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Küresel ticarette başarı ve otomasyon

Değerli okurlar,

Günümüzde dünya, ticaret açısından sınırların her geçen 
gün ortadan kalktığı bir arenaya dönüşüyor. Dünyanın farklı 
noktalarındaki ticari kuruluşların kıyasıya birbiriyle rekabet 
ettiği bu arenada başarı, ulusal sınırların dışında, dünyanın 
farklı noktalarındaki beklentilerin ve uluslararası standartların 
gözetilmesini zorunlu hale getiriyor. Bu noktada da, üretim 
alanına bağlı olarak birçok standart ve beklenti gündeme 
gelmektedir. Ancak unutulmaması geren asıl nokta, küresel 
ticaretin temelidir. 

Genel itibariyle bakıldığında küresel ticaretin temelinde, yani 
ülkelerin birbirleriyle olan ticaretlerinin temelinde, ülkelerin 
kendi sınırları içerisinde üretilmeyen veya maliyeti pahalı olan 
malları ucuza alabilmek yatmaktadır. Dolayısıyla küresel ticar-
et arenasında kendini göstermek isteyen firmaların öncelikle 
bu gerçeği göz önünde bulundurması gerekmektedir. Her 
firma, kendisi için potansiyel olabilecek pazarları, bu gerçeği 
göz önünde bulundurarak belirleyebilir. Ancak seçilen pazar-
lar, hemen hemen her zaman aynı alanda üretim yapan başka 
firmalar için de potansiyel taşımaktadır. İşte bu noktada, yani 
aynı üretim kolunda hizmet veren ve aynı pazara odaklanan 
firmalar arasındaki rekabetin ortaya çıktığı noktada, standart-
lar ve diğer beklentiler devreye girmektedir.

Küresel ticarette uluslararası standartları sağlamak ve hedef 
ülkelerin beklentilerini karşılayabilmek, küçük ve orta ölçekli 
firmalar için büyük çaplı firmalara göre daha maliyetlidir. 
Yüksek maliyetli bir üretimi düşük fiyata pazarlayabilmek 
de olanaksızdır. Küresel rekabette başarının, standartlara 
uygun ve beklentileri karşılayan ürünlerin fiyat avantajıyla 
birleşmesinin bir sonucu olduğu artık yadsınamayacak 
bir gerçektir. Bu yüzden firmalar, hem üretim maliyetlerini 
düşürmenin hem de maliyet düşürürken standartların dışına 
çıkmamamın yollarını aramaktadır. Otomasyon sistemleri de 
bunun için geliştirilmiştir. Büyük ölçekti firmaların üretim mali-
yetlerinin küçük ve orta ölçekli firmalara kıyasla daha düşük 
olmasının nedeni de, bu firmaların otomasyon sistemlerini et-
kin bir şekilde kullanabilmesidir.

Değirmenci Dergisi olarak biz de bu sayımızda, un sek-
töründeki otomasyon sistemleriyle ilgili bir dosya hazırladık. 
Sektörün önde gelen uzman teknoloji üreticileri, konuyla ilgili 
sorularımızı yanıtladı. Otomasyonla ilgili merak ettiğiniz soru-
lara cevap bulabileceğinizi umuyoruz… 

Saygılarımla…

Success on global trade and automation

Dear readers,

Today, world transforms into an arena where the limits of 
trade are disappearing each passing day. In this arena where 
commercial organizations from different points in the world 
go head to head with each other, success brings the obliga-
tion of protecting expectations at different points in the world 
and international standards besides national boundaries. At 
this point many standards and expectations emerge depend-
ing on production field. But the main point to remember is the 
basis of global trade.

In general, on the basis of the global trade, in other words on 
the basis of the trade between the countries, there relies un-
derbuying the products that are expensive or not produced 
within the national boundaries. Thus, the companies who 
want to reveal themselves in the global trade arena should 
take this fact into consideration. Each company can deter-
mine the markets that have potential for them by considering 
this fact. But the selected markets as a potential for a certain 
company can also have potential for other companies. At this 
point, in other words at the point where competition emerges 
between the countries that give service in the same produc-
tion branch and focus on the same market, standards and 
other expectations come to the fore.

Ensuring global standards in the international trade and 
meeting the expectations of the target countries are more 
costly for the small and medium-scale companies than the 
large-scale ones. It is impossible to market a high costly prod-
uct at a low price. It is a stubborn fact that success in the glob-
al competition is the combination of the products that are in 
accordance with standards and meet expectations with price 
advantage. Thus, companies seek the ways to both lower the 
production costs and not to go beyond the standards while 
lowering down the costs. Automation systems are developed 
for that reason.  The reason why the costs of large-scale com-
panies are lower than the small and medium-scale ones is that 
these companies use automation systems effectively.

As Miller Magazine, we focused on automation systems in the 
flour sector on this issue. Leading technology producers in the 
sector answered our questions. We hope you can find the an-
swers of your questions about automation…

Best regards…

Editör
Editor

Derya GÜLSOY
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Dünyanın önde gelen makarna ve bulgur ihracatçıları arasında yer alan Türkiye’de, makarna ve 
bulgurun ana hammaddesi olan durum buğdayı üretimi tartışma konusu oldu. 
As one of the world’s leading pasta and bulghur exporters, Turkey has a discussion about durum 
wheat production that is the raw material of pasta and bulghur.

Makarna ve bulgur üretiminde ve ihracatında dünyada ilk 
sıralarda yer alan Türkiye’de, makarna ve bulgurun ana ham-
maddesi olan durum buğdayı üretimi tartışma konusu oldu. 
Türkiye’deki durum buğdayı üretiminin sektörün ihtiyacını kar-
şılamayacağı yönünde basında yer alan haberleri değerlendi-
ren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üretimin yeterli olduğunu ve 
bu haberlerin spekülatif olduğunu açıkladı.

Basında yer alan haberlerin kaynağı Ulusal Bakliyat Konseyi 
Başkanı Mahmut Arslan’ın açıklaması. Türkiye’nin tarımsal üre-
tim ve bunun ticari ürünlere dönüştürülmesi konusunda geç-
miş yıllara göre oldukça ilerlediğini söyleyen Arslan, özellikle 
makarna üretiminde dünyanın lider ülkeleri arasında yer alan 
Türkiye’nin 5 yıl önce 100-150 bin ton olan makarna ihracatı-
nın, 2012’de 520 bin tona ulaştığını, bu rakamın 2013’te 650 
bin ton sınırına dayanacağını dile getirdi.

Makarnanın yanı sıra Türkiye’nin bulgur üretiminde de söz 
sahibi olduğunu vurgulayan Arslan, “Son dönemde pirinçte 
yaşanan GDO tartışmalarının ardından, bulgura yöneliş oldu. 
Bulgur tüketiminde önemli bir artış var. Bulgur üretiminde de 
650 bin tonun üzerine çıkacağız.” dedi.

Açıklamasının devamında bulgur ve makarnanın üretiminde 
kullanılan durum buğdayındaki üretim miktarına dikkat çeken 
Mahmut Arslan, makarna ve bulgur üreticileri olarak üretimi 
artırmayı planladıklarını ancak Türkiye’de üretilen durum buğ-
dayı miktarının bunu karşılamayacağını söyledi.

Being one of the top pasta and bulghur exporters in the world, 
Turkey has a discussion about durum wheat production that 
is the raw material of pasta and bulghur. Evaluating the press 
reports about that the durum wheat production in Turkey 
wouldn’t meet the need of the sector, Turkish Grain Board 
(TMO) explained that the production is sufficient and these 
news are just speculations.

The source of the press reports is the statement of national 
Grains Council Chairman Mahmut Arslan. Saying that Turkey 
has proceeded a lot in agricultural production in Turkey and 
transformation of it into commercial products compared to 
the previous years, Arslan stated that Turkey as one of the 
leader countries in especially pasta production, realized 100-
150 thousand tons of export five years ago but this amount 
reached 520 thousand tons in 2012 and it will be around 650 
thousand tons in 2013.

Emphasizing that besides pasta Turkey has also a say in bul-
ghur production, Arslan said, “After the GMO discussions on 
rice recently, people have started to prefer bulghur. There is an 
important increase in bulghur consumption. We will surpass 
650 thousand tons in bulghur production.”

Drawing attention to the production amount of durum 
wheat that is used for pasta and bulghur production in the 
continuation of his statement, Mahmut Arslan said that they 
are planning to increase the production as pasta and bulghur 
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Durum buğdayındaki sıkıntıyı aşabilmek için ithalata yönel-
mek zorunda kaldıklarını dile getiren Arslan, çiftçinin daha 
verimli olduğu için ekmeklik buğdaya yöneldiğini, bu yüzden 
durum buğdayı üretimine verilen desteğin arttırılması gerekti-
ğini söyledi.

TMO YETERLİ DURUM BUĞDAYI OLDUĞUNU AÇIKLADI
Basına yansıyan bu açıklamaya ilişkin yazılı bir açıklama yapan 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de, 2013 yılında durum buğdayı 
üretiminin arttığını ve üretimin sanayicinin ihtiyacını karşılaya-
cak seviyede olduğunu bildirdi. 

Açıklamada şunlara yer verildi: “Makarna ve bulgur ihracatı-
mız sürekli artış göstermektedir. Yapılan ihracat karşılığında 
zaman zaman yurt dışından makarnalık buğday ithal edilerek 
işlenmekte ve mamul madde halinde tekrar ihraç edilmekte-
dir. TÜİK verilerine göre 3,3 milyon ton olan 2012 yılı makar-
nalık buğday üretimimizin, 2013 yılında 770 bin ton artışla 
4,07 milyon ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Ülkemizin iç tüketim ve ihracatı dahil olmak üzere toplam ma-
karnalık buğday ihtiyacı 3,2 milyon ton civarında olup üreti-
mimiz, tüketimimizi fazlasıyla karşılayacak seviyededir. TMO, 
2013 yılı ekmeklik buğday müdahale alım fiyatını 720 TL/Ton, 
makarnalık buğday müdahale alım fiyatını 765 TL/Ton olarak 
açıklamıştır. Yüksek kaliteli makarnalık buğdayların müdahale 
alım fiyatı ise 788 TL/Tona kadar yükselmektedir.”

“SPEKÜLATİF HAREKETLERE İZİN VERİLMEYECEKTİR”
TMO’dan yapılan açıklamada söz konusu bu uygulamalarla 
makarnalık buğday üretiminin teşvik edildiği belirtildi ve şun-
lara vurguda bulunuldu: “Kuruluşumuz stoklarında toplam 413 
bin ton makarnalık buğday bulunmakta olup alımlar devam 
etmektedir.  Gerek piyasalarda gerekse TMO stoklarında ye-
terli miktarda makarnalık buğday bulunduğundan, bazı basın 
organlarında yer alan makarnalık buğday üretiminde sıkıntı 
olduğu yönündeki spekülatif mahiyetli haberler gerçeği yan-
sıtmamaktadır. 

Makarna ve bulgur sektörü temsilcileriyle yapılan görüşme-
lerde, ülkemizin üre-
tim ve tüketim mik-
tarlarına bağlı olarak, 
piyasalarda durum 
buğdayı temininde 
herhangi bir sıkıntı 
bulunmadığı teyit 
edilmiştir. Kurulu-
şumuzca iç ve dış 
piyasalar yakından 
izlenmekte olup ge-
rektiğinde uygula-
maya konulacak ted-
birler ile spekülatif 
hareketlere izin veril-
meyecektir.”

producers but the amount of durum wheat produced in Tur-
key wouldn’t meet the need. Expressing that they have had 
to turn to importation in order to overcome the problems 
experienced in durum wheat sector, Arslan said that farmers 
started to prefer bread wheat as it is more productive and 
thus the support for durum wheat production should be in-
creased.

TMO EXPLAINED THAT THERE IS 
SUFFICIENT DURUM WHEAT
Making a written explanation about this statement reflect-
ed in the press, Turkish Grain Board (TMO) reported that 
durum wheat production has increased in 2013 and the 
production is sufficient enough to meet the needs of the 
industrialists.

The statement included following: “Our pasta and bulghur 
export is increasing consistently. In exchange for the exports 
made, pasta wheat is imported, processed and exported again 
in the form of finished product time to time. According to the 
TUIK (Turkish Statistical Institute) data; it is expected that our 
3, 3 million-ton pasta wheat production in 2012 will increase 
to 4, 07 million tons with a 770 thousand-ton increase in 2013. 
Our country’s pasta wheat need including internal consump-
tion and export is around 3,2 million tons and it is sufficient 
enough to meet or exceed our consumption. TMO has ex-
plained bread wheat intervention purchase price as 720 TL/
ton and the pasta wheat intervention purchase price as 765 
TL/ton. High quality pasta wheat intervention purchase price 
rises up to 788 TL/ton.”

“SPECULATIVE ACTIONS WOULD NOT BE ALLOWED”
In the statement made by TMO, it is stated that with these 
applications pasta wheat production is encouraged. The 
following emphasize is made in the statement: “Our organi-
zation has a 413 thousand-ton stock of pasta wheat and the 
purchases still continue. As there is sufficient pasta wheat 
both in the market and TMO stocks, the speculative news 
about that there are problems in pasta wheat production 
do not reflect the truth.

At the meetings with 
the representatives of 
pasta and bulghur sec-
tor, it has been con-
firmed that there is not 
any problem on durum 
wheat supply in the 
market. The domestic 
and foreign markets 
are followed by our or-
ganization closely and 
speculative actions 
wouldn’t be allowed 
with the measures to 
be applied when nec-
essary.”
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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), yaptığı bir duyuruda Kırgız Cumhuriyeti’nin buğday unu için ko-
runma soruşturması başlattığını açıkladı.
Kyrgyzstan recently notified the World Trade Organization (W.T.O.) that it initiated a safeguard 
investigation into the importation of wheat flour.

Kırgız Cumhuriyeti, 2 Temmuz 2013 tarihinde Dünya Ticaret 
Örgütü (DTÖ) komitesine buğday unu için koruma soruştur-
ması başlattığını duyurdu. Korunma soruşturmasının amacı 
ise artan buğday unu ithalatının, iç pazarda ciddi zararlara yol 
açıp açmadığının ya da yol açma tehlikesi arz edip etmediğinin 
tespit edilmesi.

Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Kırgızistan buğday 
unu ithalatını geçici olarak sınırlayabilir veya ithalatla ilgili ver-
gilerde artırıma gidebilir.

Kırgızistan’ın korunma soruşturması başlatmasının temelinde 
2010 ve 2012 yılları arasındaki dönemde yapılan buğday unu 
ithalatıyla ilgili analizler önemli bir etken. Bu ön analizde belir-
lenen durumlar ise şöyle sıralanıyor: 
- İthalat hacmi, 2010 yılı ile kıyaslandığında, 2011 yılında 5.3 kat 
ve 2012 yılında 4.35 kat artmıştır;
- 2010-2012 yıllarında yerel buğday unu üreticilerinin mali ve 
ekonomik göstergeleri olumsuz dinamiklerle tanımlanmıştır;
- Verilen dönem içerisinde un üretimi yapan yerel işletmelerin 
toplam üretim kapasitesindeki iş yükü % 42.3’ten % 29.1’e düş-
müştür;
- 2011 yılı un üretim hacmi, 2009 yılı ile kıyaslandığında % 6.7 
oranında ve 2010 yılı ile kıyaslandığında da % 8.2 oranında dü-
şüş göstermiştir.
- Kırgızistan’da unun toplam tüketim değerinde ithalatın özgül 
ağırlığı, 2012 yılında 2010 yılındaki % 5’lik orandan % 24.85 
oranına çıkmıştır. 2013’ün ilk çeyreğinde ise bu oran % 33’ü 
bulmuştur. 

Kyrgyzstan recently notified the World Trade Organization 
(W.T.O.) that on 2 July 2013 it initiated a safeguard investiga-
tion into the importation of wheat flour. The aim of the safe-
guard investigation is to determine whether increased the 
wheat flour import is causing, or is threatening to cause, seri-
ous injury to the domestic milling industry.

In case of a situation like that, Kyrgyzstan can limit the wheat 
flour import temporarily or increase the duties related with 
import.

The analyses about the wheat flour import between 2010 and 
2012 are effective on the reason why Kyrgyzstan has initiated 
a safeguard investigation. The preliminary analysis of import 
of wheat flour to the territory of the Kyrgyz republic for the 
period from 2010 to 2012 determined the following:
- Comparing to 2010 the volume of import of flour in 2011 was 
increased for more than 5.3 times and 4.35 times in 2012;
- Main financial and economic indicators of domestic produc-
ers of wheat flour for the period 2010-2012 are characterized 
by the negative dynamics;
- Workload of production capacities of domestic enterprises 
on flour production within the given period was decreased 
from 42.3% to 291%;
- Volume of flour production in 2010 compared to 2009 was 
decreased by 6.7% in 2011 as compared to 2010 by 8.2%;
- Specific weight of import in total consumption value of flour 
in Kyrgyzstan was increased from 5% in 2010 to 24.85% in 
2012. In 1st quarter of 2013 this indicator was already 33%.
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Özbekistan’da Başbakan İslam Karimov, ithal un için uygulanan özel işlem vergisinde indirime 
gitmeye karar verdi. 
President of Uzbekistan Islam Karimov decided to decrease the rate of excise duty for im-
ported flour.

Özbekistan Başbakanı İslam Karimov, ithal unlar için özel iş-
lem vergisi oranını düşüren bir önergeye imza attı. Söz konusu 
önerge, buğday unu ithalatını geliştirmek, yerel ekmek ve unlu 
mamullerin ürün yelpazesinin genişlemesine uygun koşullar 
yaratmak amacıyla kabul edildi. Önergeye göre; un ithalatının 
özel işlem vergisi, malın gümrük maliyeti üzerinden % 15’ten 
%11’e düşürüldü. 

Özbekistan, özellikle Kazakistan’ın un ihracatında önemli bir 
yere sahip. 2012 yılında ülkeye 1.216 milyon tonluk un ihracatı 
yapan Kazakistan, yüksek işlem vergileri nedeniyle ülkeye un 
ihracatında sıkıntı yaşıyor. 2013’ün geride bıraktığımız dönem-
lerinde Kazakistan’ın Özbekistan’a gerçekleştirdiği un ihracatı-
nın yıllık bazdaki hacmi yüzde 45 civarında düşüş göstererek 
709 bin tona geriledi.

Kazakistan’ın buğday ihracatının yüzde 75’ini Özbekistan’a ger-
çekleştiriyor olması ve ihracatın 2013 yılında vergilerden dolayı 
düşüş göstermesi nedeniyle Kazakistan’daki un değirmenlerin-
de kesintiler meydana geldiği belirtiliyor. 

Uzbekistan president Islam Karimov signed a resolution that 
decreases the rate of excise duty for imported flour. The reso-
lution was adopted in order to improve import of wheat flour 
and create conditions for expansion of assortment of locally 
produced bread and confectionary products.

According to the resolution, the excise duty rate for import 
of flour was cut from 15% to 11% from customs cost of the 
goods.

Uzbekistan has an importance place on especially Kazakhstan 
flour export.  Making an export of 1.216 million tons flour to 
Uzbekistan in 2012, Kazakhstan has some problems in flour 
export because of the high excise duties. 

In the past period of 2013, the volume of exported flour from 
Kazakhstan to Uzbekistan made up 709,000 tons, which fell 
by 45% year-on-year. High excise duties to flour resulted in 
outage of quarter of flour mills Kazakhstan as Uzbekistan ac-
counts 75% of all wheat exports of Kazakhstan.
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Cargill Avustralya Limited, Glencore International’ın malt işleme tesisi Joe White Maltings’i 
satın almak için verdikleri teklifi kabul ettiğini doğruladı.
Cargill Australia Limited confirmed that Glencore International has accepted its offer to pur-
chase Joe White Maltings.

Avrupa ve Amerika’da malt tesisleri işleten Cargill, Avustralya 
tesisi için de harekete geçti. Glencore International’ın malt işle-
me tesisi Joe White Maltings için teklif veren Cargill Avustralya, 
satış teklifinin kabul edildiğini açıkladı. Satış sözleşmesinin bazı 
düzenleyici onaylara tabi tutulacağı ve satış işleminin 2013 bi-
timinden önce gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Cargill Avustralya Genel Müdürü philippa purser’e göre Joe 
White Maltings, Cargill Avustralya ve Cargill’s Global Malt iş-
letmesi için oldukça güçlü bir stratejik uyuma sahip. purser, 
yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Uzun 
yıllar boyunca gerçekleştirdiği yatırımlarla Cargill, Avustralya 
tarımına, çiftçilerinin geleceğine ve başarılarına olan uzun va-
deli bağlılığını göstermeye devam ediyor. Malt endüstrisinde-
ki bu yeni fırsattan oldukça memnunuz. İşletmeyi büyütmek 
için malt endüstrisindeki uzmanlığımızı ve sermayemizi Joe 
White Maltings’e sunmak için sabırsızlanıyoruz.”

Cargill şu anda Avrupa ve Amerika kıtalarında malt tesisleri işle-
tiyor; fakat Avustralya malt pazarında bir varlığı yok. 7 tesisi ile 
Avustralya’nın en büyük malt üreticisi olan Joe White Maltings, 
şu anda Avustralya’nın yanı sıra Güney Asya’daki ülkelerdeki 
bira yapımcılarına da tedarik sağlıyor.

Cargill’s Global Malt işletmesinin başkanı Doug Eden, bu satış 
işleminin müşterilere oldukça fayda sağlayacağını vurguladı 
ve şunları söyledi: “Joe White Malting’in bünyemize katılması, 
Cargill’in tüm önemli arpa üretim alanlarındaki küresel alanını 
tamamlayacaktır.”

Operating malt plants, Cargill has taken action for the plant in 
Australia. Making an offer for the malt processing facility Joe 
White Maltings, Cargill Australia announced that the sales of-
fer has been accepted. The sales agreement is subject to cer-
tain regulatory approvals and the parties expect to complete 
the transaction prior to the end of 2013.

According to philippa purser, Cargill Australia Managing Di-
rector, Joe White Maltings is a strong strategic fit for Cargill 
Australia and for Cargill’s Global Malt business. “Through its 
investments over many years, Cargill continues to demon-
strate a long-term commitment to the future and success of 
Australian agriculture and farmers, and we are delighted with 
this new opportunity in the malting industry. We look forward 
to bringing our malt industry expertise and additional capital 
to Joe White Maltings to continue to grow the business” said 
Ms. purser.

Cargill currently operates malting facilities in Europe and the 
Americas; however it does not have a presence in the Austral-
ian malting market. Joe White Maltings is Australia’s largest 
malt producer, with seven plants, and currently supplies brew-
ers in multiple countries in Southeast Asia, as well as Australia.

Doug Eden, president of Cargill’s Global Malt business, empha-
sized this transaction’s benefits to customers. “The addition of 
Joe White Malting will complete Cargill’s global footprint in all 
key barley production areas and enable us to better serve our 
global and leading regional brewers in the region,” he said.



25



26

Dünya değirmencilik sektörünün önde gelen teknoloji markalarından Alapala, 3 yeni teknolojiyi 
sektörün beğenisine sunuyor. 
One of the leading technology brands of world milling sector, Alapala presents 3 new technolo-
gies to the taste of the sector.

Değirmencilik sektöründe dünyanın en büyük teknoloji marka-
ları arasında yer alan Alapala Makina, geliştirdiği 3 yeni tekno-
lojiyi dünya değirmencilik sektörü temsilcilerinin beğenisine 
sundu. 1954 yılından bugüne birçok ülkede yüzlerce anahtar 
teslimi un, irmik, mısır unu, yem, tahıl depolama sistemleri 
kuran Alapala Makina, müşterilerine en ekonomik çözümleri 
sunmaya devam ediyor. Alapala’nın geliştirdiği 3 yeni teknolo-
jiden biri olan Similago II, valsli değirmenlerde son teknolojiyi 
şıklık ve dayanıklılık ile bir araya getirmek üzere tasarlandı ve 
geliştirildi.

Tüm yeni ya da mevcut tesis tasarımları için çok yönlü ola-
rak geliştirilen Similago II valsli değirmen, hassas öğütme ve 
basit bakım süreçleri ile yüksek hijyen standartlarını bir araya 
getiriyor. Similago II’nin tasarımında kullanılan son teknoloji 
elektronikler, teknolojinin kullanıcı dostu ve esnek olmasını 
sağlıyor.

Makinedeki hızlı rulo değiştirme modül 
kartuşu, son teknoloji ürünü parçalar 
kullanılarak güncellendi. Similago II 
valsli değirmenin ayrıca 250 mm ya da 
300 mm çapındaki seçenekleri ile 8 rulo 
ilave versiyonu de bulunuyor.

Bir diğer yeni teknoloji olan çöp sasö-
rü, Alapala’nın oldukça başarılı olan 
DISA modelinin geliştirilmiş versiyo-
nundan oluşuyor. Uygun ekran aydın-
latması entegre edilerek geliştirilen 
bu model, yüksek verimlilik özelliğiyle 
ön plana çıkıyor. Titreşim montajı ve 
bakım gerektirmeyen yeni nesi mo-
torlar, minimum arıza süreleri ile dü-
şük enerji tüketimi sağlıyor ve çok az 
bakım gerektiriyor.

Alapala’nın değirmencilik sektörünün 
beğenisine sunduğu bir diğer yeni ürün 
ise Kare Elek.  En üst düzey hijyen stan-
dartlarına uyum sağlaması için ustaca 

As one of the world’s largest technology brands in milling sec-
tor, Alapala Makina has presented its 3 new technologies to 
the taste of the representatives of world milling sector. Estab-
lishing hundreds of turnkey flour, semolina, corn flour, feed, 
grain storage systems in many countries since 1954, Alapala 
Makina continues to provide the most economic solutions to 
its customers. One of the 3 technologies Alapala developed; 
Similago II is designed and developed in order to bring to-
gether the high technology with elegancy and durability in 
roller mills.

Developed as versatile for all of the new and existing facil-
ity designs, Similago II roller mill brings together the pre-
cise milling and simple maintenance processes with high 
hygiene standards. The cutting edge electronics used in the 
design of Similago II makes the technology products user-

friendly and flexible. The quick roll 
change module cartridge of the ma-
chine has been updated by using the 
latest state of the art components. 
The Similago II roller mill is also avail-
able in the 8 roll superimposed ver-
sion with option for either 250 mm or 
300 mm roll diameters.

Other new technology purifier is the 
developed version of Alapala’s DISA 
model that was very successful. De-
veloped by being integrated a prop-
er display illumination, this model 
comes to the fore front with its high 
efficiency feature. A new generation 
of vibration mountings and mainte-
nance free motors ensure low energy 
consumption and low maintenance 
with minimum of downtimes.

