk 
üretim miktarında kalmıştır. 

Arpa tarımı Türkiye’de büyük ölçüde kuru koşullarda yapıldığı 
için verim düşüktür. Türkiye’nin arpa verimi dünya arpa veri-
minin altındadır. 2006/07 sezonunda dünya arpa verimi 2,43 
ton/ha iken aynı dönem itibariyle Türkiye arpa verimi 2,06 ton/
ha olmuştur. 

Verimde iklime bağlı olarak bazı yıllar belirgin artışlar, bazı 
yıllarda belirgin azalışlar meydana gelmektedir. Ancak ge-
nel gidiş itibariyle son yıllarda verimde artış yaşanmasına ve 
verim miktarı 2,58 seviyesine ulaşmasına rağmen, ekim alanın 
daralması, üretimin önceki yıllara kıyasla düşük kalmasına 
neden olmaktadır.

Türkiye, arpa üretiminin hemen hemen tamamını kendi iç 
tüketimi için değerlendirmektedir. Türkiye’de arpa üreti-
minin % 90’ı hayvan yemi olarak, kalan kısmı maltlık olarak 
bira sanayinde ve gıda endüstrisinde kullanılmaktadır. Gıda 
endüstrisinde kullanılan oran çok düşük olup, bira sanayinde 
kullanılan oran her geçen yıl artmaktadır.

the highest cultivation area was in 1998, the highest yield and 
production were in 2005. Between 2002 and 2012, the highest 
cultivation area was in 2005, the highest yield was in 2011 and 
the highest production was in 2006. 

According to Turkish Statistical Institute (TUIk) data; cultivat-
ing barley in 36 million-decare area in 2002, Turkey realized 8,3 
million-ton production. In 2005 the cultivation area reached 
36,5 million decare that was the highest level of the last 10 
years and the production reached 9,5 million tons. In 2006, the 
production reached the highest level of the last 10 years by 
increasing 51 million tons. 

However the cultivation area and production amount de-
clined in the recent years. Turkey cultivated barley in 27,4 mil-
lion-hectare area and realized 7,1 million tons of production 
in 2012.

The yield is very low as the barley cultivation is done mostly 
in dry conditions in Turkey. The barley yield of Turkey is below 
the world barley yield. 

While the world barley yield in 2006/07 season was 2,43 ton/
ha, the barley yield of Turkey in the same period was 2,06 ton/
ha. Significant increases and decreases are experienced in the 
yield by years.  

Although there is an increase in the yield and the yield 
amount has reached 2,58 level, narrowing of cultivation 
area causes the production to be at low levels compared to 
previous years.

Turkey uses almost all of the barley production for the domes-
tic consumption. 90 % of barley production is used as animal 
feed and the rest is used in malt production for beer and food 
industry in Turkey. The amount used in food industry is very 
low, while the rate used in beer industry increases each pass-
ing year.
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Latin Amerika’nın en büyük dördüncü ekonomisi olan ve sahip olduğu petrol kaynakları nede-
niyle dünyadaki stratejik konumu her geçen gün artan Venezüella, temel tarım ve gıda ürünle-
rinde dışa bağımlı bir ülke konumundadır. Ülke buğday ihtiyacının tamamına yakını, mısır ve 
pirinç ihtiyacının ise yarısına yakınını yurtdışından ithal etmektedir.

Being the fourth largest economy of Latin America with an increasing strategic position in the 
world due to its petroleum reserves each passing year, Venezuela is a country that is depended 
on foreign trade for the main agricultural and food products. Almost the entire wheat need and 
nearly half of the corn and rice production of the country are imported from abroad. 



102

Coğrafi olarak Güney Amerika kıtasında yer alan, resmi adı 
Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti olan ülke, latin Amerika ül-
keleri içinde dördüncü büyük ekonomidir. Ancak ekonominin 
temeli petrol ve petrol ürünlerine dayanmaktadır. Özellikle 
tarım ve bağlı sektörler, ülkede petrol varlığının keşfinden 
sonra ikinci plana atılmıştır. Bu da ülkenin tarım ve gıda ürün-
lerinde ithalata bağımlılığını arttırmıştır. 