Another new product that is presented 
to the taste of milling sector by Alapala 
is Quadro plansifter. Ingeniously de-
signed to comply with the highest 

AlApAlA’dan 3 yenİ teknolojİ

3 NEW TECHNOLOGIES FROM ALAPALA
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tasarlanan Kare Elek, kullanım kolaylı-
ğıyla dikkat çekiyor. Minimum bakım 
gerektiren ve paslanmaz çelikten imal 
edilen yeni Kare Elek, modüler bir ta-
sarıma ve geniş eleme alanına sahip.

Bu elekteki bir diğer önemli par-
ça ise yeniden tasarlanmış titreşim 
mekanizması ile temel ana şase üze-
rindeki parçalardır. Bu parçalara 2-8 
bölümlerinden eklemek mümkün-
dür. Bu bölümler yoğuşma önleyici 
özelliğinden dolayı ABS ile yalıtılmaktadır. Özenle seçilen ve 
tasarlanan makinedeki tüm bileşenler, böcek istilasını dur-
durmak için yuvarlak girinti ve profiller kullanılarak tasarlan-
mış ve geliştirilmiştir.

hygiene standards, Quadro plansifter 
becomes prominent for its ease of use. 
requiring minimum maintenance and 
constructed in stainless steel, Quadro 
plansifter has a modular design and a 
large sifting area.

An important part of this plansifter is 
that on the basic main frame with a re-
designed oscillating mechanism, it is 
possible to attach from 2 to 8 sections. 
These sections are insulated with ABS for 

their anti-condensation properties. With great consideration 
all the components have been designed and developed with 
the use of rounded recesses and profiles to stop product build 
up leading to infestation.

Suya bağımlı bir tarım ürünü olan pirinç için çözüm arayan Japon bilim adamları, pirincin kurak-
lık direncini arttıran bir gen buldu.
Seeking for solution to the rice as a water dependent agricultural crop, Japan scientists have 
found a gene that increases the resistance of rice against drought.

Dünyada buğday ve mısırdan sonra en çok tüketilen tahıl ürü-
nü olan pirinç, aynı zamanda suya en fazla bağımlı tarımsal 
ürünlerden biri. Dünyadaki iklim değişikliğini ve buna bağlı 
olarak artan kuraklığı göz önünde bulunduran Japon bilim 
adamları, pirincin kuraklığa direnebilmesini sağlayan bir gen 
buldu.

Agrobiyoloji (Tarım Biyolojisi) Bilimleri Enstitüsü’nden Yusaku 
Uga ve ekibinin yaptığı araştırma, “DrO1” adı verilen bir genin, 
çeltiğin köklerinin aşağı doğru büyümesini ve böylece kökleş-
menin daha derinde olmasını sağladığını ortaya çıkardı.

Çeltiğin köklerinin yüzeye yakın olduğunu ve bu nedenle su-
suzluğa az dayanabildiğini belirten bilim adamları, genin ek-
lendiği bitkilerde, kök sisteminin daha derin olduğunu ve böy-
lece çeltiğin kuraklığa daha fazla dayanabildiğini belirtiyorlar. 
Araştırma, Asya’da ve filipinler’de sıkça yetiştirilen Ir64 ve Ki-
nandang patong türleri üzerinde yapıldı ve “nature Genetics” 
dergisinde yayımlandı. 

As the mostly consumed grain crop after wheat and corn in 
the world, rice is also one of the agricultural products which 
are the most water-dependent ones. Taking into considera-
tion the climate change in the world and consequently the 
rising of drought, Japan scientists have found a gene that ena-
bles rice to resist against drought.

The research made by Yusaku Uga from national Institute of 
Agrobiological Sciences and his team revealed that the gene 
called “DrO1” enable the roots of the paddy rice to grow down 
and thus the rooting to be deeper.

Stating that the roots of the paddy rice are near to the surface 
and that is why it resists to water less, the scientists indicated 
that the root system of the plants to which the gene is added 
is deeper and thus paddy rice can resist to water much more. 
The research was made on the species of Ir64 and Kinandang 
patong that are widely grown in Asia and philippines and pub-
lished on “nature Genetics” magazine.

Pİrİnçte kuraklık sorununa 
jaPon katkısı

JAPAN CONTRIBUTION TO THE PROBLEM OF 
DROUGHT IN RICE
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Üretim hattını müşteri talepleri doğrultusunda genişletmeye devam eden Genç Değirmen, Qu-
antuminox markasıyla üretime başladığı yeni paslanmaz kare elekte iddialı.
Continuing to extend its production line in accordance with the customer demands, Genç 
Değirmen is assertive about the new stainless square plansifter that is started to be produced 
under the brand Quantuminox.

Genç Değirmen, üretim hattını yeni teknolojilerle genişlet-
meye devam ediyor. Müşteri taleplerini öncelik alan Genç De-
ğirmen, kendi kalite politikası doğrultusunda, yenilikçi ar-ge 
çalışmalarıyla geliştirdiği Ouantuminox paslanmaz kare eleği 
piyasanın beğenisine sundu. Üretiminde hijyen, sağlık ve pra-
tik kullanımın ön planda tutulduğu Ouantuminox, estetik tasa-
rımıyla değirmen fabrikalarındaki yerini almaya hazır durum-
da. Ouantuminox’taki pasajların iç kısmında bulunan 304 kalite 
paslanmaz krom nikel sacları sabitlemek için vida ve benzeri 
bağlantı elemanları kullanılmaması, kare eleğe estetik bir gö-
rünüm kazandırıyor.

Yüksek eleme kapasitesi ile dikkat çeken ve 304 kalite paslan-
maz krom nikel malzeme kullanılarak üretilen Quantuminox, 
kullanıcılarına hijyen ve sağlık açısından dünya standartlarını 
sunuyor. Ayrıca elekteki modüler konsept, temizlik, bakım ve 
onarım sürelerini yüksek oranda azaltıyor.

Yeni elek tasarımında, eleğin kri-
kosunun kasalar üzerindeki basma 
kuvvetinin eşit olarak yayılması 
sağlanmış. Bu özellik, ürünün kir-
lenmesini ve toz kaçışını önlemek 
açısından kullanıcıya avantaj sağ-
lıyor. Tasarımda elek pasajlarının 
iç yüzeyi için 304 kalite paslanmaz 
krom nikel kullanılması ise pasaj 
içerisinde paslanma sorununu orta-
dan kaldırıyor.

Ürünün kullanıcıya sunduğu bir 
diğer avantaj da elek tasarımında 
kullanılan yay sistemi. Eleğe sallama hareketini veren ağırlığın 
eşit dağılımını sağlamak üzere geliştirilen özel yay sistemi, hem 
eleğin rulman ömrünü uzatıyor hem de eleğin daha verimli 
çalışmasına imkan sağlıyor. Eleğin modüler sistem olması ise 
pasaj ilavelerine, dolayısıyla kapasite artırımının daha hızlı ve 
ekonomik olmasına olanak tanıyor.

Genç Değirmen continues to extend its production line with 
new technologies. Giving priority to the customer demands, 
Genç Değirmen has presented Quantuminox stainless square 
plansifter developed by innovative r&D studies in accordance 
with its own quality policy to the taste of the market. pro-
duced by prioritizing hygiene, health and practical use issues, 
Quantuminox does not have screws and similar fasteners that 
are used for fastening 304 quality stainless chromium-nickel 
plates inside its passages and thus the square plansifter gains 
aesthetic appearance.

Becoming prominent with its high screening capacity and pro-
duced by using 304 quality stainless chromium-nickel materials, 
Quantuminox presents world standards to its customers in terms 
of hygiene and health. Besides, the modular concept in the plan-
sifter decreases highly cleaning, maintenance and repair times.

In the new plansifter design, uniform distribution of compres-
sion force of the plansifter’s lifting 
jack over the frames is provided. 
This property provides an advan-
tage to the customer in terms 
of preventing the product from 
dirt and dust. Using 304 quality 
stainless chromium-nickel for the 
inside surfaces of the plansifter 
passages in the design eliminates 
the rusting problem inside the 
passage.

Another advantage provided by 
the product for the customer is 

the spring system. Developed for providing the uniform dis-
tribution of the weight that gives the shake movement to the 
plansifter, special spring system both extends the bearing life 
and makes the plansifter function more efficiently. Being a 
modular system of the plansifter allows passage additions and 
thus faster and economic capacity increase.

Genç Değİrmen’Den bİr yenİlİk Daha: 
QuantumInox

ANOTHER INNOVATION FROM Genç DeğIrmen: 
QUANTUMINOX
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Golfetto Sangati, günlük 25 bin tonluk üretim kapasitesiyle şuanda dünyanın en büyük de-
ğirmeni konumunda olan Wudeli Flour Group Baixiang Co. Ltd.’den 108 adet valsli değirmen 
siparişi aldı.
Golfetto Sangati got an order of 108 roller mills from Wudeli Flour Group Baixiang Co. Ltd. that 
is the world’s largest mill in the world with a daily 25 thousand-ton capacity.

Değirmen, yem ve pirinç işleme tesisleri, limanlardaki tahıl 
yükleme ve boşaltma sistemleri ve siloları tasarımı ile inşa-
sında uluslararası pazar lideri olan pavan Group şirketlerin-
den Golfetto Sangati; Wudeli flour Group Baixiang Co. Ltd 
firması için tedarik edilecek 108 adet valsli değirmen sipari-
şinin onaylandığını duyurdu. Wudeli flour Group’un bir par-
çası olan alan ve Baixiang Hebei eyaletinde yer alan Wudeli 
flour Group Baixiang Co. Ltd firması, günlük 25,000 tonluk 
üretim kapasitesiyle şuanda dünyanın en büyük değirmeni 
konumunda. 

Sürekli genişleyen pazarın taleplerini karşılamak amacıyla ha-
reket eden Wudeli Group; Tibet’in de dahil olduğu Çin paza-
rının tamamın buğday ihtiyacını karşılayabilmek için kapasite-
sini genişletme kararı aldı. Bu hedef için seçilen teknoloji ise 
Golfetto Sangati’nin Synthesis SY09 valsli değirmenleri. Bu de-
ğirmenler ultra kusursuz öğütme ayarlarına sahip, bakımı kolay 
ve en bağlayıcı sağlık standartlarına bile uyumlu.

Tesislerin ve makinelerin tasarımı firmanın Quinto di Treviso’da 
yer alan ofislerinden izlenebilirken, üretim süreçleri de Miyun 
pekin Çin’de GBS Grain Manufacturing Co. Ltd. firmasında de-
vam ettiriliyor. 166 tek parça ve 17 birleştirilmiş valsli değir-
men, 4 hat üzerine kurulacak ve her bir hattan, 24 saate bir 750 
tonluk üretim bekleniyor. Hatların kullanıma açılması 2014 yılı-
nın Ocak ayında gerçekleştirilecek.

Golfetto Sangati, part of pavan Group and an international 
market leader in the design and construction of milling, feed 
milling and rice milling plants, silos and systems for loading 
and unloading cereals at ports, has announced a confirmed 
order to supply 183 roller mills to Wudeli flour Group Baixiang 
Co. Ltd, Baixiang Hebei province, belonging to Wudeli flour 
Group, currently the largest mill in the world, with a daily out-
put of 25,000 tones. 

With a view to meeting the demands of a continually expand-
ing market, Wudeli flour Group has decided to boost its ca-
pacity to produce wheat flour destined for the whole of the 
Chinese market, Tibet included. The technology chosen for 
the purpose is Golfetto Sangati’s Synthesis SY09 roller mills: 
synonymous with ultra-precise milling adjustment, easy to 
maintain and able to comply with the most stringent health 
standards.  

The designing of the plants and machinery was monitored 
throughout by the company’s offices in Quinto di Treviso, 
while the manufacturing process is currently under way at 
GBS Grain Manufacturing Co. Ltd. in Miyun, Beijing, China.

The roller mills, 166 single and 17 superimposed, will be in-
stalled on 4 lines: 750 tons/24h for each.  Start-up of the line is 
set for January 2014.

Golfetto SanGatI, GbS ChIna İle çİn 
pazarIna Gİrİyor

GOLFETTO SANGATI STEPS INTO THE CHINESE 
MARKET WITH GBS CHINA
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Ehcolo markası, durdurma denetimi sistemi aracılığıyla tüketilen enerji miktarında tasarruf ya-
pan hibrit arabalarla aynı teknolojiyi kullanan, dünyanın ilk tam otomatik paletleyicisini tanıttı.
Ehcolo has introduced the world’s first fully automatic palletizer, which uses the same technol-
ogy as hybrid cars to recover energy consumed through braking.

Hibrit arabalarda, durdurma denetimi sistemi aracılığıyla tü-
ketilen enerji miktarında tasarruf yapan teknolojiyi kullanan 
Danimarkalı Ehcolo markası, bu teknolojiyle ürettiği ilk tam 
otomatik paletleyicisini tanıttı.  paletleyici motorlar, ünitele-
rin saatte işlenen birimlerin sayısı gibi çoğu zaman aynı hızda, 
sürekli olarak başlayıp duruyor. Sonuç olarak da, genellikle 
hem gürültü çıkaran hem de tüm bileşen ve parçalar üzerinde 
belirgin şekilde yıpranma ve aşınmaya neden olan mekanik 
durdurmayla ısının dönüştürülmesi, önemli oranda bir dur-
durma enerjisi birikimi sağlanıyor. 

Ehcolo paletleyicilerde, daha önceleri tüm motorlar üzerinde 
bir sorun teşkil etmeyen frekans dönüştürücüler kullanıyor-
du. fakat bu dönüştürücüler, boşa harcanan yüksek miktarda 
ısıya neden oluyordu. Bu yeni servo kumandalar ise Kinetik 
Enerji Geri Kazanım Sistemi (KErS) ile birbirine bağlanıyor. Ki-
netik Enerji Geri Kazanım Sistemi, tüm durdurma enerjisinin 
toplanıp yeniden kullanılması ve böylece güç tüketiminde 
önemli derecede tasarruf anlamına geliyor.

Otomatik model kurulumuna sahip Ehcolo paletleyiciler, tüm 
konumlandırma motor-
ları üzerine yerleştirilmiş 
kodlayıcıları kullanan 
servo kumandalarla daha 
üst seviyede hassasiyet 
geliştiriyor ve hızı arttırı-
yor. Tüm motorlardaki yu-
muşak başlatma ve dur-
durma kullanımıyla daha 
düşük gürültü seviyesi ve 
daha uzun ekipman ömrü 
sağlanıyor.
Kullanıcı dostu olan 38 
cm’lik renkli dokunmatik 

Ehcolo of Denmark has introduced the world’s first fully 
automatic palletizer, which uses the same technology as 
hybrid cars to recover energy consumed through braking. 
palletizer motors are constantly starting and stopping, of-
ten at the same rate as the number of units per hour han-
dled. Consequently, there is a lot of braking energy which 
is converted to heat, usually by mechanical braking, which 
creates noise and significant wear and tear on all the com-
ponents and equipment.

The Ehcolo palletizer used to use frequency converters on all 
its motors, which was OK, but caused significant heat, which 
would be wasted. However, the new servo controllers are 
interconnected in KErS (Kinetic Energy recovery System), 
which means that all braking energy is collected and re-used, 
offering a substantial saving in power consumption.

The Ehcolo palletizers, which feature automatic pattern set-
up, have been further developed to offer a higher level of 
accuracy and increased speed with the servo control using 
absolute encoders mounted on all positioning motors. Ab-

solute encoders mean 
that the palletizer can 
be started right away 
without emptying after 
a power failure. The use 
of soft start and stop on 
all motors results in low 
noise and long equip-
ment life.

An operator friendly 15-
inch color touch screen 
is used, allowing new 
patterns to be easily 

yenİ neSİl yeşİl paletleyİCİler
NEXT GENERATION GREEN PALLETIZERS FROM 

EHCOLO

’Dan 
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ekran, otomatik model kurulum sistemi ile kolayca üretile-
bilen yeni modellere olanak sağlıyor. Bunu sağlamak için sa-
dece palet ebatlarını seçmeniz ve ürün boyutlarının verilerini 
girmeniz yeterli. Veri iletimi için de standart internet yönlen-
diricisi gibi bir dizi olanak bulunuyor, böylece istenilen her 
yerden sistemi kontrol etmek mümkün oluyor.

Ehcolo, saatte 300 ila 2500 arasında değişen birim kapasi-
tesine sahip 14 farklı model paletleyiciye sahip. Bu model-
lerin tamamı, tüm palet türleri üzerindeki torba ve kutula-
ra uygun olarak üretiliyor. Bu paletleyiciler, dünya çapında 
konteyner taşımacılığı sevkiyatı için tasarlanmış. Müşteri-
lerin tesisindeki kurulum ise sadece iki gün sürüyor. Tüm 
paletleyiciler Ehcolo’nun fabrikasında önceden denendiği 
için üçüncü gün tam çalışma kapasitesiyle kullanılabiliyor. 
Ehcolo, bunların yanı sıra konteyner toplu yükleyiciler ve 
boşaltıcılar da üretiyor.

produced by the automatic pattern set-up system. This is 
achieved by simply choosing the pallet size and keying in the 
product dimensions. There is a range of possibilities for data 
communication and standard the control includes an inter-
net router, so that remote control from anywhere is possible.

Ehcolo has 14 different models of palletizer for all types of 
bags and boxes on all types of pallets, with capacities from 
300 – 2500 units per hour.

The palletizer is designed for container transport shipment 
around the world. Assembly at customers’ site takes only two 
days, and as all palletizers are pre-tested with products in 
Ehcolo factory, full production can commence on the third 
day.  Ehcolo can palletize all sizes of bags with all kind of 
products on all sizes of pallets.  Ehcolo is supplying turnkey 
bagging-palletizing-wrapping/hood stretching lines.

brezİlya Gübre İşletmeSİnİn SatIşInI 
tamamlaDI

BUNGE LIMITED COMPLETES SALE OF BRAZILIAN 
FERTILIZER BUSINESS TO YARA  

Dünyanın önde gelen tarımsal ticaret ve gıda firması Bunge, Brezilya’daki gübre işletmesinin 
satışını tamamladığını açıkladı.
One of the leading agricultural trade and food company in the world Bunge announced that 
the sale of Brazilian fertilizer business has been completed.

Bunge Limited; belirli kapanış sonrası düzenlemelerine tabi 
tutulacak olan 750 milyon $ karşılığında Yara International 
ASA firmasına harmanlama tesisleri, markalar ve depoları da 
içeren Brezilya gübre işletmesinin satış işlemlerini başarıyla 
tamamladığını duyurdu.

Bunge, Yara ile yaptığı uzun dönemli tedarik anlaşmasıyla 
tahıl kökenli faaliyetleri kapsamında Brezilya’daki çiftçilere 
gübre tedarik etmeye devam edecek. firma ayrıca Santos 
Limanı’ndaki gübre terminalini de işletmeye devam edecek. 

Bunge CEO’su Soren Schroder, “İşlemlerin başarılı bir şekilde 
tamamlanmasından çok memnunuz. Bu satış Brezilya gübre 
faaliyetlerimizi genişletmemize olanak tanıyor, böylece tarımsal 
ticaret faaliyetlerimizin daha modern bir tamamlayıcısı oluyor. 
Gelirler, düşük yatırım harcamaları ve 2013 yılının ikinci yarısında 
beklenen düşük işletme sermayesi ihtiyacı ile birleştiğinde, fi-
nansal esnekliğimizi ve güçlü bilançomuzu geliştirecektir. ” dedi.

Bunge Limited announced that they have completed the sale 
of Brazilian fertilizer business including blending facilities, 
brands and warehouses, to Yara International ASA for $750 
million, subject to certain post-closing adjustments.

Through a long-term supply agreement with Yara, Bunge will 
continue to supply fertilizer to farmers in Brazil as part of its 
grain origination activities.  The company will also continue 
to operate its fertilizer terminal in the port of Santos.  

“We are delighted that the transaction has been successfully 
completed. This sale enables Bunge to size our Brazilian ferti-
lizer activities so they are a more streamlined complement to 
our agribusiness operations,” stated Soren Schroder, Bunge’s 
Chief Executive Officer.  “The proceeds, when combined with 
reduced capital expenditures and expected lower working 
capital needs in the second half of 2013, will enhance our fi-
nancial flexibility and strong balance sheet.”  
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Türkiye’nin önde gelen yem üreticilerin Matlı Yem, Samsun’daki tesisleri için Endress+Hauser’in 
Seviye Ölçümü Uygulamalarını tercih etti.
One of the leading feed producers of Turkey, Matlı Yem preferred Endress+Hauser’s Level Meas-
urement Applications for the facilities in Samsun.

Tarımsal faaliyetler alanında Türkiye’nin en büyük 3. şirketi ko-
numunda olan Matlı grubu, geçen sene bünyesine kattığı Sam-
sun Gıda Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 19 bin metrekarelik 
alan üzerinde kurulu yem tesisinde, Endress+Hauser’in seviye 
ölçüm sistemlerini uyguladı. 

50 ton/saat üretim kapasitesine sahip olan ve 30 adet (top-
lamda 2.750 m³) hammadde ile 42 adet (toplamda 3.000 m³)  
mamul silosunun bulunduğu tesiste, sürekli seviye ölçümü için 
Levelflex fMp56/57 serisi kılavuzlu radarlar, limit seviyenin öl-
çümü için de Soliswitch fTE30 pedal tip anahtarlar tercih edildi.

Gıda endüstrisindeki başarısını, yem silolarındaki seviye ölçü-
mü uygulamaları devam ettiren Endress+Hauser, Matlı Yem 
firmasıyla geçen yıl başlayan ve bu yıl 
başarıyla teslim edilen Samsun fabri-
kası projesi ile bu alandaki başarısını 
kanıtlamış oldu. 

proje sorumlusu Matlı Yem Teknik 
Müdürü Orkun Öztürk, bu proje-
de Endress+Hauser ile çalışmaktan 
büyük memnuniyet duyduğunu ve 
özellikle devreye alma sürecinde ken-

As the third largest company of Turkey in agricultural activi-
ties, Matlı group applied Endress+Hauser’s level measurement 
applications in its feed facility that is established on an area of 
19 thousand square meters in Samsun food Organized Indus-
trial Zone. 

At the facility that has 50 ton/hour production capacity and 32 
(totally 2.750 m3) raw material and 42 (totally 3.000 m3) prod-
uct silos; Levelflex fMp56/57 series guided radar are preferred 
for continuous level measurement and Soliswitch fTE30 pedal 
type switches are preferred for limit level measurement.

Continuing its success in food industry with the level measure-
ment applications on feed silos, Endress+Hauser has proved 

its success on this field with Samsun 
facility project that started last year 
with Matlı Yem company and has 
been delivered this year successfully. 

As the project manager, Matlı Yem 
Technical Manager Orkun Öztürk in-
dicates that he has great pleasure to 
work with Endress+Hauser in this pro-
ject that provided time and cost sav-

yem SİlolarInDa enDreSS+hauSer teknolojİSİ

ENDRESS+HAUSER TECHNOLOGY IN MATLI YEM SILOS 



37



38

dilerine zaman ve maliyet ta-
sarrufu sağlandığını belirtiyor. 

Tesise yedeklerle beraber 
toplamda 75 adet Levelflex 
fMp56/57 ve 75 adet Solis-
witch fTE30 cihazı teslim eden 
Endress+Hauser, devreye alma 
işlemini de tamamlayarak se-
viye bilgilerini, tesisin otomas-
yon sistemine güvenilir bir şekilde iletti.  Tesiste uygulanan Le-
velflex, Tof (time of flight) prensibi ile çalışan ve sürekli seviye 
ölçümü yapan bir kılavuzlu radar cihazıdır. 

Levelflex fMp56/57 cihazlarının, tanecikli katı ürün depolama 
silolarında, ±2 mm hassasiyet ile 45m’ye kadar güvenilir bir şe-
kilde sürekli seviye ölçümü yapabildiği ve bu seriye ait bütün 
cihazların, en son SIL standardına (IEC 61508) uygun olarak ge-
liştirildiği belirtiliyor. 

Soliswitch fTE30 ise, pedal tip bir limit seviye anahtarı olup ya-
pısı ve malzemeleri ile gıda endüstrisinde tercih edilen ve yay-
gın olarak kullanılan bir cihazdır. Cihaz, içerisinde tanecikli katı 
bulunan silolarda boş ya da dolu bilgisi için veya alarm amaçlı 
kullanılabiliyor.

ings especially in the activation 
process.

Delivering Levelflex fMp56/57 
and 75 Soliswitch fTE30 devices 
in total with the spares to the fa-
cility, Endress+Hauser conveyed 
the level data to the automa-
tion system of the facility safely 
by completing the activation 

process. Levelflex applied in the facility is a guided radar that 
functions with Tof (time of flight) principle and makes con-
tinuous level measurement. 

 It is stated that Levelflex fMp56/57 devices can make continu-
ous level measurement safely up to 45 m with ±2 mm sensitiv-
ity in granular solid product storage silos and all of the devices 
belonging to this series are developed in accordance with the 
latest SIL standard (IEC 61508).

Soliswitch fTE30 is a pedal type limit level switch and a de-
vice that is preferred and widely used in food industry with its 
structure and equipment. The device can be used for empty or 
full information in the silos with granular solid products or for 
the purpose of alarm.

Üretim hattını müşteri talepleri doğrultusunda genişletmeye devam eden Genç Değirmen, Qu-
antuminox markasıyla üretime başladığı yeni paslanmaz kare elekte iddialı.
Making an explanation about wheat in production the new season, Food, Agriculture and Live-
stock Minister M. Mehdi Eker said that 22 million tons of wheat harvest is finalized countrywide.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, katıldığı bir 
etkinlikte basına yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 22 mil-
yon ton buğday hasadının kesinleştiğini söyledi.

Açıklamasında Türkiye’de arpa ve buğday hasadının geçen se-
neye göre daha iyi olduğunu ifade eden Eker, “Türkiye’de bu 
sene hububat üretimi geçtiğimiz seneye göre çok daha iyi bir 
noktada. Ülke genelinde 22 milyon ton buğday hasadı kesin-
leşti. Hasat büyük ölçüde bitti. Herhangi bir eksiklik yok. Aksine 
önceki yıllara göre artış var.” dedi.

food, Agriculture and Livestock Minister M. Mehdi Eker said in 
his statement to the press at an event that 22 million tons of 
wheat harvest is finalized throughout Turkey.