1998 yılında yönetime gelen Devlet Başkanı Hugo Chavez 
döneminde gerçekleştirilen toprak reformu, tarımsal üretimi 
önemli miktarda arttırmakla birlikte üretim henüz ülkenin iç 
tüketim ihtiyacını karşılar noktaya ulaşamamıştır. Özellikle 
buğday, toprak ve iklim özellikleri nedeniyle Venezüella’da 
yetiştirilememekte ve bu yüzden ülkenin buğday ihtiyacının 
tamamına yakını ithal edilmektedir. İthal edilen buğday, ül-
kede bulunan belli başlı 10 değirmende işlenmektedir. An-
cak ülkedeki tüketim alışkanlığında, mısır, buğdaydan önce 
gelmektedir. Mısırın halk arasında yaygın olarak tüketilen 
ekmeğin ana hammaddesi olması, bu ürünün ülkedeki strate-
jik öneminin artacağını göstermektedir.

VENEZÜELLA’DA EKONOMİ
Venezüella ekonomisi büyük oranda petrol ve petrol ürün-
lerine bağlıdır. Yapılan bazı araştırmalar, ülkenin 2012 yılında 
dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi durumuna 
geldiğini ve Suudi Arabistan’ı geçtiğini göstermektedir. oPEC 
resmi verilerine göre Venezüella 296 milyar varil ham petrol 
rezervlerine sahiptir. Bu durum da, Venezuela’nın ekonomik 
ve politik olarak son derece stratejik bir konuma yükselmesine 
neden olmuştur. Günümüzde petrol, Venezüella’daki ihracatın 
yüzde 95’ini ve Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 30’unu mey-
dana getirmektedir.  Ülkede petrol sanayii, demir madenciliği, 
çelik üretimi ve diğer temel sanayiler Devlet Başkanı Hugo 
Chavez döneminde hükümetin kontrolü altına alınmıştır. 

kereste ve gıda ürünleri, Venezüella’nın ithal ettiği ürünlerin 
başında gelir. Ayrıca kimyasal maddeler, ulaşım araçları ve 
makine de ithal ettiği ürünler arasında önemli bir yere sahip-
tir.  Zengin petrol kaynaklarına rağmen yoksulluğun yoğun 
olduğu ülkede, Chavez döneminde yapılan reformlarla yoksul-
luk oranının yüzde 50’yi aşan oranda düştüğü belirtilmektedir. 
Yapılan reformların temelinde Venezüella halkı arasında gelir 
dengesi sağlama anlayışı ön plandadır.

VENEZÜELLA’DA TARIM 
Venezüella’da tarım, diğer latin Amerika ülkeleriyle 
karşılaştırıldığında ekonomi içerisinde çok daha küçük bir paya 
sahiptir. Özellikle petrolün keşfedildiği 1940’lardan 20. yüzyılın 
başlarına kadar tarımın ülkedeki önemi hızla azalmıştır. 1940’lar-
da büyük ölçekli endüstriyel gelişmenin başlamasıyla birlikte 
hükümetler, tarım ve toprak reformunu büyük ölçüde ihmal 
etmiştir. Ülke, gıda ihtiyacının büyük bir bölümünü ağırlıkla 
kolombiya ve ABD’den ithal etmektedir. Ancak 1999 yılından 
bu yana, dünyanın en çok konuştuğu liderlerden biri olan 
Devlet Başkanı Hugo Chavez’in Bolivarcı Devrimi kapsamında, 
tarım biraz daha yüksek bir önceliğe sahip olmuştur.