Expressing that the wheat and barley harvest in Turkey is 
better than the previous year, Eker said, “Grain production in 
Turkey is at a better point this year compared to the previous 
one. 22 million tons of wheat harvest is finalized countrywide. 
Harvest is almost finished. There is not any deficiency. On the 
contrary, there is increase compared to the previous years.”

türkİye buğDayDa  
22 mİlyon tonu GarantİleDİ

TURKEY HAS GUARANTEED 22 MILLION TONS 
OF WHEAT
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Japonya’da Başbakan Shinzo Abe’in uygulamaya koyduğu ekonomiyi canlandırma programı-
nın Yen’in değer kaybetmesine neden olduğu ve bu yüzden buğday fiyatlarının yıl içinde üç 
kez artış gösterdiği belirtiliyor.
It is stated that the new program applied by the Prime Minister Shinzo Abe for economic stim-
ulus has caused Yen to lose value and thus wheat prices have increased three times in a year 
in Japan.

Gıda ürünlerinde önemli oranda ithalata bağımlı bir ülke olan 
Japonya’da buğday fiyatlarının yıl içerisinde enflasyona bağlı 
olarak üç kez artış gösterdiği açıklandı. Bloomberg’in web si-
tesinde yayımlanan habere göre; Japonya Başbakanı Shinzo 
Abe’in uyguladığı ekonomiyi canlandırma programı nedeniyle 
Yen değer kaybediyor ve bu da maliyetleri arttırıyor.

ABD Buğday Birliği’ne göre; hükümetin, nisshin Seifun Group 
Inc. (2002) firmasını da içeren un fabrikalarına sattığı ithal buğ-
day fiyatları, muhtemelen Ekim ayında % 5 artarak tonu ortalama 
54,990 Yen’den (553 $) daha fazla olacak. Japonya Tahıl Ticaret 
Müdürü Sunao Orihara; Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı’nın 
fiyatlarla ilgili kararını, Ağustos’a kadar olan altı aylık dönemdeki 
alım maliyetlerine bağlı olarak vereceğini söyledi.

Bu artışın, erişte üreticisi nissin foods Holdings Co.’den geçen 
ay ekmek fiyatlarını arttıran Yamazaki Baking Co.’ye kadar, tüm 
üreticilerin maliyetlerine yansıyacağı ifade ediliyor. Yüksek 
gıda maliyetleri, Başbakan Abe’in sürdürülebilir büyüme için 
öngördüğü yüzde 2’lik enflasyon hedefini gerçekleştirmesine 
yardımcı oluyor.

In Japan that significantly dependent on imports of food 
products, it is explained that wheat prices have increased 
three times a year due to inflation. According to the news 
published on Bloomberg’s website; due to the new program 
applied by the prime Minister Shinzo Abe for economic stim-
ulus has caused Yen to lose value and this situation increases 
the costs.

foreign wheat sold by the government to flour millers includ-
ing nisshin Seifun Group Inc. (2002) will probably rise about 
5 percent in October from 54,990 yen ($553) a ton on aver-
age, according to the U.S. Wheat Associates. The Ministry of 
Agriculture, forestry and fisheries will decide on prices this 
month, based on purchasing costs in the six months through 
August, said grain-trade director Sunao Orihara.

The increase will be reflected to the expenses of producers 
from noodle maker nissin foods Holdings Co. to Yamazaki 
Baking Co. which raised bread prices as much as 6 percent 
last month. Higher food costs are helping Abe’s campaign to 
achieve a goal of 2 percent inflation for sustained growth. 
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Orta Amerika ülkesi Belize’de Temsilciler Meclisi’nin getirdiği yeni bir yasa tasarısı, un ve unlu 
mamuller sektörünün tartışma konusu oldu. Ülkenin en büyük un tedarikçisi ADM’yi korumak 
amacıyla geliştirilen yeni yasa, ithal una yüzde 100 oranında vergi öngörüyor. 
In Central American country Belize, a new bill by the House of Representatives becomes the 
discussion topic of flour and flour products sector. Developed for protecting ADM as the larg-
est flour supplier of the country, the new law anticipates 100 % duty for the imported flour.

Orta Amerika ülkelerinden biri olan Belize’de, Temsilciler 
Meclisi’nin ithal una yönelik yasa tasarısı ülkede tartışma ko-
nusu oldu. Ekmek üreticileri, ithal una yüzde 100 oranında 
vergi öngören yasanın, ülkenin en büyük un tedarikçisi olan 
ADM’yi koruma amaçlı olduğunu ve bu artışın ekmek fiyatla-
rını arttıracağını dile getiriyorlar. 

Gümrük ve Özel Tüketim Vergisi Değişikliği Yasa Tasarısı ola-
rak adlandırılan tasarı, ithal edilen una % 25’lik artışla % 100 
gümrük vergisi uygulamayı öngörüyor. Yasa tasarısına hazır-
lık olarak Şubat ayında ithal un üzerindeki tüm kısıtlamalar 
kaldırılmış ve tüccarlar Meksika’dan un getirmeye başlamıştı. 

fırıncılar da, çuval başına 69 Dolardan satılan ithal unun ye-
rel undan çuval başına 12 Dolar daha ucuz olması nedeniyle, 
ithal un almaya başladılar. Bu durum fırıncılar için oldukça 
avantajlıydı fakat ADM’nin satışlarını düşürmeye başladı. Bu 
yüzden de Meclis ithal unu yerel undan daha pahalı hale geti-
ren ve ithal una çok büyük meblağda gümrük vergisi uygula-
yan bir gelir tedbir yasasını hayata geçirdi. 

In Central American country Belize, a new bill for the imported 
flour by the House of representatives becomes the discussion 
topic in the country. Bread producers say that the law antici-
pating 100 % duty for the imported flour is passed to protect 
ADM as the largest flour supplier of the country and this in-
crease will rise the bread prices.

 It’s called the Customs and Excise Duties Amendment Bill – 
and it imposes a hundred percent duty tariff on imported flour 
– up from 25%. The background to the bill is that in february 
all restrictions on imported flour were lifted – and merchants 
started bringing in flour from Mexico. So bakers started buy-
ing that flour at 69 dollars a sack, twelve dollars cheaper per 
sack than it is sold locally. That was good for them, but it drove 
down ADM’s sales, and so, the House passed a revenue meas-
ure to impose a heavy tariff on imported flour – which will 
make it much more expensive than the locally produced flour.

As the prime Minister Hon. Dean Barrow explained when he 
tabled it for a second reading, the bill is to protect ADM Belize 
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Kuveyt, gıda stratejisinin bir parçası olarak 150 bin tonluk silo inşa etti. Bu adımın ulusal gıda 
güvenliği stratejisine hizmet etmesi bekleniyor.
Kuwait has built 150 thousand-ton silo as a part of food strategy. This step is expected to serve 
to the national food safety strategy.

Kuveyt’te gıda stratejinin bir parçası olarak hayata geçirilen 
150 bin tonluk silo projesinde kurulum tamamlandı. Bu adı-
mın ulusal gıda güvenliği stratejisine hizmet edeceği belir-
tiliyor. Kuwait flour Mills and Bakeries Company firmasının 
üst düzey yöneticilerinden Metleg Al-Zayed, Kuveyt Haber 
Ajansı’na (KUnA) verdiği röportajda, bu önemli projenin, Ku-
wait flour Mills and Bakeries Company firmasının, 9 aydan 1 
yıla kadar olan dönem içerisinde, yerel tüketimi karşılamak 
için temel ürünlerin rezervlerini arttırma planının bir parçası 
olduğunu söyledi.

2008’de küresel gıda krizi çıktığında firmanın acil durum pla-
nını hazırladığını dile getiren Al-Zayed, şirketin üstün liderlik 
kurallarına göre ve doğrudan hükümet desteği ile gıda kay-
naklarının istikrarını sağlayabilmek için tüm gerekli önlemleri 
aldığını vurguladı. 

Al-Zayed, konuşmasının devamında, “Kuveyt’in gıda krizleri 
ile baş etme kapasitesini arttırmak ve bu ürünlerin uluslarara-
sı fiyatlarının istikrarını sürdürebilmek için temel gıda madde-
lerinin stratejik rezervlerini arttırdık.”  açıklamasında bulundu. 

Al-Zayed, şirketin, yaptığı hazırlıklarla temel ürünlerle diğer 
emtiaların oranlarını sabitlemede ve 2008’de dünyayı vuran 
uluslararası gıda krizinin başlangıcında neredeyse kalıcı olan 
yüksek fiyatları durdurmada başarılı olduğunu da sözlerine 
ekledi.

The establishment of 150 thousand-ton silo project as a 
part of food strategy in Kuwait has been completed. It is 
stated that this step would serve to the national food safety 
strategy.

This vital project is part of Kuwait flour Mills and Bakeries 
Company’s plan to increase reserves of basic products to 
cover local consumption for a period of nine months to one 
year, said the company executive manager, Metleg Al-Zayed, 
in an interview with KUnA (Kuwait news Agency).

The company has started taking all necessary measures to 
ensure stability of food supplies, with direct government sup-
port and according to guidelines of the supreme leadership, 
he said, noting that it had mapped out a contingency plan in 
2008, when the global food crisis broke out.

“We have increased the strategic reserves of basic food ma-
terials to bolster Kuwait’s capacity of coping with food crises 
and instability of international prices of these products,” he 
explained.

Elaborating, he said the company has succeeded in stabiliz-
ing prices of the main products, rates of other commodi-
ties “and stemming high prices that almost became a last-
ing fact at start of the international food crisis that hit the 
world in 2008.

kuveyt, 150 bİn tonluk Sİlo İnşa ettİ

KUWAIT BUILDS 150,000-TON SILO

Tasarıyla ilgili bir açıklama yapan Belize Başbakanı Hon. Dean 
Barrow, yasanın Belize’nin un ihtiyacını karşılayan ADM’yi 
korumak için hazırlandığını şu sözlerle ifade etti: “İthal unu, 
kısıtlılar listesinden çıkardık ve böylece ithalat için hiçbir izne 
gerek kalmayacak. fakat bunun yanı sıra da yerel un endüstri-
sini korumak için gümrük vergisinde artışa gittik. 

Bazıları belki de artık yerel un endüstrisinin korunmaması ge-
rektiğini söyleyebilir, fakat bu durumda da daha ucuz ithal un 
nedeniyle işsizlik ve yatırım sıkıntıları gibi sorunlar karşımıza 
çıkacaktır. Bu noktada biz yerel un üretiminin korunmasını 
daha doğru bulduk. İthal unun onları pazarın dışına itmemesi 
için de bu tarz bir koruma önlemi aldık.”

Mills, which produces Belize’s flour: “We’ve taken imported 
flour off the restricted list and so there’s no longer a need for 
permit to import for but we are taking up the duty, in order 
to protect the local flour industry. now, there are some who 
might say - perhaps the local flour industry ought not to be 
protected any longer, then we’re looking at the questions of 
jobs, investment- vis-à-vis the fact that if you do decide you’re 
not going to worry about the local flour manufacturing you 
can then bring in the imported flour more cheaper. There’s al-
ways a question of the consumer versus the employment and 
the company, as of this juncture we feel that it is better to pre-
serve the local flour manufacturing - so this is by way of giving 
them the sort
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Buğdayda yerel üretimin azalması Pakistan’ı net ithalatçı konumuna doğru sürüklüyor. Ülke-
nin bu yıl yaklaşık 1 milyon ton buğday ithal etmesi bekleniyor. Bu ithalat miktarı, son 5 yılın 
en yüksek değeri.
Decline of the local production of wheat drags Pakistan to the position of being a net import-
er. The country is expected to import nearly 1 million tons of wheat this year. This amount is 
the highest value in the last 5 years.

pakistan’da ekimin geç yapılması ve gübre kullanımının azal-
ması, buğday üretimini düşürdü. Ülkenin, Mart 2014’e kadar 
800 bin ton ile 1 milyon ton arasında buğday ithal edeceği 
tahmin ediliyor. Bu miktarın, pakistan’ın son 5 yılda gerçekleş-
tirdiği en yüksek buğday ithalatı olacağı belirtiliyor. Son 3 yıl-
dır buğday ihraç eden pakistan’ın bu kadar yüksek bir ithalat 
yapacak olması, ülkenin net ithalatçı konuma geçmesi olarak 
yorumlanıyor.

pakistan’ın bölgedeki rekabetçi fiyatlardan dolayı buğday te-
darikinin büyük bir çoğunluğunu Karadeniz bölgesinden sağ-
layacağı ifade ediliyor.

Karachi merkezli bir tahıl tüccarı, reuters’a verdiği demeçte 
şunları söylüyor; “Hasadı yeni bitirdik ve her şey yolunda olma-
sına rağmen fiyatlar daha da yükseliyor. Üretimimiz hükümetin 
hedefinin oldukça altında kaldığı için pazarda sıkıntı ve stoklar-
da azalma var.” ABD Tarım Bakanlığı’na göre; bir yıl önce 25 mil-
yon ton olan pakistan buğday üretimi, 2012/13 sezonunda son 
4 yıldaki en düşük miktar olan 23.3 milyon tona düştü. 2013/14 
sezonu için üretim miktarı 24 milyon ton olarak tahmin ediliyor.

The delayed planting and reduced fertilizer usage decreased 
the wheat production in pakistan.  The country is expected 
to ship in 800,000 tons to 1 million tons of wheat till March 
2014. This amount is stated to be the highest wheat import 
by pakistan for the last 5 years. pakistan’s purchase such a 
huge amount is interpreted as the switching to the position 
of being a net importer as it has been importing wheat for 
the three years.

It is expressed that pakistan will buy most of its supply from 
the Black Sea region due to the competitive prices.

“We are have just finished the harvest and one would imagine 
that everything is alright but prices are moving higher. There 
is shortfall in the market as our production was well below the 
government’s target and there has been drawdown in stocks.” 
said a Karachi-based grains trader in his statement for reuters.
Wheat production in pakistan slid to 23.3 million tons in 
2012/13, the lowest in four years and down from 25 million 
tons a year ago, according to the U.S. Department of Agricul-
ture. Output in 2013/14 is estimated at 24 million tons.
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Çin, ABD’den ithal ettiği sorgum miktarını arttırma kararı aldı. ABD Tahıl Konseyi Küresel Tica-
ret Müdürü Alvaro Cordero’ya göre bu karar, tek seferlik bir ithalatı kapsamıyor.
China has decided to increase the sorghum amount imported from USA. China’s sudden deci-
sion to increase its imports of US sorghum, is not a one-time-thing, says US Grains Council’s 
(USGC) manager of global trade, Alvaro Cordero.

ABD basınına yansıyan bir habere göre Çin, ABD’den ithal ettiği 
sorgum miktarını arttırmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili bir açıkla-
ma yapan ABD Tahıl Konseyi Ticaret Müdürü Alvaro Cordero, it-
halattaki bu artış talebinin tek seferlik bir durum olmadığı fikrini 
taşıyor. Cordero’ya göre; bugünkü ABD sorgum fiyatı, Avustralya 
kaynaklı sorguma kıyasla ton başına 40 $ fiyat avantajıyla işlem 
görüyor. Bu durum, ithalatçıları ve nihai tüketicileri ABD sorgu-
mu alma yönünde teşvik ediyor. Çin şu anda 600 bin tonluk bir 
teslimat bekliyor. fakat bazı tüccarlar, bu rakamın gelecek tahıl 
sezonu içerisinde daha da yüksek olacağını öngörüyor.

Önceleri, Çin alkol kullanımı için gerekli olan sorgum ithalatının 
çoğunu Avustralya ve Myanmar’dan yapıyordu. fakat iri taneli 
tahıla olan talebin artması, Çin’i ilk kez yem rasyonlarını sorgu-
mu da kapsayacak şekilde genişletmek için harekete geçirdi.

Cordero konu hakkında şunları söylüyor: “Çin’den gelen bu 
yeni talep, sağlıklı ABD sorgum endüstrisinin sürdürülebilirliği 
için oldukça önemli. Ayrıca Çinli alıcıların sorgumu değirmen-
cilikte ve rasyonlarda doğru bir şekilde kullanmaları da aynı 
derecede önem taşımaktadır. Bu iki faktör, gelecekteki sorgum 
ihracatına olanak sağlayacak ve Çin’de yem sektörünün önemli 
bir bileşeni olarak sorgum tüketimini arttıracak.” Çin’de sorgu-
mun yüzde 2’si gıda, yüzde 9’u yem amaçlı kullanılıyor.

According to the news reflected to the US press, China pre-
pares to increase the sorghum amount imported from USA. 
Making an explanation about the subject US Grains Council’s 
(USGC) manager of global trade Alvaro Cordero thinks that the 
increase in the import demand is not a one-time thing. Accord-
ing to Cordero, today’s US sorghum price is trading at a $40 
per ton price advantage over Australian origins. This provides 
a strong incentive for importers and end-users to purchase 
sorghum from the United States. China is currently expecting 
a delivery of 600,000 tons. However some traders expect that 
to be significantly higher in the upcoming crop year.

Historically, China imports the majority of its sorghum from 
Australia and Myanmar for alcohol use. However, the increas-
ing demand for coarse grains has prompted China, for the first 
time, to expand its feed rations to include sorghum.

“This new demand from China is critical to maintaining a 
healthy U.S. sorghum industry. Equally important is that the 
Chinese buyers properly use sorghum in their milling and 
rations. These two factors will enable future exports and in-
crease consumption of sorghum as a feed component in Chi-
na,” Cordero said. In China, 2 % of the sorghum is used for food 
and 9 % is used for feed sector.
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Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Türkiye’ye yeni pirinç çeşitleri kazandırmaya devam ediyor. 
Çiftçi, sanayici ve pazarlamacıların taleplerini değerlendiren enstitü, bu doğrultuda geliştirdiği 
8 yeni çeltik çeşidini Türk tarımına kazandırdı.
Thrace Agricultural Research Institute continues to gain new rice species to Turkey. Analyzing 
the demands of farmers, industrialists and marketers, the institute has gained 8 new paddy rice 
species to Turkish agriculture in this line.

Çeltik alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren Trakya 
Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, çiftçi, sanayici ve pazarla-
macıların talepleri doğrultusunda geliştirdiği 8 yeni çeltik 
çeşidini daha Türk tarımına kazandırdı. Basına konuyla ilgi-
li açıklamada bulunan Enstitü Müdürü Adnan Tülek, 2010 
yılında 10 adet çeşit adayının tescile sunulduğunu ve çe-
şitlerden 8 tanesinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi tarafından tescil 
edildiğini söyledi.

Bu çeşitlerin, enstitünün arazilerinde üretim aşamasında 
olduğunu aktaran Tülek, “Üretim aşamasında olan yeni çe-
şitlerimiz, tohumluk olarak üretilip 2014 yılında üreticimizin 
hizmetine sunulacak. Bu çeşitlere Biga İncisi, Tosya Güneşi, 
Manyas Yıldızı, Küplü, Kale, Sürek, Yatkın ve Mis 2013 isimleri 
verilmiştir.” dedi.

Enstitü Müdürü Tülek, Biga İncisi’nin Baldo çeşidi gibi iri 
tane yapısına, Tosya Güneşi’nin erken hasat özelliğine, Mis 
2013’ün aromatik tane yapısına, Sürek’in de yüksek verim 
potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

Çeltik Şube Şefi Halil Sürek de çalışmalarında ülkenin ihti-
yaçlarına göre çiftçilerden, sanayiciden ve pazarlamacıdan 
gelen talepleri dikkate aldıklarını ifade etti. 

Becoming popular with its researches on paddy rice field, 
Thrace Agricultural research Institute has gained 8 new 
paddy rice species to Turkish agriculture by developing in 
line with the demands of farmers, industrialists and market-
ers. In a statement to the press on the subject, the Director 
of the Institute Adnan Tülek said that 10 specie candidates 
were presented to registration and 8 of them were regis-
tered by food, Agriculture and Livestock Ministry Seed reg-
istration and Certification Centre in 2010.

Stating that these species are at the production stage on 
the institute land, Tulek said, “Our new species that are at 
the production stage will be served to our producers in 
2014 after being produced as seed. These new species are 
called as Biga İncisi (Biga pearl), Tosya Güneşi (Tosya Sun), 
Manyas Yıldızı (Manyas Star), Küplü, Kale, Sürek, Yatkın and 
Mis 2013.”

He stated that Biga İncisi has coarse grain structure like 
Long Grain, Tosya Güneşi has early harvest feature, Mis 2013 
has aromatic grain structure and Sürek has high yield po-
tential. paddy rice Branch Chief Halil Sürek also expressed 
that they take the demands from farmers, industrialists and 
marketers according to the need of the country into con-
sideration.
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Globalleşerek açık bir pazar haline dönüşen ve amansız bir rekabet ortamının oluştuğu endüst-
riyel sektörlerde varlık gösterebilmek, kar pastasından büyük pay alabilmek; düşük maliyetli, 
yüksek standartlı ve seri üretim yapma zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla 
dünya un ticaretinden pay almak isteyen un üreticilerinin de hızlı, standart, düşük maliyetli üre-
time ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları karşılayabilmenin en temel yolu da hiç şüphesiz otomasyon 
sistemlerinden geçmektedir.

Being able to exist in the industrial sectors that transformed into an open market by globaliz-
ing and where a cruel competition environment is formed, getting a large share from the profit 
bring the obligation of making mass production with low cost and high standards. Thus, the 
flour producers that want to get a share from the world flour trade need fast, standard and 
low-cost productions. The most basic way of meeting these needs is using automation systems 
undoubtedly.

Var olduğu günden bu yana hep yeni buluşların peşinde olan, 
yaşadığı dönem ne olursa olsun bir adım daha ileriye gidebil-
mek için çalışan insanoğlu, bir noktadan sonra az emekle çok 
iş, küçük bütçeler sarf ederek büyük kar marjı elde etmenin 
yollarını aramaya başlamıştır. Otomasyon, teknoloji ve bilimin 
sürekli gelişim gösteren bir ivme kazanmasıyla birlikte amaç-
ladığı hedeflere adım adım yaklaşan insanoğlunun geliştirdiği 
tüm icatların bir bütününü temsil etmektedir.

Türkçe kelime karşılığı “kendiişlerlik” olan otomasyonun tanı-
mı; endüstriyel sektörde, bilimsel araştırmalarda ve yönetim 
alanında insan emeği olmadan işlerin makineler tarafından 
gerçekleştirilmesi ya da bir işin insan ile makine arasında pay-
laşılması olarak tarif edilmektedir.

Toplam işin paylaşım yüzdesi, otomasyonun düzeyini belirle-
mektedir. Bu yüzden insan gücünün yoğun olduğu otomasyon 
sitemleri yarı otomasyon, makine gücünün yoğun olduğu si-
temler de tam otomasyon olarak adlandırılmaktadır.

Sanayi devriminin başlangıcının aksine yakın geçmişimiz-
de üretmek, tek başına yeterli olmamaktadır. Özellikle glo-
balleşen ve bununla birlikte rekabetin yoğunlaştığı ticaret 
ortamında, hızlı, standart, güvenli ve verimli üretim önemli 
unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığın-
da otomasyonun işletmelere sağladığı pek çok fayda vardır. 

Bu faydalar şöyle sıralanabilir; düşük maliyetli iş gücü, hızlı 
üretim, hatasız, kaliteli ve aynı standartlarda ürün üretimi. 
Ancak otomasyonun kendisiyle birlikte getirdiği birtakım 
dezavantajlar da vardır. 

Örneğin insanların yapacağı işlerin makinelere devredilmesi 
sonucu istihdam sahasının daralması ve işsiz açığının ortaya 
çıkması gibi. Ayrıca ilk kurulumundaki yüksek maliyet de ge-
nellikle dezavantaj olarak değerlendirilmektedir. Ancak kuru-
lumdaki yüksek maliyet, uzun vadede çoğu otomasyon sistem-
lerinde kendini amorti edebilmektedir.

Bu dezavantajlara rağmen globalleşerek açık bir pazar haline 

Being after the new inventions all the time since their exist-
ence and working in order to take a step forward in any peri-
od, humans started to seek the ways of obtaining large profit 
margins by spending small budgets and doing a lot of work 
with less effort after a certain point. Automation represents 
the entire inventions developed by human being who is ap-
proaching the target step by step together with the rapid 
development of technology and science. 

The definition of automation is described as performing the 
works in the industrial sector, scientific researches and man-
agement field by machines without human effort or sharing 
of a work between human and machine. Share per cent of 
the total work determines the level of automation. 

That is why the automations system where human power 
is dense are called as semi-automation and the ones where 
machine power is dense are called as full automation. 

Contrary to the beginning of industrial revolution; produc-
ing is not sufficient alone in the near past. Especially in the 
globalizing trade environment where the competition is 
intensified as a result of globalization; fast, standard, safe 
and efficient production emerges as an important element. 
In terms of that view, automation has many benefits for the 
businesses.

 These advantages can be listed as low-cost work force, 
fast production, faultless and qualified production with the 
same standards. However there are also some disadvantages 
brought by automation. 

for example narrowing of the course of employment and 
emerge of the unemployment gap as a result of transferring 
the works of people to the machines.  Besides, the high costs 
of the first installation are considered as a disadvantage. 
However; the high cost of the first installation can amortize 
itself in the long run in most of the automation systems.

Despite these disadvantages; being able to exist in the in-
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dönüşen ve amansız bir rekabet ortamının oluştuğu endüst-
riyel sektörlerde varlık gösterebilmek, kar pastasından büyük 
pay alabilmek; yukarıda da değindiğimiz gibi düşük maliyetli, 
yüksek standartlı ve seri üretim yapma zorunluluğunu bera-
berinde getirmektedir. Bu zorunlulukları sağlayabilmenin en 
temel yolu da hiç şüphesiz otomasyon sistemlerinden geç-
mektedir.

Özellikle günümüzde, fabrikaların daha kısa sürede daha 
fazla ürün üretmesi ve ürün maliyetlerinin en düşük düzey-
de olması talep edilmektedir. Bunun için üretimdeki insan 
faktörünün azaltılması, arıza ve kaza durumlarının minimize 
edilmesi gerekiyor. 

Otomasyon sistemleri de bu noktada büyük bir önem ve de-
ğer kazanmıştır. Hangi sektörde olursa olsun bir fabrikada 
otomasyona geçildiğinde, fabrika tek merkezden izlenebil-
mekte ve istenilen her nokta kontrol edilebilir olmaktadır. 

Sıcaklık, basınç, ph seviyesi gibi analog değerler eş zamanlı 
olarak izlenebilmekte, ayrıca bu değerler grafiksel olarak 
da görülebilmektedir. Çeşitli yazılım sistemleriyle üretim 
süreci bilgisayardan ve internet üzerinden de dünyanın 
istenilen noktasından fabrika izlenebilmekte ve kontrol 
edilebilmektedir.

fabrika otomasyonu çok geniş bir yelpazeye ve birbirinden 
farklı proseslere sahiptir. Bunun için fabrika otomasyonu, 
istenilen proses çerçevesinde ve fabrikanın akışına uyumlu 
bir şekilde tasarlanmalıdır. fabrika otomasyonunda başlan-
gıç, öncelikle istenen proses ve senaryonun net bir şekilde 
tanımlanmasıdır. Bunun ardından bu proses için ne tür ci-
hazlar gerektiği ve ne tür tekniklerin kullanılması gerektiği 
belirlenmektedir.

Otomasyonun da kendi içerisinde birçok alt bölümü bu-
lunmaktadır. Bunlar genellikle bina otomasyonu, makina 
otomasyonu, proses otomasyonu gibi ana başlıklar altında 
toplanmaktadır. proses otomasyonu ile makina otomasyo-
nu birçok açıdan benzerlik gösterse de aslında tamamen 
farklıdır. Ortak kullanılan malzemeleri ve programları ol-
makla birlikte algoritmaları ve ulaşılmak istenilen hedefleri 
farklıdır.

proses otomasyonu üretim aşamasında üretimi takip ve 
kontrol eder fakat hedef sadece bu değildir. Bu noktaya 
kadar makina otomasyonu ile benzerlik gösterir. Üretim es-
nasında toplanan veriler kaydedilip geriye dönük erişilebilir 
olduğunda ve toplanan bu verilerle amaçlanan istatistiki ve-
riler elde edildiğinde, proses otomasyonu amacına ulaşmış 
olacaktır.

UN SANAYİNDE OTOMASYON
Üretimle ilgili yukarıdaki tüm zorunluluklar un sektörü için de 
geçerlidir. Özellikle de unun dünya ticaretine konu olan en 
önemli gıda ürünlerinden biri olduğu düşünülürse. Dolayısıyla 

dustrial sectors that transformed into an open market by 
globalizing and where a cruel competition environment is 
formed, getting a large share from the profit bring the ob-
ligation of making mass production with low cost and high 
standards as we mentioned above. The most basic way of 
providing these obligations is using automation systems un-
doubtedly.

Especially in today’s world; factories are demanded to pro-
duce more products in a shorter period with the least prod-
uct costs. for achieving that; the human factor in the produc-
tion should be decreased and the breakdown and accident 
conditions should be minimized. 

Automation systems gained a great importance and value at 
this point. After switching to automation in a factory that 
is in any sector; the factory can be monitored from a single 
center and the desired points can be controlled. 

Analogue values such as heat, pressure, pH level can be 
monitored simultaneously and also be viewed graphically. 
The production process can be monitored and controlled 
on computers or internet from any desired point in the 
world with various software systems.

factory automation has a wide range and processes differ-
ent from each other. Thus the factory automation should 
be designed within the desired process and in accordance 
with the flow of the factory. The beginning in the factory 
automation is defining the desired process and the sce-
nario clearly at first. After that, it is determined that what 
kind of devices are needed and which techniques should 
be used.

Automation has many sub-segments in itself. These are 
generally gathered under the topics like building auto-
mation, process automation. Although process automa-
tion and machine automation show similarities in many 
aspects, they are totally different. They have common ma-
terials and programs but their algorithm and targets are 
different.

process automation monitors and controls the production 
in the production process but this not the only target. It 
shows similarities with machine automation until this point. 
When the obtained data during production are recorded 
and be accessible backward and the aimed statistical data 
are obtained from these data; process automation will have 
reached its purpose.

AUTOMATION IN FLOUR INDUSTRY
The obligations about production above are applied also in 
flour sector when it is especially it is considered that flour is 
one of the most important foodstuff subjected to the world 
trade. Thus, the flour producers that want to get a share 
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dünya un ticaretinden pay almak isteyen un üreticilerinin; hızlı, 
standart, düşük maliyetli üretime ihtiyaçları vardır.  

Üretimde otomasyona geçmek isteyen un fabrikası yöneticile-
rinin, otomasyon sistemine başarılı bir şekilde geçebilmesi için 
her şeyden önce beklentisini ve amacını iyi belirlemesi ve de 
doğrultuda da iyi bir partnerle işbirliği yapması gerekmekte-
dir. Çünkü tüm projelerde olduğu gibi otomasyon sistemleriyle 
ilgili projelerde de başarı, öncelikle iyi ve tecrübeli bir ekip ça-
lışmasına bağlıdır. 

Un fabrikalarında otomasyon süreciyle ilgili diğer merak edi-
len konuları, değirmen makineleri sektörünün uzman tekno-
loji üreticilerinden öğrenmek istedik. İmaş Makine Sanayi A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ÖZDEMİr ve Alapala Makina 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Alapala, otomasyon ve 
üretim yönetimi konularıyla ilgili sorularımızı yanıtladılar.

Otomasyonu, işin insan ile makine arasında paylaşılması şek-
linde tanımlayabiliriz. Bu paylaşımın yüzdesi otomasyonun se-
viyesini belirler.

Değirmende kolay ve güvenilir 
üretim yönetimi, temelde prose-
sin doğru işletilmesi ve her adı-
mında kontrol edilmesiyle müm-
kündür. Bu şekilde bir prosesi 
planlarken, daha az insan gücü 
ile çok daha kontrollü ve kaliteli 
üretim için en iyi yardımcımız oto-
masyon olacaktır.

Un fabrikasında üretim yönetimi, 
genel tabirle tarladan gelen buğ-
daydan fırından çıkan ekmeğe ka-
dar olan süreçte, en hassas unsurları 
dikkate alarak, en verimli üretimi 
gerçekleştirmenin planlanması ve uygulanmasıdır. 

İlk söylemde biraz yadırgasak da un fabrikalarında üretim 
yönetimi, mühendisliğin tasarımı ile gerçekleştirilmelidir. 
Üretim yönetiminde hassas noktalar belirlenmeli ve bu yön-
de çalışmalar yapılmalıdır. Şöyle ki yatırım maliyeti, üretim 
maliyeti, kalite maliyeti incelenmesi ve tasarlanması gere-
ken başlıklardır. 

from the world flour trade need fast, standard and low-cost 
production.

In order to switch to the automation system successfully, the 
flour mill managers should determine their expectation and 
target well and cooperate with a good partner accordingly. 
Because, success on automation system projects depend on 
a good and experienced team work firstly as well as on other 
projects. 

We wanted to learn other subjects that everyone is curious 
about on automation processes from the expert technology 
producers of milling machine sector. İmaş Makine Sanayi 
A.Ş. Executive Vice president Mustafa ÖZDEMİr and Alapala 
Makina A.Ş. Executive Board Member Görkem Alapala an-
swered our questions about automation and production 
management.

We can define automation as the sharing of the work between 
man and machine. The per cent of this sharing determines the 
level of automation.

Easy and reliable production man-
agement in a mill is possible through 
the proper process and controlling 
each stage of this process basically. 
While planning a process in this way, 
automation would be our best as-
sistant for a much more controlled 
and qualified production with less 
manpower.

production management in a flour 
mill is to plan and apply the most 
efficient production by taking the 
most sensitive elements into ac-
count in the process from the wheat 

from the field to the baked bread in general. 

Even if we find it strange, the production management in flour 
mills should be realized by the design of engineering. The pre-
cise points in product management should be determined 
and the actions to be taken should be done in accordance 
with that. Investment cost, production cost and quality cost 
are the topics that should be examined and designed. 

OTOMASYON VE ÜRETİM YÖNETİMİ  
AUTOMATION AND PRODUCTION MANAGEMENT
Un fabrikalarında otomasyon ve üretim yönetimi nedir? 
What is automation and production management in flour mills?

Mustafa ÖZDEMİR
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Görkem Alapala

Un fabrikalarının otomasyona geçmeye başladığı ilk dönemler-
de hedef sadece fabrikanın güvenli bir şekilde durdurulup ça-
lıştırılması ile arıza durumlarında otomasyon sistemlerinin en 
az üretim kaybı olacak şekilde fabrikayı korumasıydı. Zamanla 
fabrikayı işleten kişinin işlerini kolaylaştırmak ve işçi sayısını 
azaltmak da otomasyonun temel amaçları arasına girdi. 

Akabinde bu konuda pek çok yeni fonksiyon bloğu ve yön-
tem oluşturuldu. Günümüzde ise artık otomasyonla ilgili 
beklentiler çok farklı boyutlara ulaş-
tı. Özellikle gelişen dünyadaki yeni 
ticari şartlar, artık en iyi üretimin en 
ekonomik şartlarda ve hatasız ya-
pılmasını zorunlu kılıyor. Bu yüzden 
otomasyon sistemlerinin ve üretim 
yönetimi sistemlerinin, 
• Satın alma yönetimi
• Hammadde yönetimi
• Kalite güvencesi 
• Maliyet yönetimi
• Sevk ve pazarlama yönetimi 
• raporlama 
• Bakım onarım gibi tüm temel süreçleri 
kapsaması ve desteklemesi bekleniyor.

Kısacası artık un üretimimin tüm adımlarının online olarak 
çok hızlı bir şekilde takip edilebilmesi, kaliteyi etkileyen tüm 
unsurların sürekli denetim altında tutulması ve maliyetlerin 
ürün bazlı analiz edilebilmesi; iş emirlerinin, seri lot takiplerinin 
ve sevkiyat bilgilerinin tam olarak kontrol edilmesi gerekiyor. 
Hammadde stok maliyetlerinin ve kalite yönetimimin sürekli 
izlenebilmesi, gelişmiş rekabetçi üretim için en temel şartlar 
haline geliyor.

The aim of the automation system in flour mills was to operate 
and stop the mill in a safe way and protection of the mill by 
the automation systems with a minimum production lost in 
the first periods when the automation system started to be 
used in flour mills. In time, facilitating the works of the busi-
ness owner and also declining the staff number became one 
of the main objectives of automation. Subsequently, many 
function blocks and methods were formed. Today, the expec-
tations about automation have reached different dimensions. 

Especially the new conditions in the 
developing world necessitate the 
production to be made in the most 
economic conditions without any 
faults. Thus automations systems 
and production management sys-
tems should include and support 
the basic processes like;
• purchasing management
• raw material management
• Quality guarantee
• Cost management
• Shipment and marketing man-
agement
• reporting

- Maintenance and repair

Shortly, all the stages of flour production should be tracked on-
line in a fast way; all the elements that affect quality should be un-
der control; the costs should be analyzed with an understanding 
of product-based; work orders, lot follow-ups in series and ship-
ment data should be fully controlled. Monitoring the raw material 
stock costs and quality management continuously become the 
basic conditions of the developed competitive production.

OTOMASYON VE KONTROL SİSTEMLERİ  
AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS
Un fabrikalarında otomasyonu ve üretim yönetimini sağlayan sistemler nelerdir? Üretim süreçlerinin 
tek noktadan yönetilmesi ve kontrol edilmesi nasıl sağlanır?
What are the systems that ensure automation and production management in flour mills? How man-
aging the production processes should be ensured and controlled from a single point?

Görkem Alapala

Un fabrikası makine otomasyonu pLC ve bilgisayar sistemleri 
ile yapılmaktadır. Bu sistem içinde bulunan temel fonksiyonlar 
genelde şu sistemleri içermektedir:
• Ürün miktar ölçümleri (satın alma ve depolamada)
• Silo ve depo durum değerlendirme sistemleri (ısı, nem, v.b.)
• nem ölçüm sistemleri
• Hammadde kalite analiz sistemleri
• Hammadde  karışımı sistemleri

flour mill machine automation is made with pLC and com-
puter systems. Basic functions in this system usually include 
the systems as follow:
• product quantifications (for purchasing and storing)
• Silo and storage situation assessments (heat, moisture, etc.)
• Moisture measurement systems
• raw material quality analysis systems
• raw material mixture systems
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• nemlendirme sistemleri
• randıman ölçüm sistemleri

“Üretim Yönetimi” kapsamında, fabrikadaki her adımın kayıt-
larının, belirlenen yöntem uyarınca üretim yönetimi progra-
mına otomatik olarak aktarılması gerekmektedir. Ayrıca enerji 
tüketimi ve yardımcı hammadde girişlerine ait miktar bilgile-
rinin (su, vitaminler, v.b.) sisteme sürekli kaydedilmesi, arıza 
ve bakımların üretime etkilerinin kaydedilmesi gerekmek-
tedir. Üretimin tek noktadan kontrol edilebilmesi için üreti-
min tüm adımlarının “Üretim yönetimi” programına otomatik 
olarak kaydedilmesi gereklidir. Bu sistem bir piramit gibidir. 
Binlerce veri bir sürü değişik noktadan alınır, her bir katta 
değerlendirilir ve süzülür. Bu değerlendirme her bir üst dilim 
için aynı şekilde gerçekleştirilir ve nihayetinde bir noktadan 
yönetim sağlanır.

• Humidification systems
• Efficiency measurement systems

The records of each step in the mill should be transferred to 
the production management program in accordance with the 
determined method within “production Management”. Besides; 
the data of energy consumption and auxiliary raw material in-
puts (water, vitamins, etc.) should be recorded to the system 
continuously; the effects of maintenance and repair on pro-
duction should be recorded. In order to control the production 
from a single point, all the steps of the production should be 
recorded to the “production management” program automati-
cally. This system is like pyramid. Thousands of data is obtained 
from various points, evaluated in each level and filtered. This 
evaluation is realized in the same way for each top-segment 
and finally management from a single point is achieved. 

Mustafa ÖZDEMİR

Genel anlamda üretim yönetimini ve otomasyonu sağlayan sis-
temleri şöyle sıralayabiliriz; 
• Kalite Kontrol Sistemleri
• Depolama Sistemleri
• Muhasebe Sistemleri
• Sürekliliği Sağlayan Sistemler
• Çevre Verilerini Değerlendiren Sistemler
Sistemlerin tek noktadan yönetilmesi, tüm verileri içinde bu-
lunduran iyi bir otomasyon yönetimi ile sağlanabilir.

We can list the systems that enable production manage-
ment and automation as follows;
• Quality Control Systems
• Storage Systems
• Accounting Systems
• The Systems that Ensure Continuity
• The Systems that Evaluate Environment Data
Managing the systems from a single point can be provided 
by a good automation management containing all the data.

AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR / ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Otomasyonun avantaj ve dezavantajları nelerdir? 
What are advantages and disadvantages of automation? 

Mustafa ÖZDEMİR: 

Otomasyonun Avantajları
• Sürekli kontrol
• Uzaktan erişim ve takip
• Zamandan tasarruf
• Üretimin standartlaşması
• Analiz yapabilme imkanı
• Arşiv takibi
• Bakım takibi
• Güç sarfiyatı takibi
• Gereksiz su ve elektrik harcamalarının önüne geçilmesi
• Operatör eğitimlerinin kısa sürmesi ve sisteme kolay uyum 
sağlama
• Çalıştırma ve durdurmalarda personel hatalarından korunma
• Karlılık

Otomasyonun Dezavantajları
• Yatırım maliyeti
• fabrikada çalışan eleman sayısında azalma
• Uzman teknik personel bulundurma

Advantages of Automation
• Continuous control
• remote access and follow-up
• Time saving
• Standardization of production
• The possibility to make analysis
• Archive tracking
• Maintenance tracking
• power Consumption Monitoring
• preventing unnecessary water and electricity expenses
• Short operator trainings and easy to adapt the system
• protection from the staff faults in operating and stopping
• profitability

Disadvantages of Automation
• Investment cost
• reduction in the number of employees working in the 
factory
• Employment of specialized technical personnel
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Görkem Alapala

Otomasyon günümüzde rekabetçi un fabrikaları için vazgeçile-
mez bir yapıdır ve üretim maliyeti, kalitesi ve yönetimi için çok 
önemli bir araçtır. 

Dezavantajlarına gelince; kurulum maliyetleri, yetişmiş eleman 
istihdam mecburiyeti ve yedek parça maliyet artışı dezavantaj 
olarak düşünülebilir. Ancak otomasyon sistemine geçmeyi he-
defleyen bir fabrika için en büyük dezavantaj, sistemin uygun 
olmayan ürünlerle ve deneyimsiz kişilerce oluşturulmasıdır. 
Özellikle “Üretim Yönetimi” sistemleriyle entegre çalışan oto-
masyonlarda, deneyimsiz bir otomasyon ekibi, fabrika yöneti-
cilerine kabuslar yaşatabilir.

: Automation is an indispensable structure for the competitive 
flour mills today and an important tool for the cost, quality 
and management of production.

Its disadvantages can be counted as installation costs, obliga-
tion to employ qualified personnel and cost increase of the 
spare parts. But the major disadvantage for a mill that wants to 
switch to the automation system is that the system is installed 
by inexperienced persons with improper products. Especially 
in the automations working integrated with “production Man-
agement” systems; an inexperienced automation team may 
cause nightmares for the mill managers.

FABRİKA ÖLÇEKLERİNE GÖRE OTOMASYON 
AUTOMATION ACCORDING TO THE FACTORY SIZES
Otomasyon sistemleri her boyuttaki fabrika için uygulanabilir mi? Farklı ölçekteki un fabrikalarının 
tercih etmesi gereken otomasyon yöntemleri nelerdir? 
Can automation systems be applied to the mills in any sizes? What are the automation systems that 
flour mills in different scales should prefer? 

Görkem Alapala

Otomasyon her ölçekli fabrikada uygulanabilir ve uygulanma-
lıdır da. Büyük ölçekli fabrikalarda otomasyon sistemi; standart 
üretimde devamlılığın sağlanması, kalite sisteminin kişiye ba-
ğımlılığının azaltılması ve raporlama kriterleri ön plana çıkar-
tılarak dizayn edilmelidir. Daha küçük fabrikalarda ise insan 
gücü maliyetini aşağıya çekecek ve makine güvenliğini öne 
çıkartacak otomasyon sistemleri tercih edilmelidir.

Automation can be applied to the mills in any size and it 
should be. Automation system in large-scale mills should be 
designed by providing continuity in standard production, de-
clining the dependence of the quality system on person and 
emphasizing the reporting criteria. In smaller-scale mills, the 
automation systems that decrease the manpower cost and 
give importance to the machine safety should be preferred.
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Mustafa ÖZDEMİR: 

Otomasyonu, yatırım maliyeti nedeniyle un fabrikalarının bo-
yutlarına göre değerlendirmek gerekir. Yatırım maliyeti dikkate 
alınarak her büyüklükteki fabrika için otomasyon yapılabilir. 
fabrika büyüklüğü kadar hedeflenen kalite de otomasyon seçi-
minde önemlidir. Bu yüzden otomasyon sistemi belirlenirken, 
üretilecek ürünün kalitesi, yatırım maliyeti bilinmeli ve bu yön-
de sistemler düşünülmelidir.

Un fabrikasının kapasitesi artıkça makine ve silolar birbirinden 
uzaklaşacağı için tesis kapasitesi artıkça proseste ilave önlem-
ler alınmalıdır. 

Compact olarak tabir ettiğimiz düşük kapasiteli tesislerde, de-
vir bekçileri, otomatik silo klapeleri, akar kantar gibi makineler 
daha çok müşteri tercihine bırakılmalıdır. Yüksek kapasiteli te-
sislerde ise bu tür koruma ve kontrol sistemleri olmazsa olmaz 
durumundadır. 

Hatalı yapılan silo tercihleri, unutularak gereğinden fazla dol-
durulan silolar gibi insan hatasına bağlı arızalar çevrenin zarar 
görmesine sebep olurlar.

: Automation should be evaluated according to the sizes of 
the flour mills due to the investment cost. Automation can 
be applied to the all facilities in any size by considering the 
investment cost. Besides the factory size, the target quality 
is also important in automation selection. 

Thus the product quality and investment cost should be 
known and the systems should be considered in this re-
spect while determining the automation system.

As the more the capacity of flour mill increases, the more 
the silos move away from each other; additional precau-
tions should be taken when the facility capacity increases. 
In the facilities that we call compact; machines like speed 
monitor, automatic silo valves, flow scales should be cho-
sen by the customer. 

However in high capacity facilities, these kinds of protec-
tion and control systems are a must. failures due to human 
error like incorrect preferences of silos or the silos that are 
filled too much cause damages for the environment.

MEVCUT TEKNOLOJİLERİN OTOMASYON SÜRECİNE ETKİSİ 
EFFECTS OF EXISTING TECHNOLOGIES ON AUTOMATION 
Fabrikalarda kullanılan teknolojilerin otomasyon sürecine etkisi nedir? Tam otomasyon için teknolo-
jilerin seçiminde nelere dikkat edilmesi gerekir?
What is the effect of technologies used in mills to the automation process? What must be considered 
in choosing technologies for complete automation?

Mustafa ÖZDEMİR

Kullanılan makine ve ekipmanların kontrol edilebilir yapıda ta-
sarlanması gerekmektedir. Otomasyona uygun tasarlanmamış 
ekipmanlar, otomasyon sisteminin kurulumu halinde sisteme 
kontrol imkanı tanımayacaktır.

Müşterinin otomasyondan beklentisine göre sistemi oluşturan 
makine ve ekipmanlar uygun seçilmelidir. Ölçülebilen bir bil-
ginin kontrol edilebileceği düşüncesinden hareketle her türlü 
otomasyonu yapmak ve uygulamak mümkün olacaktır. Oto-
masyon sistemini dizayn edecek kişi veya kurumlar, fabrikanın 
çalışma sistemlerini bilmeli veya prosesten anlayan bir danış-
manla çalışmalıdır.

Ayrıca elektronik ekipmanların seçimi, otomasyon sisteminin 
çalışacağı bölgeye göre yapılmalıdır. Yapılacak olan otomasyon 
sistemi, esnek ve anlaşılır olmalıdır.

The machines and equipment used should be designed in con-
trollable structure. Equipment that is not designed properly for 
the automation will not ensure the possibility of controlling the 
system during the installation of the automation system. 

The machines and the equipment that constitute the system 
should be chosen in accordance with the expectation of the 
customer from the automation. Based on the idea that a measur-
able information can also be controlled; any kinds of automation 
would be possible. The persons or institutions that will design the 
automation system should know the operating systems of the fa-
cility or work with a consultant who knows the process.

Besides the selection of electronic equipment should be made 
in accordance with the area in which the automation system 
operates. The automation system should be flexible and clear.
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Görkem Alapala

Otomasyonla ilgili teknolojiler çok hızlı bir şekilde ilerleme 
kaydetmektedir. Hemen hemen her ay otomasyon firmaları 
tarafından farklı bir teknolojik yenilik tanıtılmaktadır. 

Yeni ürünler, içlerinde pek çok avantaj barındırmakta ve ge-
rek sistemin çalışmasında gerekse ekibin ürünü hazırlama-
sın avantajlar sağlamaktadır. Ama uygun ve güvenilir tekno-
lojilerin seçilmesi, sistemin sürekli ve verimli çalışabilmesi 
için en hayati konudur.

Technologies related with automation improve rapidly. A 
new technological innovation is promoted by the automa-
tion companies almost in every month. 

new products include many advantages and also provide 
other advantages both for operating the system and prepa-
ration of the product by the team. However; choosing the 
proper and reliable technologies is the most vital issue for 
the operation of the system continuously and efficiently.

OTOMASYONUN MALİYETLERİ / COST OF AUTOMATION
Otomasyonun fabrikalara maliyetleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
What can you say about the costs of automation for the mills?

Görkem Alapala

Gelişen teknoloji, maliyetleri çok hızlı bir şekilde geriye 
doğru çekmektedir. Gerek elektrik panolarında gerekse 
pLC ve pC sistemlerinde gelişen teknoloji hem kaliteyi ar-
tırmakta hem de sistemin sürekli verimli çalışmasını kolay-
laştırmaktadır. 

Otomasyon sistemlerine bu açıdan bakıldığında, yeni tekno-
loji bir otomasyon sisteminin çok kısa sürede kendini amorti 
edeceği ve işletmeye kar sağlayacağı rahatlıkla söylenebilir. 
Otomasyonun bir işletme için en karlı yatırım olacağı düşü-
nülmelidir.

The developing technology decreases the costs rapidly. 
Both in the electrical panels and pLC and pC systems, the 
developing technology not only increases the quality, but 
also facilitates the operation of the system efficiently all 
the time. 

When considering the automation systems from this point 
of view, it can be said that new technology automation sys-
tem would amortize itself in a short time and provide profit 
for the business. It should be thought that automation is 
the most profitable investment for a business.

Mustafa ÖZDEMİR 

İlk yatırım maliyeti fazla görünse de günümüzde enerji, ham-
madde maliyetinden sonra en önemli maliyeti oluşturmaktadır. 
Özellikle son dönemde artan yüksek kapasiteli değirmenlerde 
bu daha da ön plana çıkmaktadır. 

Otomasyonlu bir tesis hem çalışan sayısı hem de enerji maliyeti 
konusunda avantajlara sahip olacaktır. Üretimin standartlaştı-
rılması, geçmiş takibi ve analizi de sürekli iyileştirme için verita-
banı oluşturacaktır. 

Elektrik enerjisinin sürekli takibi ile anormal değişikliklerin en 
kısa zamanda tespit edilmesi de, müdahale etme imkânını sağ-
layacaktır. 

Bakım zamanları da takip altında olacağı için makinelerin ömür-
leri de uzayacaktır. Bu özellikleri dikkate alındığında otomasyon 
sistemi, yatırım maliyetini hızla amorti edecektir.

Even the first investment cost seems to be expensive; today 
it is the second most important cost after raw material cost. 
This situation comes to the fore front more in especially 
high capacity mills whose number is increasing recently. A 
facility with automation would have advantages both on 
staff number and energy cost. 

Standardization of the production, tracking and analysis of 
the past will form a database for the continuous improve-
ment. The continuous monitoring of the electric energy 
and determination of the abnormal changes in a short time 
would ensure intervention. 

As the maintenance periods will be under track, the life of 
the machines would extend. By taking these properties into 
consideration, the automation system will amortize the in-
vestment cost quickly.
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DÜŞÜK MALİYETLİ OTOMASYON / LOW COST AUTOMATION
Mevcut fabrikaların otomasyon sistemine en düşük maliyetle geçmesi nasıl sağlanır?
How to ensure existing mills to switch to the automation system with the lowest cost?

Mustafa ÖZDEMİR

Öncelikle otomasyon sisteminin faydalarını işletme sahiple-
rine iyi anlatmak gerekiyor. Çünkü pek çok işletme, sistem-
leri yakından bilmedikleri için yatırımdan çekinmektedirler. 
Belki bu işler için uzman bir personel çalıştırmak, maliyet 
olarak görülecektir. 