The country is on South America continent geographically 
and its official name is The Bolivarian Republic of Venezuela. 
It is the fourth largest economy among the latin America 
countries. The basis of the economy is based on petroleum 
and petroleum products. Especially agriculture and related 
sectors were pushed into the background after the discovery 
of petroleum in the country. This increased the dependence 
of the country in agricultural and food products on import. 
The land reform conducted in the period of President Hugo 
Chavez who came to power in 1998, increased the agricultural 
production significantly as well as it hasn’t reached to the level 
that can meet the domestic need of the country yet. Especially 
wheat is not grown in Venezuela due to the soil and climate 
conditions and thus almost the entire wheat need of the coun-
try is imported. The imported wheat is processed in the major 
10 mills in the country. But corn comes before wheat in the 
consumption habit of the country. As the main raw material 
of the bread consumed widely among people is corn, it shows 
that the strategic importance of this product in the country 
will increase.

ECONOMY IN VENEZUELA
Venezuela economy mostly depends on petroleum and pe-
troleum products. Some researches show that the country 
became the one having the largest petroleum reserves of the 
world in 2012 and surpassed Saudi Arabia. According to oPEC 
official data; Venezuela has reserves of 296 billion barrels of 
crude oil. This situation caused Venezuela to have a significant 
strategic position in terms of economy and politics. Today pe-
troleum constitutes 95 % of Venezuela’s export and 30 % of 
Gross national Product. Petroleum industry, iron mining, steel 
production and other basic industries were taken under gov-
ernment control during the period of President Hugo Chavez.

lumber and food products are the major import products of 
Venezuela. Moreover; chemical substances, transportation 
vehicles and machines have an important part among the im-
ported products.

In the country where the poverty is dense despite of the rich 
petroleum sources, it is stated that the poverty declined 50 % 
with the reforms in Chavez period. The reforms are based on 
the understanding of ensuring income balance among the 
Venezuelan people.

AGRICULTURE IN VENEZUELA
Agriculture in Venezuela has a little share in the economy com-
pared to other latin America countries. Especially from the 
1940s when the petroleum was discovered to the beginning 
of 20th century, the importance of agriculture in the country 
has decreased rapidly. With the large-scale industrial develop-
ment in 1940s, the governments largely neglected the agricul-
ture and land reform. The country imports a great part of food 
need mainly from Colombia and USA.  But since 1999; within 
the revolution of one of the mostly-spoken leaders in the world 
President Hugo Chavez agriculture has got a higher priority.
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Chavez’in toprak reformu alanında attığı ilk adımlar oldukça 
ürkek ve “ılımlı” olmuştur. 2001’de çıkarttığı Venezuela To-
prak Yasası, esasen devlet topraklarının dağıtımını öngörme-
kteydi. Ancak 2005 yılının başında çıkan yeni toprak reformu 
yasası, işlenmeyen özel toprakların da tazminat karşılığı 
ulusallaştırılmasını ve köylüye dağıtılmasını getirmiştir.

Chavez’in toprak reformunun ekonomik yapıya etkisi, iç paz-
ara yönelik tarımsal üretimin ve tarımsal üretim sanayine ham-
madde sağlamanın, geniş ölçekte yeniden başlaması olmuştur. 
Çünkü verimli tarım arazilerine sahip Venezüella, yukarda da 
değinildiği gibi tarım ürünlerinin yüzde 80’ini dışarıdan ithal 
ediyordu. Topraksız köylüye toprak dağıtımını kapsayan refor-
mun adından, tarımsal üretimin artırılması ve maliyetlerdeki 
artışların üretici lehine telafi edilmesi için çiftçilere sübvan-
siyonlarla destek sağlayan Venezüella hükümeti, özellikle 
pamuk, şekerkamışı, mısır, sorgum ve pirinç üretimini artırmayı 
amaçlamıştır.

Chavez’in başkanlığa seçildiği 1998 yılından sonra hızlı bir 
gelişme kaydeden Venezüella’da, tarım, gelişmenin en belirgin 
olduğu alanlardan biridir. 

Chavez’in başkanlığında geçen yıllarda, tarım alanları yüzde 
48’lik artış göstererek 1,6 milyon hektardan 2,4 milyon hek-
tara çıkmıştır. Tarıma kazandırılan toprakların önemli bir kısmı, 
kolektif üretim yapan çiftliklerden oluşmaktadır. Üretimi ar-
tan ürünlerin başında ise soya fasulyesi, mısır, pirinç ve kahve 
gelmektedir.

HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Venezüella’da tarım ürünleri üretiminin, özellikle de mısır ve pir-
inç gibi hububat ürünleri üretiminin Chavez’in toprak reformuy-
la birlikte yeniden artışa geçtiği birçok yerde kabul görmekle 
birlikte, ABD Tarım Bakanlığı Dış Ticaret Servisi’nin (USDA) verile-
ri, son derece farklıdır. 2002-2012 arasında mısır ve pirinç üreti-
minin ortalama aynı düzeylerde kaldığını gösteren USDA verile-
rinin aksine, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAo) 
verileri özellikle mısır ve pirinç üretiminde artış olduğunu gös-
termektedir. Bu iki kuruluşun verileri arasında bir tercih yapmak 
gerekirse, FAo’nun verilerinin daha tarafsız ve gerçeğe yakın 
olduğu göz önünde bulundurulabilir. Bu yargıya; Türkiye’nin 
hububat üretimine ilişkin FAo verilerinin, Türkiye Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik kurumu’nun verile-
riyle paralellik gösteriyor olması (USDA verilerinin aksine) göz 
önünde bulundurularak da varılabilir.

FAo verileri; 1999-2011 yılları arasında, Venezüella halkının en 
çok tükettiği ürün olan mısırda, üretimin yüzde 95,8 oranında 
arttığını göstermektedir. 1999 yılında 1 milyon 149 bin ton 
mısır üretimi gerçekleştiren Venezüella, 2004 yılında 2 milyon 
68 bin tona, 2008 yılında ise son yılların en yüksek seviyesi olan 
2 milyon 726 milyon tona ulaşmıştır. Sonraki yıllarda bir miktar 
düşüş sergileyen mısır üretimi, 2011 yılında 2 milyon 250 bin 
ton civarında gerçekleşmiştir. Mısır, Venezüella’da halk arasında 
yaygın olarak tüketilen ve “arepas” adı verilen ekmeğin ana 

The first steps on agriculture by Chavez were timid and “mod-
erate”. Venezuela land Act he enacted foresaw basically the 
distribution of state lands. However the new land reform law 
enacted at the beginning of 2005, provided the nationaliza-
tion of the unprocessed private lands in return for compensa-
tion and distribution of them to the villagers.

The effect of Chavez’s land reform on economic structure is 
re-starting the agricultural production for domestic market 
and providing raw material for the agricultural production in-
dustry in large scale. Because Venezuela that has productive 
agricultural lands were importing 80 % of agricultural prod-
ucts as mentioned above.  After the reform that covers the dis-
tribution of lands to the landless peasants; providing support 
with subsidies in order to increase agricultural production 
and compensating the increases in the cost for the favor the 
producer, Venezuela government aimed to increase especially 
cotton, sugarcane, corn, sorghum and rice production.

Developing rapidly since 1998 when Chavez was elected as 
the president, agriculture in Venezuela is one of the fields in 
which the development is significant. 

During Chavez presidency, the cultivation areas increased 
from 1,6 million hectares to 2,4 million hectares with 48 % in-
crease. A great part of the cultivation lands consists of farms 
that make collective production. Soy bean, corn, rice and cof-
fee are the major products whose productions have increased. 

GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION
It is widely accepted that production of agricultural products 
in Venezuela, especially grain products like corn and rice, 
increased with Chavez’s land reform again; but the data of 
U.S. Department of Agriculture Foreign Commercial Service 
(USDA) is totally different. Contrary to USDA data showing 
that corn and rice production stayed at the same levels be-
tween 2002 and 2012, the data of Food and Agriculture or-
ganization of the United nations (FAo) show that there was 
an increase especially in corn and rice production. If there 
is this need of making a choice between these two organi-
zations, it can be considered that the data of FAo are more 
objective and realistic. This judgment can be concluded from 
that the data of FAo about Turkey’s grain production are in 
parallel with the data of Ministry of Food, Agriculture and 
livestock of Turkey and Turkish Statistical Institute (contrary 
to USDA data). 

The FAo data show that the production of corn that is con-
sumed the most by Venezuelan people increased 95,8 % be-
tween 1999 and 2011. Realizing 1 million 149 thousand tons 
corn in 1999, Venezuela reached 2 million 68 thousand tons 
in 2004 and 2 million 726 thousand tons in 2008 that is the 
highest level of the recent years. Showing a little amount 
of decrease, corn production was realized around 2 million 
250 thousand tons in 2011. As corn is the main raw material 
of “arepas” bread that is consumed widely among Venezue-
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hammaddesi olması nedeniyle, ülkedeki en değerli tahıl ürün-
leri arasındadır ve önemi giderek artmaktadır.

1999-2011 yılları arasında, mısır üretiminde olduğu gibi ül-
kenin pirinç üretiminde de artış yaşanmıştır. Söz konusu 12 
yılda, pirinç üretimindeki artış yüzde 97,5 oranındadır. Bu-
radan da görüldüğü gibi 12 yıllık süreçte pirinçteki üretim 
artışı, yüzdelik bazda mısırdan fazladır. Ancak üretim miktarı 
bakımından pirinç, Venezüella’da mısırın ardından en çok 
üretilen tahıl ürünüdür. 1999 yılında 720 bin ton pirinç üreti-
mi gerçekleştiren ülke, 2005 yılında bu miktarı 1 milyon tona, 
2011 yılında ise 1 milyon 122 bin tona yükseltmiştir. 

Buğday, Venezüella’da üretim açısından tercih edilen bir 
tarım ürünü değildir. Ülkede buğdayın ekim alanı da, üretim 
miktarı da yok denecek kadar azdır. Ülkenin buğday ihtiyacının 
tamamına yakını ithalatla karşılanmaktadır.

Venezüella’da yetiştirilen tahıl ürünleri arasında, darının bir 
türü olan sorgumun da önemli bir yeri vardır. 1999 yılında 
363 bin ton sorgum üretimi gerçekleştiren Venezüella, 2003 
yılında, son 12 yılın en yüksek seviyesi olan 614 bin ton sevi-
yesine ulaşmıştır. Sonraki yıllarda sorgum üretimi bir miktar 
gerilemiş ve 2011 yılında 479 bin ton seviyesinde kalmıştır.  
Venezüella’nın tahıl ürünleri üretimi son yıllarda artmış olsa 
da henüz iç tüketimi karşılayacak seviyede değildir. Bu yüzden 
üretimin tamamı, iç tüketim için değerlendirilmektedir. 

VENEZÜELLA’DA DEĞİRMENCİLİK SEKTÖRÜ
Toprak ve iklim özelliklerinin buğday üretimi için uygun 
olmadığı Venezüella’da, değirmen sanayi buğday ithalatına 
bağlı kalmaktadır. Ülkede 10 civarında belli başlı değirmen 
olduğu ve bu değirmenlerin kurulu kapasitelerinin 1,9 milyon 
ton olduğu tahmin edilmektedir. Ülkedeki en büyük değirmen 
grubu Cargill Venezüella’dır. Cargill Venezüella’nın günlük 
kapasitesinin yaklaşık 2,210 ton olduğu tahmin ediliyor. İkinci 

lan people, it is among the most valuable grain products 
and its importance is increasing gradually.