Ancak resmin tümünü gördüklerinde işletmelerine nasıl 
fayda sağladığını göreceklerdir. Bu sistemlere geçmeden 
önce firmaların fabrikalarını uzman bir ekibe kontrol ettir-
meleri gerekir. Bu ekibin vereceği rapor sonucunda neler 
yapılabileceği daha net ortaya çıkar. Çünkü tesislerin ihti-
yacını bilmeden yenilemeye gitmek yetersiz sonuç ortaya 
çıkarır. 

Çıkacak rapor sonucu öncelikle tesisin sürekli problem çıkaran 
kısımları yenilenmeli, arkasından kumanda sisteminden başla-
yarak, kantarlar, otomatik tav cihazları ve diğer otomatik cihaz-
lara olan ihtiyaca göre değişikliğe gidilmelidir. 

firstly, the benefits of the automation systems should be 
explained well to the facility owners. As lots of them do not 
know the systems closely, they hesitate to invest. May be it 
would be seen as a cost to have qualified personnel. 

But they will see how the system benefits the facility when 
they see the whole picture. Companies should have their 
facilities to be checked by a qualified team before switching 
to these systems. After getting the results from the report 
given by this team, the things to be done will be clearer. 
Because making renovations without knowing the needs of 
the facility would reveal unsatisfactory results. 

After the report; the sections of the facility that have 
problems all the time should be renewed firstly and then 
changes should be made according to the need for control 
system, scales, automatic dampener devices and other au-
tomatic devices.

Görkem Alapala

Otomasyon sistemleri esnek yapıları ile her türlü sisteme 
kolaylıkla entegre edilebilmektedir. Bu tip işletmelerde 
üretim devam ettiği için her şeyin daha önce hazır hale ge-
tirilmesine, program yazılımı ve test işlemlerinin bitirtilmiş 
olmasına ve hizmete alma aşamasında işletmenin en az 
üretim kaybına uğramasına dikkat edilmelidir. 

Automation system can be integrated with any systems 
due to their flexible structures. As production continues in 
these kinds of businesses; program software and testing 
procedures should be completed and the business should 
be protected from the large amounts of production loss in 
the commissioning phase.
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Çin’de orta sınıfın her geçen gün zenginleşmesi pirinç talebine de yansıdı. Orta sınıfın aromalı 
lüks pirince yönelik talebi ve artan sanayiyle birlikte azalan tarım alanları, Çin’i pirinç ihracatçısı 
bir ülke konumundan ithalatçı konuma sürüklüyor.
Enriching of the middle class in China each passing day has reflected on the rice demand. The 
demand of the middle class for the luxurious flavored rice and the decline of the agricultural 
fields due to the increasing industry are dragging China from the position of rice exporter to the 
position of an importer country.

Dünyanın en büyük pirinç üreticisi ve tüketicisi olan Çin, pi-
rinçte ithalatçı olma yolunda ilerliyor. Ülkede zenginleşen orta 
sınıf, aromalı lüks ithal pirince daha fazla talep gösteriyor. Bu 
talebe, ülkede sanayinin gelişmesiyle birlikte tarım alanlarının 
azalması da eklenince, Çin, pirinç ihracatçısı ülke konumundan 
ithalatçı konuma doğru yol alıyor.

Hürriyet’in konuyla ilgili haberine göre; Çin’in pirinç ticareti 
özellikle son yıllarda ‘tavuğun yumurta satın almasına’ benze-
tiliyor. Gazetenin Wall Street Journal kaynaklı verdiği bilgilere 
göre; Çin, 2010 yılında yaklaşık 600 bin ton ihracat gerçekleşti-
rirken, neredeyse yarısı kadar pirinç ithalatı gerçekleştiriyordu. 
Ancak 2010’dan sonraki iki yılda, Çin’in pirinç ithalatı, ihracat 
rakamlarını geçmiş bulunuyor. 

Çin, 2013 yılının ilk 7-8 ayında 2 milyon ton ithal pirinç sa-
tın alırken, pirinç ihracatı 500 bin tona geriledi. Ülkede pirinç 
stokları ise hızla erimeye devam ediyor. 2002’de 90 milyon 
tonluk pirinç stoğu bulunan Çin’de, bu rakamın 2013’te 35 
milyon tona kadar gerilemesi bekleniyor.

As the world’s largest rice producer and consumer, China is 
on the way of becoming a rice importer. The enriching mid-
dle class in the country shows more demand on luxurious 
flavored rice that is imported. When the decline of the agri-
cultural fields due to the development of the industry in the 
country is added to this demand, China is transforming into a 
rice importer country from the exporter one.

According to the news of Hürriyet about the subject; the 
rice trade of China in the recent years is liken to the fact that 
a “chicken buys egg”. According to the Wall Street Journal-
sourced news of the newspaper; China made 600 thousand 
tons of export in 2010, on the other hand it made a rice import 
that was almost half of that amount. But in the two years af-
ter 2010, China’s rice import has surpassed its export amount.  
While China has purchased 2 million tons of imported rice in 
the first 7-8 months of 2013, the rice export has declined to 
500 thousand tons. The rice stocks in the country continue to 
decline. Having 90 million-ton rice stock in 2002, China’s stock 
amount is expected to decline to 35 million tons in 2013.
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ÇİN’İN İTHALATINDAKİ ARTIŞ DÜNYAYI ETKİLER
Çin’in pirinç ithalatındaki artışın, dünya emtia pazarlarını da 
etkilemesi bekleniyor. Türkiye pirinç sektörü temsilcileri, Çin’in 
beklentilerin üstünde bir ithalat gerçekleştirmesi halinde sa-
dece Türkiye’nin değil tüm dünyanın etkileneceğini söylüyor. 
Çin’de bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle pirinç üretiminde 
sorun yaşandığına dikkat çeken Sezon pirinç Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Erdoğan, yetiştirilen ürünlerde de kadmium 
maddesine rastlandığını söyledi. 

Kadmium’un ağır metaller içerdiğini ve insan vücüdundan 
çıkmasının çok zor olduğunu ifade eden Erdoğan, “Dünya pi-
yasalarında Çin’in bu anlamda sıkıntı yaşayacağı konuşuluyor. 
Çin’in ithalatını arttırması yönünde bir beklenti var. Eğer bek-
lentilerin üzerinde bir pirinç alımı gerçekleşirse, sadece Türkiye 
değil tüm dünya etkilenir. Çünkü Çin hareket ettiğinde taşlar 
oynuyor.” dedi. 

THE INCREASE OF CHINA’S 
IMPORT AFFECTS THE WORLD
The increase of China’s rice import is expected to affect world 
commodity market. The representatives of Turkish rice sector 
say that if China realizes an import that is above the expecta-
tions, not only Turkey but also the whole world will be affected 
from that situation. Indicating that China has some problems 
in rice production due to the drought experienced this year, 
Sezon pirinç CEO Mehmet Erdoğan said that cadmium sub-
stance has been found in the grown products. Expressing 
that cadmium has heavy metals and it is hard to eliminate it 
from the human body, Erdoğan said, “It is spoken in the world 
markets that China would have problems due to this situation. 
There is an expectation that China would increase the import. 
If there is a rice purchase above the expectations, not only Tur-
key but also the whole world will be affected from that situa-
tion as things change when China moves.”

Pakistan Un Değirmencileri Derneği (PFMA) Pencap Bölgesi, yaptığı açıklamada eyalet yöneti-
mine yeterli buğday tedariki sağlanmaması durumunda un sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında 
bulundu.
Pakistan Flour Mills Association (PFMA) Punjab Chapter has warned of shortage of flour in 
near future if the provincial government does not start releasing wheat to the mills from of-
ficial storages. 

pakistan’da değirmencilik sektörünün buğdayla ilgili sıkıntıları 
bitmek bilmiyor. pakistan Un Değirmencileri Derneği (pfMA) 
pencap Bölgesi Başkanı Habibur rehman Leghari, yaptığı bir 
basın açıklamasında, eyalet yönetimine, fabrikalara yetkili de-
polardan buğday tedarikine başlanmaması durumunda yakın 
gelecekte un sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

pakistan’da değirmenciler, açık pazarda buğday fiyatlarının 
yüksek olması ve bununla birlikte ürün tedariklerinin de azal-
ması nedeniyle, yakında açık pazardaki buğday varlığının sona 
ermesinden endişe ediyor.

Açıklamasında eyaletteki değirmenlerin yüzde 30’unun fiyatla-
rın yüksekliğinden ve buğday yokluğundan dolayı kapandığını 
belirten pfMA pencap Başkanı Leghari, bu durumun devam et-
mesi halinde çok ciddi un sıkıntısı yaşanacağını vurguladı. Yapı-
lan toplantıya eski pfMA eski merkez başkanı Asim raza Ahmed, 
Mian Muhammad riaz ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

The problems of milling sector on wheat in pakistan are 
endless. In his press statement, pfMA punjab Chairman 
Habibur rehman Leghari has warned that if the state gov-
ernment does not start to provide supply to the mills from 
the authorized storages, there will be flour shortage in a 
short time.

Millers in pakistan worry about that the wheat existence in the 
open market would come to an end as the prices are high and 
thus the product supplies decrease. 

Stating in that 30 % of the mills within the state have 
closed due to the high prices and the lack of wheat, pfMA 
punjab Chairman Leghari emphasized that there will be 
a serious shortage of wheat if this situation continues. 
former pfMA central president Asim raza Ahmed, Mian 
Muhammad riaz and board members also attended to the 
press meeting.

pakİStan’Da DeğİrmenCİ DerneğİnDen 
buğDay uyarISI

WHEAT ALERT IN PAKISTAN FROM 
MILLER ASSOCIATION
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Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Yıldıray Gençer, yaptığı yazılı açıklamada sertifikalı tohum 
kullanımının buğday ve arpa verimliliğini yüzde 25 arttırabileceğini söyledi.
Seed Growers Association of Turkey President Yıldıray Gençer said that using certified seed may 
increase wheat and barley yield with a rate of 25 % in his written statement.

Yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye’deki buğday verimliliğine dik-
kat çeken Türkiye Tohumcular Birliği (TÜrKTOB) Başkanı Yıldı-
ray Gençer, sertifikalı tohumluk kullanımının verimi yüzde 25’e 
kadar arttırabileceğini kaydetti.

Açıklamasında çiftçilerin sertifikalı tohumluk kullanmalarının 
kaliteyi ve geliri artıracağını belirten Gençer, Türkiye Tohumcu-
lar Birliği olarak sertifikalı tohum kullanım oranını artırmak için 
çalıştıklarını belirtti. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tohumculuk piyasasını 
denetlediğini hatırlatan ve bu açıdan sertifikanın tohumlukta 
devletin güvencesi anlamına geldiğini ifade eden Yıldıray Gen-
çer, ayrıca hububat ekiminde mahsulden veya ambardan to-
humluk kullanılmasının gıda güvenliği açısından taşıdığı bazı 
sakıncaları da dile getirdi. 

Gençer, konuyla ilgili şunlara dikkat çekti: “Tohumluğun içerisine 
zamanla yabani ot tohumları ve başka türler karışabilir. Tohumda 
hastalıklı ve bulaşık danelerin oranının artması sakıncalı bir baş-
ka durumdur. Gıda güvenliği için, çiftçimiz mahsulden tohumluk 
kullanırken çok dikkatli olmalı, temiz tohumluk kullanmalı ve bu 
uygulamaya bir iki yıldan fazla devam etmemelidir. Orta Anadolu 
şartlarında çiftçimizin en geç üç yıl içinde, sahil bölgelerinde ise 
tohumluğunu daha kısa sürede yenilemesi yararlı sonuç verir.”

Drawing attention to the wheat yield in Turkey in his written 
statement, Seed Growers Association of Turkey (TÜrKTOB) 
president Yıldıray Gençer indicated that using certified seed 
may increase the yield up to 25 %.

Stating that farmers’ using certified seed would increase qual-
ity and income in his statement, Gençer remarked that they 
work hard in order to increase the rate of certified seed usage 
as Growers Association of Turkey.

reminding that food, Agriculture and Livestock Ministry in-
spects the seed growing industry and expressing that certifi-
cate means state guarantee in seeds in this concept, Yıldıray 
Gençer mentioned about some disadvantages of using seeds 
from the crops or warehouses in grain cultivation in terms of 
food safety. 

Gençer said, “Weed seeds or other species can be mixed into 
the seeds. Increase in the amounts of diseased and contami-
nated seeds in the grains is another problem. Our farmers 
should be very careful while using seeds from the crops, use 
clean seeds and should not continue to this practice more 
than two years. refreshing the seeds at least in three years 
in the conditions of Central Anatolia and in a shorter time in 
coastal regions would give useful results.”
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DünyA 
buğday pİyasasının 

gözü Çİn, Mısır ve 
Japonya’da

The eye of world 
wheaT MarkeT ıs on 

Chına, egypT and Japan

Zafer erGeZen

013/14 üretim sezonuna dair buğday rekoltesinin 
yüksek olacağına yönelik tahminler ile beraber, vade-
li fiyatlarda satış baskısının arttığı görülüyor. Buğday 
fiyatları, Ocak ayında gördüğü en yüksek seviyeden 

sonra yüzde 24 değer kaybetti. fakat son dönemde artan Çin 
ve Mısır kaynaklı ithalat talebi ile Japonya’nın yeniden ABD’den 
buğday alımlarına başlaması, Eylül ayında bu satış baskısının 
azalmasına yol açabilir.

ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) yayınladığı aylık tahmin rapo-
runa göre 2013/14 dünya buğday üretimi, bir önceki aya göre 
7,58 milyon artarak, 705,38 milyon tona yükseldi. Önceki yıla 
göre artış ise 50,11 milyon tona ulaştı. Bu artışta, Ukrayna, Ka-
zakistan ve Avrupa Bölgesi’ndeki toplam 7,27 milyon tonluk 
rekolte artışı önemli bir etken oldu. fakat üretimdeki artışa 
rağmen buğday tüketiminin yükselmesiyle, dönem sonu stok-
larının azalarak 172,99 milyon tona düşmesi bekleniyor. Küre-
sel buğday tüketimi önceki yıla göre 26,4 milyon ton artarken, 
dünya buğday ticaret hacmi 12,25 milyon artış ile 287,83 mil-
yon tona ulaşacak. 

ABD’nin, yüzde 11 ile buğday ticaretinde yine en büyük payı 
alacağı tahmin ediliyor. Dünyanın en büyük buğday üreticileri 
olan Çin ve Hindistan ise bu unvanlarını korumaya devam ede-
cekler. Türkiye’de ise buğday üretiminin 18 milyon ton olacağı 
tahmin ediliyor. Bu rakamın, Türkiye’deki üretim beklentilerinin 
oldukça altında olduğu görülmektedir. Bu üretim rakamıyla 
beraber hektar başına verimlilik ise 2,34 tona yükselmiş olacak. 
Avrupa Bölgesi ortalamasının hektar başına 5,43 verimlilik sağ-
ladığı göz önüne alındığında, Türkiye’nin buğday üretim kapa-
sitesinin halen tam anlamıyla kullanılmadığı anlaşılmaktadır. 

It is seen that the selling pressure on forward prices has in-
creased together with the predictions of high wheat harvest 
in 2013/14 season. Wheat prices have lost 24 % value after its 
highest level in January. However this selling pressure may de-
crease in September due to the start of wheat purchases of Ja-
pan from USA with the import demand from China and Egypt.

According to the monthly prediction report published by U.S. 
Department of Agriculture (USDA); world wheat production of 
2013/1 season has reached to 705,38 million tons by increas-
ing 7,58 million tons compared to the previous month. This 
increase has also reached to 50,11 million tons compared to 
the previous year. Totally 7,27 million-ton harvest increase 
in Ukraine, Kazakhstan and European regions was an impor-
tant factor in this increase. However, in spite of the increase 
in production, the decrease in year-end stocks is expected as 
172,99 million tons with the increase of wheat consumption. 
While the global wheat production increases 26,4 million tons 
compared to the previous year, world wheat trade volume will 
reach to 287,83 million tons with 12,25 million-ton increase. It 
is predicted that 

USA will probably get the largest share of wheat trade again 
with 11 % rate. As world’s largest wheat producers, China and 
India will continue to keep their positions. In Turkey, wheat 
production is estimated to be 18 million tons. It is seen that 
this number is quite under the production expectations of 
Turkey. With this production amount, the yield per hectare 
will increase to 2,34 tons. When it is taken into consideration 
that European region ensures 5,43 tons yield per hectare, it is 
understood that the full-production capacity of Turkey hasn’t 

2

contact@zaferergezen.com

vadeli İşlem ve emtia piyasaları uzmanı
Futures and Commodity Market Specialist



67

Özetle ABD Tarım Bakanlığı raporu, yüksek buğday rekoltesi-
nin, talep ile dengelenebileceğine işaret ediyor. Bu durum da 
daha dengeli ve yatay buğday fiyatlarına işaret etmektedir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (fAO), aylık yayınlanan 
raporunda, dünya buğday üretim tahminini, önceki aya göre 
14,1 milyon arttırarak 704 milyon tona yükseltti. Özellikle Kaza-
kistan, Avrupa Bölgesi, rusya ve Ukrayna’daki buğday üretimi-
nin, 32,5 milyon ton artış ile dünya buğday üretimindeki artışa 
katkı sağlaması bekleniyor. fAO, dünya buğday stoklarının ise 
169,5 milyon ton olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bu ra-
kam, 2008 yılından bu yana gerçekleşen en düşük stok seviyesi 
olacak. 

Uzakdoğu’nun, 245,2 milyon ton üretim ile dünyanın en bü-
yük buğday üretici olma konumunu sürdürmesi bekleniyor. 
pakistan’daki buğday üretiminin 26,3 milyon tona ulaşacağı 
öngörülürken, Uzakdoğu buğday ticaretinde ise artış bekle-
niyor. Uzakdoğu kaynaklı buğday ihracatının yüzde 42 artarak 
9,03 milyon ton olacağı, buğday ithalatının ise yüzde 3,3 artışla 
36,04 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) ise dünya buğday üretimi-
nin, 2013/14 sezonunda 33 milyon artış göstererek, 687 milyon 
tona yükseleceğini açıkladı. Dönem sonu stokları ise 176 mil-
yon ton olarak gerçekleşecek. Üretimdeki artışın, Çin tarafın-
dan karşılanacağı tahmin ediliyor. 

Stokların ise 5 milyon ton azalacağı öngörülürken, küresel 
buğday ticaretinin ise çok az bir değişimle 139 milyon tona 
düşmesi bekleniyor. IGC verilerine göre; Çin kaynaklı buğday 
talebindeki artışa rağmen, buğday endeksi önceki aya göre 
yüzde 1 geriledi. Son olarak, IGC en düşük buğday rekoltesi 
tahminine sahipken, aynı zamanda en yüksek stok beklentisi-
ne sahip. Bu da vadeli işlemlerde daha satış ağırlıklı bir görü-
nüme işaret ediyor.

Sonuç olarak hububat piyasalarında küresel tahmin gerçekleş-
tiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları göz önüne alındığında, 
dünya buğday üretiminin ortalama 698,8 milyon ton olması 
bekleniyor. Geçen sene ortalaması, 656,7 milyon ton olarak 
gerçekleşmişti. 

Dönem sonu stok ortalaması ise önceki seneye göre 837 bin 
azalış ile 172,83 milyon ton olacak. Dünya buğday üretiminin 
yüksek olması beklenirken, beklenmedik şekilde buğday stok-
larında düşüş olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda Uzakdoğu 
kaynaklı buğday talebindeki artış ve Mısır faktörünün, tahmin-
lerde etkin olduğu görülüyor.

Bu çerçevede talep tarafındaki gelişmelere baktığımızda, dün-
yanın en büyük buğday ithalatçısı Mısır’ın, darbe sonrası buğ-
day alım ihalelerine devam ettiğini görüyoruz. Yeni Mısır Yöne-
timi, buğday stoklarının 6,5 milyon ton seviyesine çıkarılacağını 
açıkladı. Zaten Temmuz ayı içerisinde ihaleler ile 190 milyon 
dolar karşılığında toplam 720 bin ton buğday alımı gerçekleş-

been used properly. To sum up; the report of US. Department 
of Agriculture points out that high wheat harvest can be bal-
anced with the demand. This situation indicates more bal-
anced and horizontal wheat prices.

In its monthly report, food and Agriculture Organization of 
the United nations (fAO) increased its world wheat produc-
tion estimation to 704 million tons by raising 14,1 million tons 
compared to the previous year. Especially the wheat produc-
tion in Kazakhstan, European region, russia and Ukraine is ex-
pected to contribute to the increase of world wheat produc-
tion with 32,5 million-ton increase. 

fAO estimates that world wheat stocks will be realized around 
169,5 million tons. This amount will be the lowest stock level 
since 2008. far East is expected to keep its position of being 
the largest wheat producer of the world with 245,2 million-
ton production. While the wheat production in pakistan is 
estimated to reach 26,3 million tons, an increase in far East 
wheat trade is expected. The wheat export from far East is 
expected to be 9,03 million tons by increasing 42 % and the 
wheat import is expected to reach to 36,04 million tons with 
3,3 % increase.

International Grains Council (IGC), announced that world 
wheat production will reach to 687 million tons by increasing 
33 million tons in 2013/14 season. The end-years stocks will be 
realized as 176 million tons. It is estimated that the increase in 
production will be met by China. 

While the stocks are predicted to decrease 5 million tons, 
global wheat trade is expected to decrease 139 million tons 
with a slight change. According to IGC data; wheat index de-
creased by 1 % compared to the previous year in spite of the 
increase in wheat demand from China. Lastly; IGC not only 
has the lowest wheat harvest prediction, but also the high-
est stock expectation. This indicates a view of a more sales-
weighted futures.
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tirilmişti. Ağustos ayında da ihale yoluyla 120 bin ton buğday 
alımı yapıldı. Alımın 60 bin tonu romanya’dan yapılırken, kalan 
kısım ise Ukrayna’dan karşılandı. Son alımlardaki ortalama buğ-
day fiyatı, 250,93 dolar - nakliye hariç- olarak gerçekleşti.

Çin’de ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 20 
milyon ton buğday kaybı yaşandığı söyleniyor. Bu gelişme 
sonrasında Çin’deki buğday ihtiyacının arttığı görülüyor. 
Şimdiye kadar Çin’in yaptığı buğday ithalatı 3,7 milyon tona 
ulaşırken, sene sonuna kadar toplam ithalatın 9,5 milyon 
tona ulaşması bekleniyor. Bu da yaklaşık 5,8 milyon ton 
yeni buğday ithalatı demek. Kısaca karşılaştırmak gerekirse, 
Çin’in yıl sonuna kadar yapması beklenen ithalat miktarı, Av-
rupa Birliği’nin tüm yıl boyunca yapacağı buğday ithalatın-
dan daha fazla olacaktır. 

Önemli bir buğday ithalatçısı olan Brezilya’ya baktığımızda, 
buğday üretiminin soğuk havalar nedeniyle zarar gördüğü 
belirtiliyor. Brezilya’daki en büyük iki eyaletteki toplam buğday 
üretiminin 1,9 milyon tona düşmesi bekleniyor. 2013 yılında 
yaklaşık 7,5 milyon buğday ithal etmesi beklenen Brezilya’nın, 
bu gelişmeler neticesinde ithal edeceği buğday miktarı 8,5-9 
milyon tona ulaşabilir. Bu da ABD kaynaklı buğday ve vadeli 
fiyatlar için avantaja dönüşebilir.

Japonya ise 30 Mayıs’tan sonra ilk defa yeniden ABD buğda-
yı alımına başladı. İzinsiz olarak genetiği ile oynanan buğday 
tespit edilmesi nedeniyle Japonya, 30 Mayıs’ta geçici süre ile 
Oregon kaynaklı buğday ithalatını durdurmuştu. Japonya, ABD 
buğdayının en büyük alıcısı konumunda bulunuyor.

Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı ABD’de ise buğday 
talebi artmaya devam ediyor. Haftalık açıklanan ihracat ve-
rilerinde göre, Ağustos ayının ilk yarısında buğday ihracatı 
önceki aya göre yüzde 30 arttı. ABD Tarım Bakanlığı’nın ih-
racat verilerine göre; ABD’nin 2013/14 sezonu için gerçek-
leştirdiği buğday ihracatı, toplamda 14,6 milyon tona ulaştı. 

Consequently; when the estimation average of the three 
organizations that have made global predictions for grain 
markets is taken into consideration, world wheat production 
is expected to be average 698,8 million tons. The average of 
the last year was 656,7 million tons. The end-year average will 
be 172,83 million tons with a decrease of 837 thousand com-
pared to the previous year. While world wheat production is 
expected to increase, unusually an increase in wheat stocks 
is estimated. Besides, it is seen that the increase in wheat de-
mand from far East and Egypt factor are effective on the pre-
dictions.

When we look at the developments on the demand within 
this frame, we see that Egypt as the largest wheat importer 
of the world continues to wheat procurement tenders after 
the coup. The new Egypt administration has announced the 
wheat stocks to be increased to the level of 6,5 million tons. A 
wheat procurement of total 720 thousand tons already real-
ized in July for 190 million $ via tenders. In August, 120 thou-
sand tons of wheat has bought via tenders. While 60 % of the 
procurement was obtained from romania, the rest was met 
from Ukraine. The average wheat price for these procurements 
was 250,93 Dollars excluding the shipment.

It is said that nearly 20 million-ton wheat loss has been experi-
enced in China due to the bad weather conditions. The wheat 
demand after this situation is seen to increase. While the 
wheat import of China has reached to 3,7 million tons, the to-
tal import is expected to reach to 9,5 million tons until the end 
of the year. This means new wheat import around 5,8 million 
tons. To compare shortly; the import amount that is expected 
from China until the end of the year will be much more than 
the wheat import that European Union will make throughout 
the whole year.

When we look at Brazil that is an important wheat importer, it 
is stated that wheat production has been damaged from the 
cold weather. The total wheat production in the two largest 
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Böylece önceki yılla karşılaştırıldığında ihracatta yaklaşık 
yüzde 40 artış gerçekleşti. Bu ihracat artışında özellikle Çin 
ve Brezilya kaynaklı talep etkin oluyor.

Şikago Ticaret Borsası’nda Aralık ayı vadeli buğday fiyatı, Ağus-
tos ayında gelen yüksek üretim tahminleri ile gerileyerek 635,5 
cent/bushel seviyesini gördü. Böylece Ocak ayında gördüğü en 
yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti. Geçti-
ğimiz sezona göre, buğday rekoltesindeki büyük artış, buğday 
fiyatlarının Haziran ayından itibaren düşüş trendine girmesine 
neden oldu. Zaten son 10 yıllık döneme baktığımızda, Haziran 
ayının buğday fiyatı için bir kırılım noktası olduğunu görüyo-
ruz. Bu sene de yine aynı kırılma yaşandı. Ayrıca Mısır ve Japon-
ya gibi iki buğday ithalatçısı ülkenin azalan ithalat rakamları da 
fiyat düşüşünü destekledi. Sene başında Mısır kaynaklı buğday 
ithalatının zayıflaması, özellikle Karadeniz bölgesindeki fiyat-
larda değer kaybına neden oldu. Mayıs ayından sonra ise ABD 
buğdayının en büyük alıcısı olan Japonya’nın ithalatını azalt-
ması fiyatlarda satış baskısına yol açmıştı.