There was an increase in rice production of the country as 
well as in corn production between 1999 and 2011. In those 
12 years, the increase in rice production was 97,5 %. As it is 
seen clearly, the increase in this 12-year period was more 
than corn on per cent basis.  But rice is the second most 
produced grain product after corn in Venezuela. Realizing 
720 thousand tons of rice production in 1999, the country 
increased this amount to 1 million tons in 2005 and 1 mil-
lion 122 thousand tons in 2011. 

Wheat is not a grain product that is preferred in terms of pro-
duction in Venezuela. The cultivation area and production 
amount of wheat in the country is almost none. The almost 
the entire wheat need of the country is met with import.

As a variety of corn, sorghum has an important place among 
the grain products cultivated in Venezuela. Realizing 363 thou-
sand tons sorghum production in 1999, Venezuela reached 
614 thousand tons in 2003 that is the highest level of the last 
12 years. For the next years, the sorghum production declined 
a bit and stayed at 479 thousand tons level in 2011.
Although the grain products production has increased in the 
recent years, it is not at the level that can meet domestic con-
sumption. Thus the entire production is used for domestic 
consumption.

MILLING SECTOR IN VENEZUELA
In Venezuela where the soil and climate conditions are not 
suitable for the production of wheat, the milling industry 
is depended on wheat import. It is estimated that there 
are major 10 mills in the country and the installed capac-
ity of these mills is 1,9 million tons. The largest mill group 
in the country is Cargill Venezuela. It is estimated that the 
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büyük grup ise tahmini 1,360 ton kapasiteye sahip Monaca’dır. 
Monaca’nın dışındaki diğer değirmenler arasında Mosaca, 
Molvenca, Mochica ve Molguaca vardır. Değirmenlerin yanı 
sıra ülkede bulunan belli başlı makarna tesisi sayının da 17 
olduğu tahmin edilmektedir.

DIŞ TİCARET
Venezüella’da ihracatın temeli petrole dayalıdır. Petrol ve pet-
rol ürünleri dışında, dış ticarete konu alan diğer malların oranı 
çok düşük kalmaktadır. Ülkede, 90’ların başında, AnDEAn or-
tak Pazarına girişle birlikte ticaretin serbestleşmesi sonucu, 
petrol harici ürünlerin ihracatı da artış göstermiştir. Ancak 1998 
yılından sonra ulusal paranın değer kazanması, düşük özel sek-
tör yatırımları ve ihracat yapılan pazarlarda oluşan ekonomik 
krizlerden sonra petrol dışı ihracat da yeniden azaltılmıştır. 

Ülkenin tarih boyu en büyük ticari ortağı ABD olsa da, Dev-
let Başkanı Hugo Chavez, devlet politikası olarak ABD’ye 
bağımlılığı azaltıp, ülkenin yönünü komşu ülkelere çevirm-
esini sağlamak istemiştir. Chavez’in ideal Bolivarian tanımı, 
bölgesel entegrasyonu amaçlar ve bu entegrasyon, bölgedeki 
ABD dominasyonuna karşı bir kalkan amacı taşır. Bütün bu 
çabalara rağmen ülke için petrol satabileceği bir doğal pa-
zar olmasından dolayı, ABD hala en baskın ticaret ortağıdır. 
Venezüella’nın ihracatında ABD’yi sırasıyla Hollanda, Hollanda 
Antilleri ve diğer latin Amerika Entegrasyon Birliği üyeleri 
takip etmektedir. Venezüella’nın ihracattaki en önemli ortağı 
ABD, ithalatta da en önemli ortaktır. İthalattaki diğer önde 
gelen ülkeler ise kolombiya ve Brezilya’dır.