630-35 cent/bushel bandı Aralık vadeli buğday fiyatı için ol-
dukça kritik bir referans noktası olarak söylenebilir. Bir çok defa 
destek ve direnç noktası olan bu seviye, aynı zamanda dört yıl-
lık yükselen trend çizgisinin geçtiği seviye olarak da göze çarpı-
yor. Bu çerçevede Eylül ayı için fiyatın 630-35 cent/bushel altın-
da kalıp kalmayacağını takip edeceğiz. Küresel buğday talebi 
ile ilgili gelişmeler, bu dönemde çok daha fazla öne çıkacaktır. 
Özellikle Çin, Mısır ve Japonya’nın buğday talebi, piyasaların 
hangi yöne gideceğinin belirlenmesinde etkin olabilir. Bu du-
rumda talep artışının, yüksek üretim kaynaklı satış baskısını ne 
kadar dengeleyeceği önem kazanıyor. 

Çin, Mısır ve Japonya’nın artan buğday talebi, vadeli fiyatların 
630 cent/bushel üzerinde kalmasına yardımcı olursa, Eylül ayı 
içerisinde buğday fiyatlarının yukarı yönlü tepki hareketi ger-
çekleştirdiğini görebiliriz. Aksi halde ise bir sonraki ana destek 
noktası olan 570 cent/bushel seviyesine kadar düşüş devam 
edebilir. 

states in Brazil is expected to 1,9 million tons.  Being expected 
to import approximately 7,5 million tons of wheat, Brazil may 
import 8,5-9 million tons wheat as a result of these incidents. 
This can turn into an advantage for wheat from USA and for-
ward prices.

Japan has started to buy wheat from USA for the first time af-
ter 30 May. Due to the discovery of genetically modified wheat 
without authorization, japan stopped the wheat import from 
Oregon temporarily on 30 May. Japan is in the position of be-
ing the largest buyer of USA wheat.

The wheat demand in USA as the world’s largest wheat export-
er continues to increase. According to the weekly export data; 
the wheat export at the second half of August has increased 
% 30 compared to the previous year. According to the export 
data of US Department of Agriculture; the wheat export real-
ized by USA for 2013/14 season has reached to 14,6 million 
tons in total. Thus, 40 % increase in export has realized com-
pared to the previous year. Especially the demand from China 
and Brazil is effective on this export increase.

December wheat forward price at Chicago Commodity Ex-
change has seen the level of 635,5 cent/bushel by decreasing 
due to the high production predictions in August. Thus, it has 
lost 24 % value from the highest level seen in January. Accord-
ing to the previous season; the large increase in wheat harvest 
has caused the wheat prices to decrease beginning from June. 
When we look at the 10-year period, we see that a breaking 
point for the wheat prices in June. Besides, the decreasing im-
port amounts of the two wheat importer countries like Egypt 
and Japan has supported the decrease of the prices. Decrease 
of the wheat import of Egypt at the beginning of the year has 
caused decrease in value for the prices especially in Black Sea 
region. The fact that Japan as the largest US wheat buyer has 
decreased the import amounts after May has caused selling 
pressure on prices.

630-35 cent/bushel band can be a critical reference point for 
December wheat forward price. Being a support and resist-
ance point many times, this level also stands out as the level of 
increasing 4-year trend line. Within this frame, we will follow 
whether the prices will be under 630-35 cent/bushel in Sep-
tember. The developments about the global wheat demand 
will come to the fore front more in this period. The wheat de-
mand especially from China, Egypt and Japan can be effective 
on determining the directions of the markets. 

In this case, it gains importance that how much demand in-
crease will balance the selling pressure of the high production. 
If the increasing wheat demand of China, Egypt and Japan 
helps the forward prices stay higher than 630-35 cent/bushel 
level, we can see that wheat prices in September will perform 
upward reaction movement. Otherwise the prices can contin-
ue to decrease to 570 cent/bushel level that is the next major 
support point.
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Bulgur, son yıllarda dünya genelinde tüketimi gittikçe artan 
ürünlerin başında gelmektedir. Özellikle sağlık açısından taşı-
dığı faydalar ve uzun süreli depolanabilmesi, kullanımını daha 
da cazip hale getiriyor. Ancak tüketim açısından hala birçok 
tahıl bazlı gıda ürünün gerisinde kalıyor. 

Türkiye ise dünyanın en büyük bulgur üreticisi ve ihracatçı-
sı olarak, bulgurun farklı pazarlardaki tanıtımları için çeşitli 
çalışmalar yürütüyor. Zira bugüne kadar bulgur açısından 
Türkiye’nin en büyük ihraç pazarı Ortadoğu ülkeleriydi. Ancak 
bu ülkelerde son yıllarda yaşanan siyasi sıkıntılar ve güvenlik 

Bulghur is one of the products whose consumption is increas-
ing in the whole world recently. Especially its benefits in terms 
of health and that it can be stored for a long period make it 
more attractive. However; it is behind many other grain-based 
food products in terms of consumption.

As the world’s largest bulghur producer and exporter, 
Turkey conducts various activities for the promotion of 
bulghur in different markets. The largest export market of 
Turkey until today was Middle Eastern Countries. But the 
recent political upheavals and security problems in those 

bulGur Sektörü, 
ortaDoğu ve yenİ pazarlar

BULGHUr SECTOr, 
MIDDLE EAST AnD nEW MArKETS 

Kayabaş: “Ortadoğu’ya yapılan ihra-
catta Türkiye tek söz sahibi ülke ko-
numundadır. Şuanda Irak’a yapılan 
ihracat, toplam bulgur ihracatındaki 
en büyük payı oluşturmaktadır. An-
cak bu ülkede alım gücünün düşük 
olmasından dolayı, bulgur satışı dü-
şük kar marjları üzerinden yapılmak-
tadır. Bunun aksine Avrupa Birliği 
ülkelerine yapılan ihracatta kar marjı 
daha yüksektir. Ürünlerimizi Avrupa 
pazarlarına kabul ettirebilirsek daha 
karlı satışlar yapabiliriz.”
Kayabaş: “Turkey is the sole arbiter 
for the exports to the Middle East. 
Now, the export to Iraq forms the larg-
est share in the total bulghur export. 
However; due to the low purchasing 
power in this country, bulghur sale is 
realized via low profit margins. On the 
contrary; in the exports to Europe the 
profit margins are higher. If we sell our 
products on European market, we can 
make more profitable sales.”
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problemleri, sektörün pazar hedeflerini başka ülkelere kaydır-
masını zorunlu kılıyor.

Bulgur sektörünün en önemli makine tedarikçilerinden 
GÜnMAK Makine’den Sıddık KAYABAŞ’la bulgurun önemi, 
Türkiye’nin dünya bulgur pazarındaki yeri, Ortadoğu pazarın-
daki sorunlar ve bulgur ihracatı için potansiyel taşıyan ülkeler 
üzerine bir söyleşi yaptık.

Sayın Kayabaş, bulgur sektörüyle ilgili son gelişmelere geç-
meden önce firmanız GÜNMAK’ı biraz tanıyabilir miyiz? Bu 
sektördeki yeriniz ve tecrübeniz nedir?
GÜnMAK Makine, bulgur teknolojileri sektörüne 1975 yılın-
da girmiştir. Bu sektördeki makine tasarımını ve yan sanayi 
destekli imalatını gerçekleştiren firmamız, zaman içerisinde 
sektördeki sayılı teknoloji üreticileri arasına girmiştir. Daha 
sonraki yıllarda da, kendi Ar-GE çalışmaları sonucu geliştirdi-
ği SOĞUK ÇEKME HELEZOn imalatını, diğer üretimleri ile bir-
leştirmiştir. firmamız, günümüzde birçok sektörde kullanılan 
soğuk çekme helezonların imalatında, öncü firmalar arasında 
yer almaktadır.

firma olarak, makine imalatının yanı sıra sahip olduğumuz 
know-how’la özellikle bulgur ve kırmızı mercimek sektörüne 
yönelik anahtar teslimi projeler hazırlamakta ve bu projeler 
kapsamında sektördeki teknolojilerin ve sistemlerin geliştiril-
mesine katkı sunmaktayız. Bulgur ve mercimek sektöründe 
üretim prosesini ve akış diyagramlarını geliştirerek bu sistem-
lere uygun makine ve tasarımlarını sürekli yenileyen firmamız, 
bulgur ve kırmızı mercimek işleme teknolojisinin ilerlemesin-
de ve fabrika kurulumunda ilk sıralarda yer almaktadır.

Bugün bulgur işleme konusunda 7. Ar-GE prOJEMİZİ de ba-

countries enforce the market targets of the sector switch-
ing to other countries.

We made an interview with Sıddık Kayabaş from Günmak 
Makine that is one of the most important machinery suppliers 
about the problems in Middle Eastern market and the coun-
tries having potential for bulghur export.

Mr. Kayabaş, can you introduce your company Günmak be-
fore we talk about the latest developments in bulghur sec-
tor? What is your importance and experience in this sector?
Günmak Makine entered to the bulghur technologies sec-
tor in 1975. realizing the machine design and sub-indus-
try aided production, our company have become one of 
the important technology producers in the sector in time. 
Later on, we combined the cold-drawn spiral production 
that is developed by our own r&D researches with other 
productions. Our company is among the leading compa-
nies in cold-drawn spiral production that is used in many 
sectors.

As the company, besides machine production we prepare 
turnkey projects for especially bulghur and red lentil sector 
with our know-how and contribute to the development of the 
technology and systems in the sector within these projects. 
Constantly renewing the machine and designs proper for 
these systems by developing the production processes and 
flow diagrams in bulghur and lentil sector, our company ranks 
at the top in the advancement of bulghur and red lentil pro-
cessing technology and factory installation.

recently, we have successfully completed our 7th r&D pro-
ject about bulghur processing. Some of the vital innovations 
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şarıyla tamamladık. Ar-GE projelerimizde can 
alıcı yeniliklerden birkaçı ise tam otomatik 
pişirme sistemi ve yarı otomatik kurutma sis-
temidir.

Ayrıca KIrMIZI MErCİMEK işleme makineleri-
ni, kendi olanaklarımızla çok verimli ve yüksek 
randımanlı makinelere dönüştürdük. Birimler 
arası koordinasyon ve bunun yanı sıra dünya 
standartlarına uygun geliştirilen Ar-GE proje-
leri, GÜnMAK’ ın yurt dışı pazarına girmesine 
de olanak sağlamıştır.

Bulunduğumuz sektörün temel özelliği, ge-
nel itibariyle geleneksel gıda sektörünün için-
de yer almasıdır. Kurulduğumuz yıllara, yani 
1970’li yıllara döndüğümüzde; bulgur fabri-
kalarının genellikle düşük kapasiteli, verimsiz 
ve vasat birer işletme konumunda olduklarını 
görmekteyiz. Ancak firmamız, yaptığı Ar-GE çalışmalarıyla bu 
sektöre bir canlılık getirmiştir.

Bulgurun dünya gıda tüketimindeki yeri nedir? Özellikle 
hangi bölgelerde bulgur tüketimi daha yaygın?
Dünya gıda tüketiminde bulgurun önemi her geçen gün art-
maktadır. Uzak Doğu ve Avrupa’da, bulgurun yeni ismi Türk 
pirinci’dir. Özellikle Suriye, Mısır, Lübnan, Suudi Arabistan, Tu-
nus, Cezayir ve Irak başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde 
bulgurun tüketimi oldukça yaygındır.

Bir gıda maddesi olarak bulgurun avantajları nelerdir? 
Sizce tüketimi neden yaygınlaştırılmalıdır ve nasıl yay-
gınlaştırılabilir?
Bulgurun faydaları saymakla bitmiyor. Öyle ki ABD’li doktorlar 
artık ilaç yerine bulgur veriyor. ABD’de “Kamu Yararına Bilim-
sel Araştırmalar Enstitüsü’nün yayınladığı raporda, bulgurun 
tüm tahıl ürünleri arasında en yüksek besin değerine sahip 
olduğu açıklanmış, özellikle en önemli folik asit ve lif kayna-
ğı olması sebebiyle bulgur, tahılların altın standardı olarak 
nitelendirmiştir. Diğer önemli özelliklerini şöyle sıralayabiliriz; 
Hamilelikte bir numaralı ilaç yerine geçer. pişirme ve kurutma 
işlemlerinden dolayı, küf oluşumuna karşı dayanıklıdır ve raf 
ömrü diğer ürünlerden daha uzundur. radyasyonu emmez ve 
radyasyona karşı dayanıklıdır. Bu nedenle bazı ülkelerde nük-
leer savaşlara karşı, askeri ve sivil amaçlar için stokta tutulur. 

Dünyamızda hızlı gelişen teknolojilere karşı kendini koruyabi-
len nadir temel tüketim ürünlerindendir. Kolesterolü düşürür. 
Kilo vermek isteyenler için birebir. Ayrıca 2 yemek kaşığı pişmiş 
bulgur, kalori değeri bakımından 1 dilim ekmeğe denk düş-
mektedir. Zayıflama diyetlerinde kolesterol sorunu olanlara 
ekmek yerine bulgur önerilmesinin sebebi budur. Demir oranı 
ıspanaktan bile fazladır.

Örneğin Çin’de bulgurun hammaddesi buğday, kutsal bitkiler-
den biridir. M.Ö. 2800´de Çin İmparatoru Shennung, bulgurun 

of our r&D projects are fully automatic cooking system and 
semi-automatic drying system.

Besides, we have transformed lentil processing machines into 
very efficient and high performance machines with our own 
means. The inter-departmental co-ordination and also r&D 
projects developed in accordance with the world standards 
enabled Günmak to enter the foreign market.

The basic feature of this sector is that it involves in the tradi-
tional food sector. When we have look at the years when we 
established our company (1970s); we see that bulghur fac-
tories were generally with low capacity, inefficient and inad-
equate businesses. But our company has brought a boom to 
the sector with r&D researches.

What is the importance of bulghur in world consumption? 
Which areas consume wheat more?
The importance of wheat in world food consumption increas-
es each passing day. The new name of bulghur in far East and 
Europe is Turkish rice. In Middle Eastern countries especially 
like Syria, Egypt, Lebanon, Saudi Arabia, Tunisia, Algeria and 
Iraq bulghur is widely consumed.

What are the advantages of bulghur as a foodstuff? In your 
opinion, why and how its consumption should be extended?
The benefits of bulghur is countless so much so that doctors 
give it to the patients instead of medicine in USA. In the report 
published by “Scientific research Institute for the public Inter-
est”, it is stated that bulghur has the highest nutrition value 
among all of the grain products and it is qualified as the gold-
en standard of grains due to it is the most important folic acid 
and fiber source. We can count its important properties as fol-
lows: It replaces the number one medicine during pregnancy. 
It is resistant to mold formation due to the cooking and dry-
ing processes and its shelf life is longer than other products. It 
does not absorb radiation and it is resistant to it. Thus it is one 
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ana maddesi olan buğdayı; pirinç, darı, arpa ve soya fasulyesiy-
le birlikte beş kutsal bitkiden biri olarak belirlemiştir.

Bulgur hem fiyat olarak uygun bir gıda maddesidir hem de 
sağlık açısından biraz önce de belirttiğimiz gibi çok fayda-
lıdır. Bulgurun tüketimi genel itibariyle her geçen gün yay-
gınlaşıyor. Ancak tanıtımları arttırarak, fuarlara katılım sağ-
layıp tatmamış olanlara bulguru tattırarak bu ürünü biraz 
daha ilgi odağı haline getirebiliriz. Aslında bunu yapıyoruz 
ve başarıyoruz da.

Dünya ticaretine konu olan bulgur miktarı ne kadardır? Bul-
gur ihracatında özellikle hangi ülkeler ön plana çıkıyor?
2011 verilerine göre, bulgurun ihracat rakamı 123 bin ton, 
değeri ise 70 milyon dolar. Dünyadaki en büyük bulgur ihra-
catçısı ülke Türkiye’dir. Amerika Birleşik Devletleri ise en güçlü 
rakibimiz olarak görünmektedir.

Türkiye, sizin de bahsettiğiniz gibi bulgur konusunda önem-
li üretici ve ihracatçı ülkelerden biri. Türkiye’nin bulgur ih-
racatında hangi ülkeler ön planda? Özellikle yakın coğrafya 
olan Ortadoğu, Türkiye’nin bulgur ihracatında nasıl bir yere 
sahip?
Komşumuz Irak’ta, bulgur ihtiyacının tamamı Türkiye’den 
tedarik edilmektedir. Geçmiş yıllarda diğer komşu ülkeler-
den de Irak’a ihracat gerçekleştirilmiştir ancak günümüzde 
en güçlü tedarikçi Türkiye’dir. Bu pazardaki en önemli sıkıntı 
ise para transferi ve otoriter bir devletin olmamasından kay-
naklanan güvenlik sorunudur. Irak’ta merkezi hükümetin 
otoritesinin oturmasıyla birlikte Türk firmaları ve ihracatçı-
ları, bu pazardaki varlıklarını daha güçlü bir şekilde devam 
ettireceklerdir.

Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilen bulgur ihracatında 
da yine en büyük pay Türkiye’ye aittir. Bu pazarlardaki en bü-
yük rakibimiz ise fransa olarak görünmektedir. Ortadoğu’ya 
yapılan ihracatta Türkiye tek söz sahibi ülke konumundadır. 
Şuanda Irak’a yapılan ihracat, toplam bulgur ihracatındaki en 

of the products held in stock for military and civilian purposes 
against nuclear war in some countries. 

It is one of the rare basic consumption products that defend 
itself against the rapidly developed technologies in our world. 
It lowers cholesterol. It is the most efficacious for the ones who 
want to lose weight. 2 table spoons of cooked bulghur is equal 
to 1 slice of bread in terms of calorie value. That is why bulghur 
is suggested to the ones with cholesterol problems instead of 
bread in their reducing diets. The iron (ferrum) amount in bul-
ghur is even more than the one in spinach.

for example; as the raw material of bulghur, wheat is one of 
the sacred plants. In 2800 B.C. Chinese Emperor Shen nung 
determined wheat that is the raw material of bulghur as one of 
the five sacred plants that are rice, millet, barley and soybean.

Bulghur is both an accessible foodstuff in terms of price and 
beneficial in terms of health as we mentioned before. The con-
sumption of wheat is generally becoming widespread each 
passing day. But we can make this product a little more focus 
of interest by increasing the promotions, making the fair visi-
tors taste bulghur that they haven’t tasted before. Actually we 
are doing and succeeding it.

How much bulghur is subjected to the world trade? What 
are the leading countries in bulghur export?
According to 2011 data; the export amount of bulghur was 
123 thousand tons and its financial value was 70 million Dol-
lars. The largest bulghur exporter of the world is Turkey. United 
States of America seems to be our most powerful competitor.

As you also mentioned before, Turkey is among the impor-
tant producer and exporter of bulghur. Which countries are 
at the forefront of Turkey’s wheat exports? How much im-
portance does especially Middle East that is a nearby geog-
raphy have in Turkey’s bulghur export?
All of the bulghur need in our neighbor Iraq is supplied 
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büyük payı oluşturmaktadır. 
Ancak bu ülkede alım gü-
cünün düşük olmasından 
dolayı, bulgur satışı düşük 
kar marjları üzerinden ya-
pılmaktadır. Bunun aksine 
Avrupa Birliği ülkelerine 
yapılan ihracatta kar marjı 
daha yüksektir. Ürünlerimizi 
Avrupa pazarlarına kabul et-
tirebilirsek daha karlı satışlar 
yapabiliriz.

Avrupa Birliği ve Ortado-
ğu’daki üstünlüğümüzü, Af-
rika kıtasında sürdürememekteyiz. Amerika Birleşik Devletleri, 
Afrika kıtasına bizden daha fazla ihracat yapmaktadır. Bu yüz-
den Türkiye olarak, Afrika ülkelerine olan coğrafi avantajımızı 
iyi kullanmamız ve bu konuda ABD’nin önüne geçebilmemiz 
gerekiyor.

Ortadoğu ülkeleri, birçok üründe olduğu gibi bulgurda da 
Türkiye’nin en önemli pazarı konumunda. Son yıllarda Or-
tadoğu coğrafyasında yaşanan siyasi sorunlar ve çatışmalar, 
bulgur ihracatçılarını ve genel olarak bulgur sektörünü nasıl 
etkiledi?
Şuanda çatışmaların yaşandığı Suriye’den başlayalım. 
Suriye’ye olan bulgur ihracatımız, geçen 3 yıl içerisinde 12 
katına çıkacak kadar artmıştır. Ancak şu anda yaşanan iç 
karışıklıklar ve siyasi belirsizliklerden dolayı ciddi anlamda 
bir güvenlik problemi bulunuyor. Dolayısıyla güvenlik sağ-
lanana kadar hedef ülke seçiminde Suriye geri planda bıra-
kılacaktır. Güvenlik ve istikrar sağlandığı takdirde Suriye en 
önemli ihracat pazarımızdır.

Irak ile olan ihracatımız da sürekli olarak artmaktadır. Coğ-
rafi avantajımız ve kültürel yakınlığımızdan dolayı bulgur 
ihracatımız ve genel ihracatımız sürekli olarak artmaktadır. 
Gaziantep’te ve bölgedeki diğer illerde üretim yapan firmaları-
mızın ihracatları mevcuttur. Irak’ta da henüz güvenlik ve istik-
rar problemi tam olarak aşılamadığından dolayı, şu anda hedef 
pazar olarak düşünülmemektedir. 

Ortadoğu pazarındaki sorunlardan dolayı yaşanan ihracat 
kayıpları nasıl telafi edilebilir? Hangi ülkeler bulgur için al-
ternatif pazar olabilir? 
Almanya istikrarlı bir bulgur ithalatçısıdır. Almanya’da ya-
şayan Türk ve bulgur tüketimi yaygın olan diğer Ortadoğu 
vatandaşları nüfusu da bu ithalatta önemli bir konuma sa-
hiptir. Bunun yanında Belçika’nın yükselen bir bulgur ithalat 
hacmi vardır. Özellikle 2008-2010 yılları arasında hacim çok 
artmıştır.

ETİYOpYA ve nİJErYA da yeni hedef pazarlarımız arasındadır. 
Bu ülkelerdeki fuarlara katılımımız olmaktadır ve katılım son-
rası ciddi talepler içeren geri dönüşlerle karşılaşıyoruz.

from Turkey. In the past 
years, other neighboring 
countries realized export 
to Iraq but today the most 
powerful supplier is Turkey. 
The most important prob-
lem in this market is the 
money transfer and also 
the safety problem due to 
the lack of an authoritarian 
government in the area. 
Turkish companies would 
continue their presence in 
this market in a more pow-
erful way right after a cen-

tral government in Iraq is formed. 

Turkey has also the biggest share of bulghur export to the Eu-
ropean countries. Our biggest competitor in those markets is 
france. Turkey is the sole arbiter for the exports to the Middle 
East. now, the export to Iraq forms the largest share in the to-
tal bulghur export. However; due to the low purchasing power 
in this country, bulghur sale is realized via low profit margins. 
On the contrary; in the exports to Europe the profit margins 
are higher. If we sell our products on European market, we can 
make more profitable sales.

We cannot maintain our superiority in African continent. Unit-
ed States of America makes more export to the African con-
tinent more than us. Thus as Turkey; we should use our geo-
graphical advantage well and get ahead of USA.

Middle Eastern countries are the most important markets 
for Turkey in bulghur export like many other products. How 
the political problems and conflicts in the Middle East has af-
fected the bulghur exporters and bulghur sector generally?
Let’s begin with Syria where there are conflicts right now.  Our 
bulghur export to Syria increased 12 times in the last 3 years. 
However; due to the domestic disturbances and political uncer-
tainties being experienced right now, there is a safety problem. 
Thus Syria will be stay in the background for the target country 
selection until the safety is ensured. On condition that the safety 
and consistency is ensured, Syria is our most important market.

Our export with Iraq is increasing continuously. Thanks to our 
geographical advantage and cultural similarities, our bulghur 
export and general export are increasing continuously.  Our 
companies making production in Gaziantep and other regions 
make exports. As the safety and consistency problems in Iraq 
have not been solved yet, Iraq is not considered as the target 
market right now.

How the export losses occurred due to the problems in the 
Middle East market can be recovered? Which countries can 
be alternative markets for bulghur?
Germany is a consistent bulghur importer. Turkish population 
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Bulgur sektörünün geleceğiyle ilgili öngörüleriniz nelerdir?
Bulgur sektörü, her geçen gün bulgurun değerinin anlaşıl-
masından dolayı ileriye doğru gidiyor. Öyle ki, şuanda rus-
ya pazarında bulgurun yeri, rusya’nın bir tüketim kültürü 
olan greçka ile aynı raftır. Sabah sütle, öğlenleri ve akşam-
ları et ya da farklı tatlarla hazırlanan greçka, rus sofrasının 
vazgeçilmezidir. Etiyopya, nijerya ve Amerika’dan gelen sü-
rekli talepler de bulgurun raflardaki en güzel yeri alacağına 
işaret ediyor.

and also the Middle Eastern citizens who consume bulghur 
widely in Germany have an important role on this import. Be-
sides, Belgium has a rising bulghur import volume. Especially 
between 2008 and 2010, the volume has increased a lot.

ETHIOpIA and nIGErIA are among our new target markets. We 
participate to the fairs in those countries and encounter feed-
backs including serious demands after the participation.

What are your predictions for the future of wheat sector?
Bulghur sector progresses as the value of bulghur is un-
derstood each passing day. It has an important place in 
russian market so much so that it is on the same level with 
buckwheat/grecka. 

prepared with milk in the mornings and with meat or dif-
ferent tastes in the afternoons and evenings, grecka is in-
dispensable for russian tables. The continuous demands 
from Ethiopia, nigeria and America point out that bulghur 
will take the most important places on the shelves.
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Alternatif tahıl ürünlerinin küresel ölçekteki üretim ve tüketim miktarları çok yüksek olma-
makla birlikte bazı bölgelerde veya ülkelerde, diğer ürünlerle kıyaslandığında daha yoğun 
olarak üretilmekte ve tüketilmektedir. Bu da buğday, pirinç ve mısıra odaklanan işleme sanayi 
için aslında yepyeni bir alternatif teknoloji alanı anlamı taşıyor. Çünkü bu ürünlerin birçoğu, 
uygun teknolojilerin yetersizliği nedeniyle ilkel koşullarda işlenip değerlendirilebiliyor.