Ülkenin ihracatı açısından son 5 yıla bakıldığında, ihracatın 
değer olarak yüzde 256 büyüdüğü görülmektedir. Aynı şekilde 
ithalat da yüzde 257 artmıştır. Hükümetin sosyal boyutlu kamu 
harcamalarına verdiği önemin artmasıyla birlikte ithalat da 
2003 yılından itibaren ciddi oranda artmıştır. Ülkenin en önemli 
ithalat kalemleri kazanlar, makine aksamları, tren harici taşıtlar 
ve elektrikli aletlerdir. Ülkede, ihracatın ithalatı karşılama oranı 
ise yıllar itibariyle inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir. 

Önümüzdeki dönemlerde, hem ihracat hem de ithalat 
bazında, Venezüella’nın dünya ticareti içerisindeki payının git-
tikçe artacağı düşünülmektedir. 

DIŞ TİCARETTE TAHILLARIN YERİ
Venezüella, son yıllarda tarımsal üretimini artırmakla birlikte 
henüz kendi kendine yeten bir üretim miktarına ulaşmayı 
başaramamıştır. Özellikle üretimin hemen hemen hiç olmadığı 
buğdayda tamamen dışa bağımlı olan Venezüella, her yıl 1 mi-
lyon tonu aşkın ithalat gerçekleştirmektedir. FAo’nun verilerine 
göre;  2000 yılında 1 milyon 236 bin ton buğday ithal eden Vene-
züella, en yüksek buğday ithalatı miktarına 2006 yılında ulaşmış 
ve 1 milyon 739 bin ton ithalat gerçekleştirmiştir. 2006 yılından 
sonra bir miktar gerileyen buğday ithalatı, 2010 yılında 1 mi-
lyon 495 bin ton civarında gerçekleşmiştir. Venezüella’nın 2010 
yılında gerçekleştirdiği 1,4 milyon tonluk buğday ithalatının 
değer olarak karşılığı ise 430 milyon 860 bin dolardır. 

daily capacity of Cargill Venezuela is around 2,210 tons. 
The second largest group is Monaca with an estimated 
capacity of 1,360 tons. Mosaca, Molvenca, Mochica and 
Molguaca are among other mills besides Monaca. In addi-
tion to the mills, the number of the major pasta facilities 
is estimated as 17. 

FOREIGN TRADE
The basis of exports in Venezuela depends on petroleum. Ex-
cept for petroleum and petroleum products, the amount of 
other products that are subjected to foreign trade is really low. 
After the trade liberalization with the entrance to AnDEAn 
Common Market, the export of other products except petro-
leum showed increase. However gaining value of national cur-
rency after 1998, the export except petroleum decreased due 
to low private sector investments and economic crises in the 
export markets.

 Although the largest trade partner of the country has been 
USA along the history, President Hugo Chavez wanted to de-
crease the dependence on USA and turn to the neighboring 
countries. Chavez’s ideal Bolivarian definition aims regional in-
tegration and this integration has an aim to be a shield against 
USA domination in the region. Despite all of these efforts, USA 
is the dominant trade partner as it is a natural market to whom 
the country sell petroleum. netherland, netherlands Antilles 
and other members of latin America Integration Union fol-
low USA in Venezuela’s export. The most important partner of 
Venezuela in import is USA as well as in export. other leading 
countries in import are Colombia and Brazil.

When looking at the last 5 years in terms of the export in the 
country, it is seen that the value of export has increased 256 
%. Import has increased 257 % in the same way. With the in-
crease of the importance in government’s public expenditure 
with social dimension, import has increased significantly since 
2003. Most important import items of the country are boilers, 
machinery parts, vehicles except for train and electrical appli-
ances. The ratio of export to import in the country has a pro-
gress with ups and downs.

It is thought that the share of Venezuela in the world trade will 
increase steadily on both export and import basis in the com-
ing periods. 

THE PLACE OF GRAINS IN FOREIGN TRADE
Venezuela has increased its agricultural production in the re-
cent years but it hasn’t succeeded to reach a production level 
that is self-sufficient. Especially depending on foreign trade for 
wheat in which there is not almost any production, Venezuela 
realizes over 1 million tons of import each year. According to 
the data of FAo; importing 1 million 236 thousand tons of 
wheat in 2000, Venezuela reached the highest wheat import 
amount in 2006 and realized 1 million 739 thousand tons of 
import.  Declining a little amount after 2006, the wheat  im-
port was realized as 1 million 495 thousand tons in 2010. The 
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Mısır, ülkenin ithal ettiği tarım ürünleri arasında çoğu zaman 
ilk sırada yer almaktadır. Genel ortalama itibariyle 1 milyon 
ton civarında olan ülkenin mısır ithalatı, 2000 yılında 1 mi-
lyon 322 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Mısır ithalatında en 
yüksek miktar 2009 yılında, en düşük miktar ise 2006 yılında 
gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında sadece 41 bin ton mısır ithal 
eden Venezüella, 2009 yılında 1 milyon 566 bin tonluk ithalat 
miktarına ulaşmış, sonraki yıllarda ise ithalat miktar gerileme-
kle birlikte 1 milyon ton seviyesi üzerinde seyretmiştir. 2010 
yılında gerçekleştirilen 1 milyon 526 bin tonluk ithalatın değer 
olarak karşılığı 336 milyon 166 bin dolardır. 

Pirinç ithalatı ise diğer tarımsal ürünlere göre daha düşük 
bir miktarda da gerçekleşse de Venezüella’nın tarımsal ürün 
ithalatındaki en önemli ilk 20 ürün arasında yer almaktadır. 2000 
ve 2002 yılları arasında ithalat miktarı düşük olduğu için FAo 
verilerine yansımayan Venezüella’nın pirinç ithalatı, 2003 yılında 
95 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında 67 bin tona ka-
dar gerileyen pirinç ithalatı, 2010 yılında 206 bin ton seviyesine 
yükselmiştir. Ancak bu miktarlar, mısır ve buğday ithalatıyla 
karşılaştırıldığında son derece düşük kalmaktadır. 

Venezüella’da Chavez hükümetinin uyguladığı politika-
lar, tarımsal ürünlerde öncelikle iç tüketim ihtiyacının 
karşılanmasını öngörüyor. Bu yüzden ülkedeki tarımsal üretim, 
özelikle de buğday ve mısır üretimi, yurtiçi ihtiyacı karşılamaya 
yönelik olarak değerlendiriliyor ve ihracata konu olmuyor. An-
cak zaman zaman çok düşük miktarlarda pirinç ihracatına ras-
tlamak mümkün.

value of the 1,4 million-ton wheat import realized in 2010 is 
430 million 860 thousand dollars. 

Corn usually ranks first among the agricultural products import-
ed by the country. As of the overall average, 1 million-ton corn 
import of the country was realized  as 1 million 322 thousand 
tons in 2000. The highest amount in corn import was realized in 
2009 and the lowest one in 2006. Importing on 41 thousand tons 
corn in 2006, Venezuela reached 1 million 566 thousand-ton im-
port amounts in 2009 and stayed at the same level of 1 million 
after declining a little. The value of 1 million 526 thousand-ton 
import realized in 2010 is 336 million 166 thousand dollars.

Although the rice import is realized in smaller amounts com-
pared to other agricultural products, it is among the most 
important 20 products in Venezuela’s agricultural product im-
port. As the import amounts of rice between 2000 and 2002 
was very low, it wasn’t reflected on FAo data. It was realized 
as 95 thousand tons in 2003. Declining to 67 thousand tons in 
2003, the rice import increased the level of 206 thousand tons 
in 2010. But all these amounts are significantly low compared 
to corn and wheat import.

The policies of Chavez government in Venezuela, foresees meet-
ing of the domestic consumption need in agricultural products 
firstly. Thus the agricultural production, especially the produc-
tion of wheat and corn, is used for meeting the domestic need 
and is not used for export. But it is possible to encounter rice 
export in very little amounts from time to time. 
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