Although the production and consumption of alternative grain products are not very high in 
the global scale, they are produced and consumed intensely in some regions and countries 
compared to other products. This means a brand new alternative technology for the process-
ing industry that focuses on wheat, rice and corn as most of these products can be processed 
in primitive conditions today.
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Dünya genelinde en yoğun olarak üretilen ve tüketilen tahıl 
ürünleri buğday, pirinç ve mısırdır.  Bu tahıl ürünleri, insanın 
beslenme ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamaktadır. 
Bunların yanı sıra arpa da yoğun olarak yetiştirilen bir tarım 
ürünüdür ancak arpanın önemli bir bölümü yem ve malt sa-
nayinde değerlendirilmektedir. Ancak tüm bu ürünlerin ihti-
yaç duyduğu yetiştirme koşulları ile farklı bölgelerdeki farklı 
iklimler ve üretim koşulları göz önünde bulundurulduğunda, 
bu ürünlerin dünyanın hemen hemen her bölgesinde aynı 
yoğunlukta var olmadığı ve olamayacağı bir gerçektir. Aynı 
şekilde tüketim alışkanlıkları da bu sürece etki eden bir un-
surdur. Bu yüzden dünyanın farklı noktalarında, bu ürünlere 
alternatif olabilecek başka tahıl ürünleri üretilmekte ve tüke-
tilmektedir.

Alternatif tahıl ürünleri olarak ele aldığımız bu ürünlerin üretim 
ve tüketim miktarları, küresel ölçekte değerlendirildiğinde çok 
yüksek olmasa da bazı bölgelerde veya ülkelerde, diğer ürün-
lerle kıyaslandığında daha yoğun olarak üretilmekte ve tüke-
tilmektedir. Bu da buğday, pirinç ve mısıra odaklanan işleme 
sanayi için aslında yepyeni bir alternatif teknoloji alanı anlamı 
taşıyor. Zira bu ürünlerin birçoğu günümüzde çok ilkel koşul-
larda işlenip değerlendirilebiliyor. Çağımızın en büyük sorunu 
olan gıdaya erişim yani açlık göz önünde bulundurulduğunda, 
buğday, pirinç ve mısır dışındaki diğer alternatif ürünlerin üre-
timinin arttırılmasına ve bunları işleyen teknolojilerin geliştiril-
mesine ihtiyaç vardır. 

Bu araştırma dosyamızda buğday, pirinç, mısır ve arpaya alter-
natif olarak, farklı bölgelerde üretilen ve tüketilen tahıl bazlı ta-
rım ürünleriyle ilgili kısa bilgiler vermeye çalıştık. Bu ürünlerin 
gerçek üretim miktarlarına ulaşmak tam anlamıyla mümkün 
olmadığından özellikle yetiştirildiği ve tüketildiği bölgeler ile 
tüketim şekilleri gibi konular üzerine odaklanmaya çalıştık. 
Sorgum, darı, yulaf ve çavdar bu ürünlerin en çok bilinenleri-
dir. Bu ürünleri ileriki sayılarda daha ayrıntılı işleyeceğimiz için 
bunlarla ilgili fazla detaya girmedik. Ancak amarant, manyok, 
kaniwa gibi çok da bilmediğimiz ürünler hakkında bir miktar 
aydınlatıcı olabileceğimizi umuyoruz.   

Dünyada Yetiştirilen Başlıca Alternatif Tahıllar
SORGUM
Sorgum aslında bir çeşit ot türüdür ve bu otların bir kısmı tahıl 
için yetiştirilir ancak çoğunluğu ya ekilerek ya da meraların bir 
parçası olarak yem bitkisi üretiminde kullanılır. Bu bitki dünya-
da ılıman iklimlerde yetiştirilmektedir. farklı türleri, Güney Batı 
pasifik ve Avustralasya’ya ek olarak diğer tüm kıtalardaki tropik 
ve yarı tropikal bölgelerde yetişmektedir.

Bu türün çeşitlerinden birisi olan iki renkli Sorgum, biyoyakıt-
ların yanı sıra gıda (tahıl olarak sorgum şurubu veya sorgum 
pekmezinde), yem, alkollü içkilerin üretiminde kullanılan 
önemli bir dünya tahılıdır. Birçok çeşidi kuraklığa ve sıcaklığa 
karşı dayanıklıdır ve özellikle diğer tahıllar açısından fakir olan 
kurak bölgelerdeki yoksul ve kırsal halk için en temel gıdalar-
dan birisidir. 

Wheat, rice and corn are the mostly produced and consumed 
grain products in the world. These grain products meet an im-
portant part of the human nutrition need. Besides these, bar-
ley is also a widely grown agricultural product but an impor-
tant part of barley is used in feed and malt industry. However; 
when the cultivation conditions needed by all these products, 
different climates and production conditions in different re-
gions are taken into consideration; it is a fact that these prod-
ucts do not and won’t exist in the same amount in each region 
of the world. Likewise, consumption habits affect these pro-
cesses. Thus, other grain products that can be the alternatives 
of these products above are produced and consumed in differ-
ent regions of the world.

The production and consumption amounts of these prod-
ucts that we discuss as alternative grain products are not very 
high when they are evaluated in the global scale  but they are 
produced and consumed intensely in some regions or coun-
tries compared to other products. This means a brand new 
alternative technology for the processing industry that fo-
cuses on wheat, rice and corn as most of these products can 
be processed in primitive conditions today.  When the access 
to the food that is the biggest problem of our age and also 
called hunger is taken into consideration, there is this need 
to increase the production of alternative products other than 
wheat, rice and corn and develop the technologies that pro-
cess these products.

We tried to provide brief information about the grain-based 
products that are produced and consumed in different re-
gions as the alternatives of wheat, rice, corn and barley in this 
issue’s product/research file. As it is not much possible to reach 
the real production amounts of these products, we tried to fo-
cus on the subjects like especially the regions where they are 
grown and consumed and consumption types. Sorghum, mil-
let, oats and rye are the most well-known of these products. As 
we will discuss these products in more details, we did not give 
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Birçok tropikal bölgede meraların önemli bir parçasını oluştu-
rur. Sorgum Afrika, Orta Amerika ve Güney Asya için önemli bir 
gıda ürünü olup “dünyada yetiştirilen en önemli beşinci tahıl 
ürünüdür”.

Amerika, nijerya, Meksika, Hindistan ve Arjantin en önemli 
üretim bölgeleridir. Bu ülkelerin her birinde yılda ortalama 4-5 
milyon ton sorgum üretilmektedir. Dünya genelinde üretilen 
sorgum miktarı ise 55 ile 60 milyon ton arasındadır. En büyük 
sorgum tüketicisi ülkeler arasında Meksika ilk sırada yer almak-
tadır. Meksika’da her yıl 8 ile 10 milyon ton arasında sorgum 
tüketilmektedir. nijerya, Hindistan, Sudan ve Etiyopya sorgum 
tüketiminde ön plana çıkan diğer ülkelerdir.

YULAF
Yulaf (Avenasativa), aynı isimle bilinen tohumu için ekilen bir 
tahıl çeşididir. Yulaf ez-
mesi ve yulaf unu olarak 
tüketilen bu tahıl çeşidi, 
insan tüketimi için uy-
gun olmasının yanı sıra 
hayvan yemi olarak da 
yaygın bir şekilde kulla-
nılmaktadır. İnsan gıdası 
olarak özellikle bisküvi 
sektöründe yoğun ola-
rak kullanılan yulaf, hay-
vancılıkta da genelde 
büyükbaş hayvan yemi 
olarak kullanılmaktadır. 
Ayrıca bazı köpek ma-
ması ve tavuk yemleri 
markalarınca da kullanıl-
maktadır. Yulaf tohumları, kediler körpe yulaf, buğday ve diğer 
ot filizlerini yedikleri için genelde kedi otu olarak kedi severlere 
sunulmaktadır.
 
Dünya genelinde her yıl 20 ile 24 milyon ton arasında olan 
yulaf üretimi, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yoğun olarak 
yetiştirilmektedir. AB ülkeleri dünyadaki toplam üretimin 7-8 
milyon tonunu karşılamaktadır. Eski Sovyetler Birliği ülkeleri ve 
Kuzey Amerika da yulaf üretiminin yoğun olduğu bölgelerdir. 
Ülke bazında bakıldığında en büyük yulaf üreticisi rusya’dır. 
rusya yılda 4-5 milyon ton civarında yulaf üretimi gerçekleşti-
riyor. Kanada ve Avustralya ise diğer önemli yulaf üreticileridir.

Tüketim açısından bakıldığında, yulafın önemli bir bölümünün 
üretildiği bölgede tüketildiği görülmektedir. Üretimde olduğu 
gibi tüketimde de rusya ve AB ülkeleri ön plandadır.

ÇAVDAR
Çavdar, çoğunlukla tahıl ve yem bitkisi olarak ekilen bir ottur. 
Buğday (Triticeae)  kabilesinin bir üyesi olup arpa ve buğda-
ya benzemektedir. Çavdar tahılı; un, çavdar ekmeği, çavdar 
birası, bazı viski ile votkaların ve hayvan yemi üretiminde kul-

much detail in this issue. However, we hope that we will be il-
luminating a little about the products like amaranth, cassava, 
kaniwa that are not known much.

Major Alternative Grains in the World 
SORGHUM
Sorghum is a genus of numerous species of grasses, one of 
which is raised for grain and many of which are used as fod-
der plants either cultivated or as part of pasture. The plants are 
cultivated in warmer climates worldwide. Species are native to 
tropical and subtropical regions of all continents in addition to 
the South West pacific and Australasia.

One species, Sorghum bicolor, is an important world crop, 
used for food (as grain and in sorghum syrup or “sorghum 
molasses”), fodder, the production of alcoholic beverages, as 

well as biofuels. Most 
varieties are drought 
tolerant and heat toler-
ant, and are especially 
important in arid re-
gions where the grain is 
staple or one of the sta-
ples for poor and rural 
people. 

They form an impor-
tant component of pas-
tures in many tropical 
regions. Sorghum is an 
important food crop in 
Africa, Central America, 
and South Asia and is 

the “fifth most important cereal crop grown in the world”.

America, nigeria, Mexico, India and Argentina are the most 
important production regions. Averagely 4-5 million tons of 
sorghum is produced yearly in each of these countries. The 
sorghum amount in the whole world is between 55 and 60 
million tons. Mexico ranks first among the countries that are 
the largest sorghum consumers. 8-10 million tons of sorghum 
is consumed in Mexico each year. nigeria, India, Sudan and 
Ethiopia are other leading countries in sorghum consumption.

OAT
The common oat (Avena sativa) is a species of cereal grain 
grown for its seed, which is known by the same name (usually 
in the plural, unlike other grains). While oats are suitable for 
human consumption as oatmeal and rolled oats, one of the 
most common uses is as livestock feed. Used in the biscuit sec-
tor intensely as human food, oat is used as cattle feed gener-
ally. . Oats are also used in some brands of dog and chicken 
feed. Oat seeds are commonly marketed as cat grass to cat en-
thusiasts since cats will readily harvest and eat tender young 
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lanılmaktadır. Ayrıca haşlanmış çavdar meyveleri bütün olarak 
ya da yulaf ezmesine benzer şekilde haddelenme yöntemiyle 
tüketilebilmektedir.

Üretim miktarı mevsimsel dalgalanmalara bağlı olmakla birlik-
te her yıl ortalama 14 milyon ton çavdar üretilmektedir. Yulafta 
olduğu gibi çavdar üretiminde de Avrupa Birliği ülkeleri ve Eski 
Sovyetler Birliği ülkeleri ön plandadır. Dünya çavdar üretiminin 
hemen hemen tamamına yakınını bu bölgelerdeki ülkeler ger-
çekleştirmektedir. Ülke bazında çavdar üretimine ve tüketimi-
ne bakıldığında en büyük payın rusya’ya ait olduğu görülmek-
tedir. rusya her yıl 2 ile 4 milyon ton arasında çavdar üretimi 
gerçekleştirmekte ve üretiminin tamamına yakınını kendi iç 
tüketiminde değerlendirmektedir.

DARI
Türkiye’de mısırla aynı standartta değerlendirilen, hatta bazı 
bölgelerde mısırın diğer adı olan darı, aslında dünya çapında 
gıda ve yem için ekilen küçük tohumlu bir hububat ürünüdür. 
farklı çeşitleri bulunan darı, biyolojik bir sınıflandırma grubu 
oluşturmaz, daha ziyade fonksiyonel veya tarımsal bir grup 
oluşturur. Darı türlerinin temel benzerlikleri ise kuraklık riski al-
tında olan zor üretim ortamına sahip yerlerde yetiştirilebiliyor 
olmasıdır. 

parmak darı dışındaki darı çeşitleri, çoğunun panicoideae alt-
familyasına ait olduğu birkaç cins içerir. Dünya çapında üretim 
sırasına göre en fazla yetiştirilen türleri inci darı, tilkikuyruğu 

oat, wheat and some other grass sprouts.

In the world wide, 20-24 million tons of oat production is real-
ized widely in European Union countries. EU countries meet 
7-8 million tons of world total production. The countries of the 
former Soviet Union and north America are the regions where 
oat production is intense. While considering on country basis, 
russia is the largest oat producer. russia realizes around 4-5 
million tons oat production each year. Canada and Australia 
are other major oat producers.

In terms of consumption; an important part of oat is con-
sumed where it is produced.  russia and EU countries are the 
leading countries in consumption as well as production.

RYE
rye (Secale cereale) is a grass grown extensively as a grain and 
as a forage crop. It is a member of the wheat tribe (Triticeae) 
and is closely related to barley and wheat. rye grain is used 
for flour, rye bread, rye beer, some whiskies, some vodkas, and 
animal fodder. It can also be eaten whole, either as boiled rye 
berries, or by being rolled, similar to rolled oats.

Depending on seasonal fluctuations, the production amount 
is around 14 million tons every year. The countries of European 
Union and former Soviet Union are the leading countries in 
rye production as well as in oat production. nearly all of the 
world rye production is realized by these countries. While con-
sidering on country basis, russia has the largest share in rye 
production and consumption. russia realized 2-4 million tons 
of rye production each year and uses almost all of its produc-
tion in its domestic consumption.

MILLET
Evaluated with the same standards of corn and even being the 
other name of corn in Turkey, millet is a small-seeded cereal 
crop or grain, widely grown around the world for food and fod-
der. Having different varieties, millets do not form a taxonomic 
group, but rather a functional or agronomic one. Their essential 
similarities are that they are small-seeded grasses grown in dif-
ficult production environments such as those at risk of drought. 
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darı, akdarı/boz darı ve parmak darıdır. Özellikle inci darı, Afrika 
ve Güneydoğu Asya’nın yarı kurak, yoksul ve daha az verimli 
tarım bölgelerinde yetiştirilen en önemli iki bitkiden biridir. 

Günümüzde yarı kurak tropik iklime sahip Asya ve Afrika’daki 
gelişmekte olan ülkeler için önemli bir tahıl ürünü olan darı, 
özellikle Hindistan, nijerya ve nijer’de yoğun olarak üretilmek-
tedir. Bu üç ülke, dünya darı üretiminin yüzde 97’sini gerçek-
leştirmektedir. Sadece Hindistan, 2013 tahminlerine göre 33 
milyon ton olan dünya darı üretiminin 11,5 milyon tonunu ger-
çekleştirmiştir. nijerya 7,7 milyon ton darı üretimi gerçekleşti-
rirken nijer, 3,4 milyon ton üretim gerçekleştirmiştir. 

İnsan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılabilen darı, 
Türkiye’nin bazı illeri de dahil olmak üzere bazı ülkelerde ek-
mek yapımında da kullanılmaktadır. 

KARABUĞDAY
Karabuğday, Avrasyalı fagopyrum, Kuzey Amerikalı Eriogonum 
ve Kuzey Yarım Küreli fallopia’dan oluşan çift çenekli kuzukula-
ğıgiller ailesinin bir çeşidini ifade eder. Eriogonum ve fallopia 
yabani karabuğday olarak da adlandırılabilir.

Genel olarak bilinen karabuğday türü fagopyrumes-
culentum’dur. Tataristan karabuğdayı (f. Tataricum Gaertn.) ya 
da “acı karabuğday” da bu ürünün çeşitlerindendir fakat daha 
az yaygındır. Yaygın adına ve tahıl benzeri kullanımına rağmen, 
karabuğday tahıl değildir. Buğdayla bir ilgisinin olmadığını vur-
gulamak için yalancı karabuğday da denir.

Karabuğday bitkileri hızlı büyür; 6 haftada tohum üretir ve 75 
cm uzunluğa erişir. Başağında ya da birleşik salkımında beş 
yapraklı çiçekler bulunur.
Geçtiğimiz yüzyılda karabuğday ekiminde dünya lideri 

The millets include species in several genera, mostly in the 
subfamily panicoideae, except for finger millet. The most 
widely cultivated species in order of worldwide production 
are pearl millet (pennisetum glaucum), foxtail millet (Setaria 
italica), proso/common/ broom corn/hog millet or white mil-
let (panicum miliaceum) and finger millet (Eleusine coracana). 
Especially pearl millet is one of the two most important plants 
grown in semi-arid, poor and less productive agricultural re-
gions of Africa and Southeastern Asia.

As an important grain product for the developing countries 
in Asia and Africa that have semi-arid tropical climate; millet is 
widely produced especially in India, nigeria and niger. These 
three countries realize 97 % of world millet production. Accord-
ing to the 2013 estimations; only India has realized 11,5 million 
tons of world millet production that is 33 million tons in total. 
While nigeria has realized 7,7 million tons millet production, ni-
ger has realized 3,4 million tons of millet production.

Millet that can be used as human food and animal feed is used 
in bread making in some countries including some cities of 
Turkey.

BUCKWHEAT 
Buckwheat refers to a variety of plants in the dicot family po-
lygonaceae: the Eurasian genus fagopyrum, the north Ameri-
can genus Eriogonum, and the northern Hemisphere genus 
fallopia. Either of the latter two may be referred to as wild 
buckwheat.

The crop plant, common buckwheat, is fagopyrum esculen-
tum. Tartary buckwheat (f. tataricum Gaertn.) or “bitter buck-
wheat” is also used as a crop, but it is much less common. 
Despite the common name and the grain-like use of the crop, 
buckwheat is not a cereal or grass. It is called a pseudocereal 
to emphasize that it is not related to wheat.

Buckwheat plants are fast growers, producing seed in about 
6 weeks and growing about 30 inches (75 cm) tall. This genus 
has five-petaled flowers arranged in spikes or panicles.

A century ago, russia was the world leader in buckwheat produc-
tion. Growing areas in the russian Empire were estimated at 6.5 
million acres (26,000 km²), followed by those of france (0.9 million 
acres; 3,500 km²). In 1970, the Soviet Union grew an estimated 
4.5 million acres (18,000 km²) of buckwheat. production in China 
expanded greatly during the 2000s, to rival russia’s output. In the 
northeastern United States, buckwheat was a common crop in 
the 18th and 19th centuries. Cultivation declined sharply in the 
20th century due to the use of nitrogen fertilizer.

Buckwheat is native to northern Europe as well as Asia. from 
the 10th through the 13th century, it was widely cultivated in 
China. from there, it spread to Europe and russia in the 14th 
and 15th centuries, and was introduced in the United States 
by the Dutch during the 17th century.
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rusya’ydı. 26.000 km2’lik ekim alanına sahip rusya’yı, fransa 
3,500 km2 ile takip ediyordu. 1970’li yıllarda rusya’nın yaklaşık 
18,000 km2’lik alanda ekim yaptığı tahmin ediliyor. 2000’li yıl-
larda ise rusya’nın üretimine rakip olarak Çin karabuğday üre-
timini büyük ölçüde arttırmıştır. ABD’nin kuzeydoğusunda ise 
18. ve 19. yüzyıllarda karabuğday oldukça yaygın bir ürünken, 
20. yüzyılda nitrojen gübre kullanımı yüzünden üretim aniden 
düşüşe geçmiştir.

Karabuğday Asya’nın yanı sıra Kuzey Avrupa’ya da özgü bir 
üründür. 10. ve 13. yüzyıllar arasında Çin’de oldukça yaygın bir 
şekilde üretilen karabuğday, 14. ve 15. yüzyıllarda bu bölgeden 
Avrupa’ya ve rusya’ya yayılmıştır. 17. yüzyılda da Almanlar ta-
rafından ABD’ye götürülmüştür. 

Günümüzde karabuğday, genellikle rusya ve polonya’da üretil-
mekte ve bu ülkelerin geleneksel mutfaklarında önemli bir rol 
oynamaktadır. Karabuğdayı ticari bir ürün olarak üreten diğer 
ülkeler arasında ABD, Kanada ve fransa bulunmaktadır. 

Özellikle erişte üretiminde kullanılan karabuğday, bira ve viski 
yapımında da değerlendirilmektedir. Buğdayın yetiştirilemedi-
ği Tibet ve Kuzey Çin gibi dağlık bölgelerde karabuğday eriştesi 
yoğun olarak tüketilmektedir. Japonların ve Korelilerin de ka-
rabuğay eriştesini onlardan öğrendiği düşünülmektedir. Günü-
müzde karabuğday eriştesi kuzey İtalya’nın Valtellina bölgesi, 
Kore ve Japon mutfağında önemli bir yere sahiptir.

TİRTİKALE - ÇAVDAR BUĞDAYI
Çavdar buğdayı (Triticosecale) 19. yüzyılın sonlarında laboratu-
varlarda üretilen buğday (Triticum) ve çavdar (Secale) karışımı 
bir tahıl üründür. Bu tahıl ilk olarak İskoçya ve İsveç’te üretilmiş-
tir. Ticari olarak temin edilebilen çavdar buğdayının neredeyse 
tamamı, ikinci nesil hibrit üründür.

Çavdar buğdayı genel olarak, buğdayın yüksek verim potansi-
yeli ve iyi tahıl kalitesi ile çavdarın hastalıklara ve çevreye karşı 
(toprak koşullarını da içerir) direncini birleştirmektedir. Yakın 
zamanda piyasaya sürülmüş bir tahıl ürünüdür. Türüne bağlı 
olarak çavdar buğdayı, buğday ve çavdarla daha az ya da daha 
çok benzerlik gösterebilmektedir. Çavdar buğdayı, sağlıklı gıda 
mağazalarından alınan bazı gıda ürünlerinde kullanılabilmekte 
ya da bazı kahvaltılık gevreklerin içerisinde bulunabilmektedir 
ancak bu ürünün büyük bir çoğunluğu hayvan yemi olarak de-
ğerlendirilmektedir.

Buğday çavdarının başlıca üreticileri arasında polonya, Avust-
ralya, Almanya, fransa, Çin ve Beyaz rusya gelmektedir. 2005 
yılında BM Gıda ve Tarım Örgütü’ne (fAO) göre dünya çapında 
28 ülkede 13,5 milyon ton buğday çavdarı hasadı gerçekleşti-
rilmiştir. 

AMARANT
Amarant, yetiştirme sezonun başlarında soya fasulyesi ile karış-
tırılabilen geniş yapraklı bir bitkidir. Sezonun sonlarına doğru 
ise binlerce küçük tohum üreten renkli tane başları sayesinde 

Buckwheat is widely produced in russia and poland, where 
it plays an important role in their traditional cuisines. Other 
countries where buckwheat is cultivated commercially in-
clude the United States, Canada, and france.

Used especially in noodle production, buckwheat is also used 
in beer and whiskey making. In the highlands like Tibet and 
north China where wheat cannot be produced, buckwheat 
noodle is consumed intensely. It is considered that Japan and 
Korean people learned buckwheat noodle from them. Today, 
buckwheat noodle has an important role in the cuisines of Val-
tellina region in north Italy, Korea and Japan.

TRITICALE
Triticale (× Triticosecale) is a hybrid of wheat (Triticum) and rye 
(Secale) first bred in laboratories during the late 19th century. 
The grain was originally bred in Scotland and Sweden. Com-
mercially available triticale is almost always a 2nd generation 
hybrid, i.e. a cross between two kinds of triticale (primary triti-
cales).

As a rule, triticale combines the high yield potential and 
good grain quality of wheat with the disease and environ-
mental tolerance (including soil conditions) of rye. Only 
recently has it been developed into a commercially viable 
crop. Depending on the cultivar, triticale can more or less 
resemble either of its parents. It is grown mostly for for-
age or fodder although some triticale-based foods can be 
purchased at health food stores or are to be found in some 
breakfast cereals.

The primary producers of triticale are poland, Australia, Ger-
many, france, China and Belarus. In 2005, according to the 
food and Agriculture Organization (fAO), 13.5 million tons 
were harvested in 28 countries across the world.
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göz alıcı şekilde ayırt edilebilir. Amarant, binlerce yıl önce Az-
teklerin ve ilk Amerikan kültürlerinin temel gıda maddesiydi.

Bu ürünün, hem eski hem de modern medeniyetlerden ilgi 
görmesinin nedeni ise son derece besleyici olan altın tohu-
mundan kaynaklanmaktadır. Amarant tohumları, baklagiller-
den olmamasına rağmen olağandışı bir şekilde yüksek protein 
içermektedir. Bu oran % 14 ile 16 arasında değişiklik göster-
mektedir. Bunun yanı sıra proteinler amino asitlerle dengelen-
mektedir ve lisin bakımından zengindir. Tahılların çoğu amino 
asit bakımından yetersizdir aslında (baklagiller de lisin bakı-
mından zengindir).

Amarant, ABD’de 1970’lerin sonlarına doğru bir tahıl ürünü ola-
rak yetiştirilmeye başlandı. Her yıl sadece birkaç bin dönümlük 
alana ekilmesine rağmen, marketlerin sağlıklı gıda bölümlerin-
de sık rastlanan bir üründür. Aslında çiftçiler için avantaj olan 
yüksek fiyatlar, ürünün gıda pazarındaki kullanımını oldukça 
kısıtlamaktadır. Geniş bir alanda ekilebilmesi ile amarant ta-
hılının değerli özellikleri, ürünü gelecek için umut verici hale 
getirmektedir.

Yeşil amarantlar oldukça çeşitlidir ve üç ayrı bitki türünü temsil 
ederler: Amaranthus hypochondriacus (ABD’de en fazla yetiş-
tirilen tür), A. cruentus ve A. caudatus. Amaranthus sınıfında 
50’nin üzerinde tür vardır ve bunların bir kısmı Amerika kıtasın-
da yabani ot, bazıları süs bitkisi, bazıları da yem olarak bulunur.

Grup olarak amarant türleri çeşitli amaçlar için kullanılmakta-
dır. Amarant bitkisi ABD’de çoğunlukla tohum üretimi için kul-
lanılsa da dünyanın diğer bölgelerinde farklı amaçlar için de 
kullanılmaktadır. Afrika ve Karayipler’de Amarant’ın yaprakları 
belirli zamanlarda koparılarak yeşillik olarak tüketilmektedir. 
Çin’deki çiftçiler ise, büyük domuzlar için bitkiyi yem olarak kul-
lanmakta ve 100,000 dönümün üzerinde ekim yapmaktadırlar. 

AMARANTH
Amaranth is a broadleaf plant that could be mistaken for soy-
beans early in the growing season .Late in the season; however, 
there is no mistaking this striking, tall crop which develops bril-
liantly colored grain heads producing thousands of tiny seeds. 
Amaranth was a major food of the Aztecs and earlier American 
cultures, having been domesticated thousands of years ago.

The attraction of the crop to both earlier civilizations and mod-
ern consumers is the highly nutritious, golden seed. Amaranth 
seeds are unusually high in protein for a non-legume, running 
around 14 to 16% proteins. Even better, the protein is well bal-
anced in amino acids, and is high in lysine, an amino acid most 
grains are deficient in (legumes also have high lysine).

Amaranth was grown as a grain crop in the U.S. in the late 1970s. 
Although grown on only a few thousand acres each year, it is a 
common food item in the health food section of grocery stores. 
The relatively high price of amaranth, while good for farmers, 
is a factor limiting the extent of its current use in the food mar-
ketplace. Still, the valuable characteristics of amaranth grain, 
combined with its adaptation to a wide range of growing areas, 
make it a very promising crop for the future.

Grain amaranths are very diverse and actually represent three 
distinct plant species: Amaranthus hypochondriacus is the 
type most grown in the U.S., with some A. cruentus having be-
ing grown. A. caudatus is the third type of grain species. There 
are over 50 species in the Amaranthus genus, with several of 
them being weeds in the continental U.S., a few being orna-
mentals, and some having forage use potential.

The amaranth species as a group is used for a wide variety 
of purposes. Although the crop is used exclusively for seed 
production in the U.S., in other regions of the world there are 
many other uses. In Africa and the Caribbean, amaranth is 
commonly eaten as a pot herb, with individual leaves picked 
off the plants periodically. farmers in China are reportedly 
growing over 100,000 acres of amaranth as forage for hogs.

As a food crop, amaranth not only has high protein, but high 
fiber as well. There may also be dietary benefits from the rela-
tively high levels of tocotrienols in the seed. The seeds have 
some desirable functional characteristics, having been pro-
cessed in popped, flaked, extruded, and ground flour forms. 
Since the food uses are similar to such cereal grain grasses as 
wheat and oats, amaranth is sometimes called a pseudocereal.
Most of the amaranth in U.S. food products starts as a ground 
flour that is blended with wheat or other flours to make ce-
reals, crackers, cookies, bread or other baked products. Most 
commercial products use amaranth as a minor portion of 
the ingredients, even if the product is touted as an amaranth 
product, such as “amaranth” breakfast cereal, which may be 
only 10 to 20% amaranth. Utilization studies have shown ama-
ranth can often be blended at 50% or even 75% levels with 
other flours in baked products without affecting functional 
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Bir besin ürünü olarak amarant sadece protein içermez, bunun 
yanı sıra yüksek oranda life de sahiptir. Tohumdaki yüksek to-
kotrienol seviyeleri de besleyici faydalara sahiptir. Bu tohum-
lar; patlatılmış, pul pul ayrılmış, haddelenmiş ve değirmen unu 
formlarında bulunabilmektedir. Amarant bitkisi, buğday ve 
yulaf gibi tahıl taneli bitkilerle aynı gıda kullanım şekline sahip 
olduğu için bazı durumlarda yalancı tahıl olarak da adlandırıl-
maktadır. 

ABD’de üretilen amarantın büyük çoğunluğu kahvaltılık 
gevrek, kraker, kurabiye, ekmek ve diğer fırıncılık ürünle-
rinin yapımında kullanılmak için buğday unu ya da diğer 
unlarla karıştırılarak değirmen unu olarak kullanılır. Birçok 
ticari ürün, amarantı malzemelerin içinde küçük bir porsiyon 
olarak kullanır. Hatta bir ürün, amarant ürünü olarak tanı-
tılsa bile en fazla % 10 ya da % 20 oranında amarant içer-
mektedir. Kullanım oranı çalışmaları, amarantın herhangi bir 
özellik ya da tat değişikliği yaratmadan fırıncılık ürünlerinde 
% 50 hatta % 75 oranında diğer unlara karıştırılabileceğini 
göstermiştir.

Amarantın temel üretim alanları büyük oranda ABD’dedir. 
ABD’nin yanı sıra Güney Afrika’nın Limpopo, north West, Mpu-
malanga ve KwaZulu-natal bölgelerinde de yetiştirilmektedir.

MANYOK
Aynı zamanda yuka ya da tapyoka olarak da bilinen manyok, 
yumrulu köklere sahip bir tür çalıdır. pirinç ve mısırdan sonra 
tropikal ülkelerde üçüncü gıda kalori kaynağıdır. Manyok ço-
ğunlukla nişasta halinde bazı endüstriyel sektörler tarafından 
hem insan hem de hayvan gıdası olarak kullanılmaktadır. Özel-
likle son dönemlerde etanol (tahıl alkolü) yapımında da kul-
lanılmaktadır. Manyok, genellikle kökleri için yetiştirilir fakat 
gövdesinin odun kısmı yakıt olarak, yaprakları ve kabukları da 
hayvan yemi olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca kökü de bir be-
sin tuzu olarak kullanılabilmektedir.

Bu bitki türü kuraklığa, hastalıklara ve haşerelere karşı ol-
dukça dayanıklıdır ve oldukça iyi verim sağlar. Dünyadaki 
manyok üretimi yıllık yaklaşık olarak 250 milyon ton civa-
rındadır. 15 yıllık kesintisiz ekim ve 2006 ile 2009 yılları ara-
sında % 13’lük artıştan sonra 2010 yılında üretim miktarı 
Taylan’daki hastalık ve kuraklıktan ötürü 249 milyona tona 
düşmüştür.

Afrika, küresel tedarikin yarısından çoğunu karşılamaktadır. 
Kıtadaki en büyük üretici tek başına kıta üretiminin üçte bi-
rini sağlayan nijerya’dır (45 milyon ton civarında). nijerya 
ayrıca dünyanın şu ana kadarki en büyük manyok üreticisi 
konumundadır. Kongo Demokratik Cumhuriyeti yaklaşık 15 
milyon tonluk üretimi ile ikinci sırada yer alırken arkasından 
12 milyon ton civarındaki üretimleri ile Angola ve Gana gel-
mektedir. Mozambik de 9 milyon ton ile manyok üretimin-
deki yerini almaktadır. Gıda güvenliğine oldukça katkısı olan 
manyok üretiminin tamamı, bu kıtada temel gıda maddesi 
olarak tüketilmektedir.

properties or taste. The main producing areas of amaranth in 
mostly USA and then Limpopo, north West, Mpumalanga and 
KwaZulu-natal provinces of South Africa come.

CASSAVA
Cassava also known as manioc, yuca or tapioca, is a shrub with 
tuberous roots. It is the third source of food calories in tropical 
countries after rice and maize. Cassava is used in both human 
and animal food, in many industrial sectors, particularly in the 
form of starch, and more recently to produce ethanol. Cassava 
is primarily grown for its roots but all of the plant can be used: 
the wood as a fuel, the leaves and peelings for animal feed and 
even the stem as dietary salt. 

The plant shows good resistance to drought, diseases and 
pests, and more particularly a very good yield. World produc-
tion of cassava is around 250 million tons a year. After 15 years 
of uninterrupted growth and an increase of 13% between 
2006 and 2009, it fell to 249 million tons in 2010 following a 
poor harvest in Thailand due to diseases and drought.

Africa contributes to more than half of global supply, with ni-
geria on top, representing more than a third of African produc-
tion alone (around 45 million tons ); it is also the largest world 
producer by far. The Democratic republic of Congo (DrC) 
follows with around 15 million tons, then Angola and Ghana 
(about 12 million tons each) and Mozambique (9 million tons). 
A staple food, contributing greatly to food security, the conti-
nent consumes almost all its production. 

Unlike Africa, Asia encourages the development of cassava 
crops for industrial and energy purposes. This continent con-
tributes to around a third of world production, with 60% pro-
duced by Thailand (around 25 million tons) and Indonesia (22 
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Afrika’nın aksine, Asya manyok bitkisinin üretimini endüstriyel ve 
enerji amaçlı olarak desteklemektedir. Bu kıta dünya üretiminin 
yaklaşık üçte birine katkıda bulunmaktadır. Kıtadaki üretimin % 
60’ı Tayland (25 milyon ton civarı) ve Endonezya (22 milyon ton ci-
varı) tarafından gerçekleştirilmektedir. Vietnam ve Çin, 8-9 milyon 
tonluk üretimleri ile 2008 yılından beri büyüyen güç olarak man-
yok sektöründeki yerlerini almaktadır. Asya’daki üçüncü büyük 
manyok üreticisi olan Hindistan ise 2006 ve 2010 yılları arasında % 
30’dan fazla bir artışla üretimini giderek arttırmaktadır.

Latin Amerika ve Karayipler’de ise üretim oldukça sabittir. 2006 
ve 2009 yılları arasındaki üretim miktarı dünya üretiminin % 
20’sini içermekte olup 35 milyon ton civarındadır. Brezilya böl-
ge üretiminin % 70’ini elinde bulundurmakta ve dünya üreti-
minde ikinci sıraya yerleşebilmek için Tayland ile yarışmaktadır. 
Brezilya’yı 5 milyon ton ile paraguay, 1.5-1.7 milyon ton ile de 
Kolombiya takip etmektedir.

Manyok bitkisi, un ve nişasta olarak iki türde tüketilmektedir. 
Manyok unu, parçalara ayrılan köklerden elde edilmektedir. 
Kökler yıkanır, soyulur, parçalara ayrılıp kurutulduktan sonra 
öğütülür. Brezilya’da manyok üretiminin % 70 ile 80’i un üre-
timinde kullanılmaktadır. nişastası ise hasat edildikten sonra 
48 saat içerisinde işlenmek zorunda olan yumru köklerden 
elde edilir. Yumru kökler yıkanır, soyulur ve rendelenir. nişas-
ta taneleri çıkartılır ve ıslatma, eleme, santrifüjleme, presleme, 
kurutma ve paketlemeden önceki eleme aşamaları ile işlenir. 
Manyok nişastası gıda endüstrisi, farmasötik kimya, tekstil, ka-
ğıt ve yapıştırıcı sektörlerinde kullanılmaktadır.

Küresel manyok üretiminin sadece % 10’u ticarete tabi tutul-
maktadır. Son 10 yıldır Asya ülkeleri, dünya ithalatının % 98’i 
ve ihracatının da % 97’sini gerçekleştirmektedirler. 2001 yılında 
gelişmekte olan ülkelerin manyok ithalatı, gelişmiş ülkelerin 
ithalatını geçmiştir. O zamandan beri uluslararası akış Asya kı-
tasında, özellikle Çin üzerinde yoğunlaşmaktadır.

FONIO
fonio, yabani ot cinslerinden (Digitaria) üretilen bir tahıl ürünü 
için kullanılan tabirdir. Bu otlar Batı Afrika’da oldukça yaygındır 
ve türlerinden birisi de Hindistan’da görülür. Tohumları oldukça 
küçüktür. Beyaz fonio (D. exilis) Batı Afrika ovalarında üretilen 
yabani ve yabani olmayan geniş Digitaria ot grubunun önem-
li bir parçasıdır. fonio, darı türlerinin en küçüğüdür. Sudan’ın 
güneyinde ve Afrika’da bulunan Etiyopya’da temel tahıllardan 
birisidir. Beslenmeyi geliştirme, gıda güvenliğini arttırma, kırsal 
kalkınmayı teşvik etme ve toprağın sürdürülebilirliğini sağlama 
gibi potansiyellere sahiptir.

fonio yerel olarak önemli olmaya devam ediyor çünkü hem bes-
leyici özelliğe sahip hem de 6 ila 8 hafta arasında olgunlaşması 
ile dünyanın en hızlı büyüyen tahılları arasında yer alıyor. Yağ-
murların az ve güvenilmez olduğu fakir topraklara sahip yarı ku-
rak bölgelerde oldukça güvenilir bir ürün olma özelliğine sahip. 
fonio; lapa, kuskus, ekmek ve bira yapımında kullanılmaktadır.

million tons). Vietnam and China are growing in strength and 
both produce between 8 and 9 million tons a year since 2008. 
India, now the 3rd cassava producer in Asia, is also experienc-
ing continued growth in production with more than a 30% 
increase between 2006 and 2010.

In Latin America and the Caribbean production is relatively 
stable, around 35 million tons between 2006 and 2009, which 
represents almost 20% of world supply. Brazil dominates with 
some 70% of regional production and battles with Thailand, 
over the years, for second place in world production. Apart 
from Brazil, the two other important producers are paraguay 
(around 5 million tons) and Colombia (1.5-1.7 million tons). 

Cassava plant is mostly consumed as cassava flour and starch. 
Cassava flour is obtained from drying the roots that have been 
cut into pieces: roots are washed, peeled, cut into chips, dried 
and milled. In Brazil, 70 to 80% of cassava production is used 
exclusively for making flour. Cassava starch is a substance ex-
tracted from the tubers which must be processed within 48 
hours of being harvested. 

By washing, peeling and grating, the grains of starch are liber-
ated and then processed by soaking, successive sieving, cen-
trifugation, pressing, drying and sifting before packaging.  The 
starch is used in many sectors, including the food industry, 
pharmaceutical chemistry, foundry, textiles, paper and adhe-
sives. 

Only about 10% of global cassava production is traded. for the 
last ten years, flows into Asia have greatly accelerated and today 
Asia represents 98% of world imports and 97% of exports. It was 
in 2001 that cassava imports by developing countries exceeded 
those of developed countries for the first time. Since then, inter-
national flows have been concentrated on Asia, especially China. 

FONIO
fonio is the term for cultivated grains in the Digitaria genus. 
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Bu bitkinin önemli olduğu bölgelerden bazıları Gine’nin fouta 
Djallon bölgesi ile Togo’nun Akposso bölgesidir. Akposso’da 
fonio öncelikle kadınların bitkisidir ve börülceyle birlikte gele-
neksel yemeklerin yapımında kullanılmaktadır.

fanio’nun küçük tahıllardan oluşması, kabukların çıkarılmasını 
hem zorlaştırıyor hem de zaman kaybına neden oluyor. Gele-
neksel işleme metotları arasında havanda kumla dövme (daha 
sonra tahıl ve kumu ayrılıyor) ya da ateşte patlattıktan sonra 
havanda dövme (bu metot kavrulmuş tahıl rengini vermekte 
ve Akposso bölgesinde kullanılmaktadır) yer almaktadır. Basit 
bir fonio kabuk soyma makinesinin icadıyla birlikte kabukların 
ayrılması daha kolay ve mekanik şekilde halledilebiliyor.

TEFF
Teff, taf ya da khakshir olarak da bilinen Eragrostis tef, Kuzey 
Afrika’da bulunan kuzey Etiyopya dağlık alanlarına özgü ça-
yırgüzeli bitkisinin bir çeşidi olarak, yılda bir kez ekilen bir ot 
grubudur. Diyet lif ve demir açısından zengin bir içeriğe sahip 
olması ve protein ile kalsiyum sağlaması nedeniyle etkileyici 
bir besleyicilik profiline sahiptir. Bazı kişilere göre ekşi bir tadı 
vardır. pişirmede, darıya ve kinoaya oldukça benzer, fakat to-
humları daha küçüktür ve bu yüzden pişirme esnasında daha 
az yakıt harcanır.

Etiyopya ve Eritre’de injera (Etiyopya’ya özgü ekmek) yapımın-
da kullanılan önemli gıda tahılıdır. Bu tahılın kullanımında bu 
ülkeleri Hindistan ve Avustralya izlemektedir. Küçük tohumla-
rından dolayı (çapı 1 mm’den daha küçük) tek elle geniş bir ala-
na ekilebilir. Bu özellik, teffi özellikle yarı göçebe hayat tarzına 
uygun hale getiriyor.

Teff, kuraklık stresinden su dolu toprak koşullarına kadar birçok 
yetiştirme şartlarıyla baş edebiliyor. Maksimum teff üretimi, 
1800-2100 metre yüksekliklerde, büyüme sezonunda 450-550 
mm yağış miktarına ve 10-2727 °C sıcaklığa sahip bölgelerde 
gerçekleşir. Teff gün uzunluğuna karşı duyarlıdır ve 12 saatlik 
güneş alırsa çiçek açar. 

These are notable in parts of West Africa and one species 
in India. The grains are very small. White fonio (D. exilis) is 
the most important of a diverse group of wild and domes-
ticated Digitaria species that are harvested in the savannas 
of West Africa. 

fonio is the smallest of all species of millet. It is one of the 
primary cereals of southern Sudan and Ethiopia in Africa. 
It has potential to improve nutrition, boost food security, 
foster rural development and support sustainable use of 
the land.

fonio has continued to be important locally because it is 
both nutritious and one of the world’s fastest growing cereals, 
reaching maturity in as little as six to eight weeks. It is a crop 
that can be relied on in semi-arid areas with poor soils, where 
rains are brief and unreliable. The grains are used in porridge 
and couscous, for bread, and for beer.

Some regions in which this crop is important are the fouta 
Djallon region of Guinea and the Akposso area of Togo. In the 
latter, fonio is primarily a women’s crop; it and cowpeas are 
used to make a traditional dish.

The small grains make it difficult and time-consuming to re-
move the husk. Traditional methods include pounding it in 
a mortar with sand (then separating the grains and sand) or 
“popping” it over a flame and then pounding it (which yields 
a toasted color grain; this technique is used among the Ak-
posso). The invention of a simple fonio husking machine of-
fers an easier mechanical way to dehusk.

TEFF
Eragrostis tef, known as teff, taf, or khak shir, is an annual 
grass, a species of love grass native to the northern Ethio-
pian Highlands of northeast Africa. It has an attractive nu-
trition profile, being high in dietary fiber and iron and pro-
viding protein and calcium.  

Some people consider it to have a sour taste. It is similar to mil-
let and quinoa in cooking, but the seed is much smaller, and 
thus cooks using less fuel.

Teff is an important food grain in Ethiopia and Eritrea, 
where it is used to make injera, and less so in India and Aus-
tralia. Because of its small seeds (less than 1 mm diameter), 
one can hold enough to sow a large area in one hand. This 
property makes teff particularly suited to a seminomadic 
lifestyle.

Teff copes with a range of growing conditions ranging from 
drought stress to waterlogged soil conditions. Maximum teff 
production occurs at altitudes of 1800 to 2100 m, growing 
season rainfall of 450 to 550 mm, and a temperature range of 
10 to 27 °C. Teff is day length sensitive and flowers best with 
12 hours of daylight.
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KİNOA
Bir tür kazayağı (Chenopodium) olan kinoa, öncelikli olarak ye-
nilebilir tohumları için ekilen tahıl benzeri bir üründür. Ot aile-
sinin bir üyesi olduğu için gerçek bir tahıl ya da hububat olarak 
değil, yalancı tahıl olarak adlandırılır.

Yabani bir ot olarak kinoa; pancar, ıspanak ve amarant türle-
ri ile yakından ilgilidir. Amarant gibi yaprakları sebze olarak 
da yenebiliyor fakat kinoa yeşillikleri piyasada sınırlı sayıda 
bulunuyor.

Kinoa, Güney Amerika’nın Ant dağları bölgesinde ortaya çık-
mıştır ve bölge için 6000 yıldır önemli bir gıda niteliği taşımak-
tadır. Adını İspanyolca Quechua sözcüğünden alır. Kinoa genel-
likle yüksek rakımlara ve soğuğa karşı dayanıklı bir bitkidir. Bu 
sebeple Ant dağları bölgesinde 4000 metre yüksekliklerde bile 
kolayca ekilir. İyi drenajlı topraklarda yetişir ve oldukça uzun 
bir büyüme sezonuna ihtiyaç duyar. Kuzey Amerika’nın doğu-
sunda ürün, başarı oranını düşürebilen yaprak kemirgenlerine 
maruz kalmaktadır.

KANİWA
Kaniwa (Chenopodium pallidicaule), Ant dağlarının yüksek 
kesimlerinde yetişebilen oldukça besleyici bir tahıldır. Aşırı 
soğuktan dolayı buğday, çavdar ve mısırın ya hiç yetişmediği 
ya da oldukça küçük miktarlarda yetiştiği dağlık bölgelerde ka-
niwa hüküm sürer. Hatta kaniwanın yetiştiği yüksek yerlerde, 
arpa ve kinoa bile verim sağlayamaz.

Kaniwa tahıla benzeyen bir tohum üretse de gerçek bir tahıl de-
ğildir. Kinoa ile aynı botanik familyaya ait geniş yapraklı bir bitki-
dir. Eski fetih dönemlerinde kaniwa tahılı Ant dağlarının yüksek 
kısımlarında önemli bir gıda maddesiydi. Şu anda ise sadece peru 
ve Bolivya platolarında yaygın olarak yetiştirilmektedir. Ürünlerin 
çoğu, üretici aileler tarafından tüketilmekte olup özellikle puno 

QUINOA 
Quinoa (Spanish quinua), a species of goosefoot (Chenopodi-
um), is a grain-like crop grown primarily for its edible seeds. It 
is a pseudocereal rather than a true cereal, or grain, as it is not 
a member of the grass family.

As a chenopod, quinoa is closely related to species such as 
beets, spinach, and tumbleweeds. Its leaves are also eaten as a 
leaf vegetable, much like amaranth, but the commercial avail-
ability of quinoa greens is currently limited.

Quinoa originated in the Andean region of South America, 
where it has been an important food for 6,000 years. Its 
name is the Spanish spelling of the Quechua name. Qui-
noa is generally undemanding and altitude-hardy, so it 
can be easily cultivated in the Andes up to about 4,000 
meters. Even so, it grows best in well-drained soils and re-
quires a relatively long growing season. In eastern north 
America, it is susceptible to a leaf miner that may reduce 
crop success.

KANIWA
Kaniwa (Chenopodium pallidicaule) is a remarkably nutritious 
grain of the high Andes. Kaniwa reigns in the extreme high-
land environment where wheat, rye, and corn grow unreliably 
or not at all because of the often intense cold. Even barley 
and quinoa cannot yield dependably at the altitudes where 
kaniwa grows. 

Although kaniwa produces a cereal-like seed, it is not a true 
cereal but a broad-leaved plant in the same botanical genus 
as quinoa. At the time of the Conquest, kaniwa grain was an 
important food in the high Andes. It is still widely grown, but 
only in the peruvian and Bolivian altiplano. Most kaniwa is con-
sumed by the family that grows it, but some can be bought in 



87

bölgesine yakın olan yerlerden de satın alınabilmektedir.
Soğuğa ve kuraklığa dayanıklılığı sayesinde kaniwa, bazı uç 
bölgelerdeki yüksek tropikal yerlerde ekim alanlarını genişle-
tebilme potansiyeline sahiptir. Ancak Kuzey Amerika, Avrupa 
ve diğer endüstrileşmiş bölgelerde, ihracat yönelik para geti-
ren bir ürün olarak değerlendirilmemektedir. 

Verimliliği ve mekanize ekimi konusunda hiçbir şey bilinme-
mesi, ticari girişim olarak ürünü riskli bir konuma sokuyor. Yine 
de; kaniwa bilinen en besleyici tahıllardan ve dayanıklı bitkiler-
den birisidir. Yem bitkisi olarak oldukça faydalı bir ürün ya da 
beslenme bilinci olan tüketiciler için de oldukça rağbet göre bir 
tahıl olabilir. Örneğin kaniwa aynı kinoa gibi vejetaryenler ve 
“sağlıklı gıda” tüketicileri arasında popüler olma potansiyeline 
sahiptir.

Kaniwa tohumu, genellikle şeker ile tüketilen ya da çorbalara 
katılan kahverengimsi un yapmak için kızartılır ve öğütülür. Ay-
rıca ekmek, pasta ve puding yapımında buğday unu ile birlikte 
de kullanılabilir. Bunların yanı sıra sıcak çikolata gibi sıcak bir 
içecek yapımında kullanılıp Cuzco ve puno gibi şehirlerin so-
kaklarında satılmaktadır.

Kaniwa’nın yaprakları yüksek oranda kalsiyum içerir, gövdesi 
ise toprak gelişimi için değerlidir. Özellikle diğer yem ürünle-
rinin temininde sıkıntı yaşanan kuraklık dönemlerinde, kaniwa 
hayvan beslenmesi için oldukça önemli bir yem ürünü olarak 
kullanılabilmektedir.

Andean markets, especially near puno.
Because of its adaptability to cold and aridity, kaniwa could 
expand the amount of cultivable land in some marginal tropi-
cal highlands. However; it seems to have little immediate 
potential as a cash crop for north America, Europe, or other 
industrialized areas. 

The lack of knowledge of its productivity and mechanized cul-
tivation would make it a risky commercial undertaking. none-
theless, kaniwa is one of the most nutritious grains and most 
resilient plants known. It could perhaps prove useful as a for-
age crop or as a specialty grain for nutritionally conscious con-
sumers. for instance, kaniwa could become popular among 
vegetarians and “health-food” consumers, as is happening 
with quinoa.

The seed is usually toasted and ground to form brownish 
flour that is consumed with sugar or added to soups. It is also 
used with wheat flour in breads, cakes, and puddings. And it 
is made into a hot beverage, similar to hot chocolate, and sold 
on the streets of cities such as Cuzco and puno.

The leaves are especially high in calcium, and the plant is val-
ued for soil improvement. It also provides forage that is espe-
cially important for animal survival during droughts, when 
other forage is scarce. 
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Tarım ürünleri ve gıda maddeleri açısından net ithalatçı ülke konumunda olan Yemen, ihtiyaç 
duyduğu gıda maddelerinin yaklaşık % 25’ini ithal etmektedir. Özellikle buğday, ülkenin ithal 
ettiği başlıca ürünler arasında yer almaktadır. Ülkenin gıda ürünlerinde dışa bağımlı olması ve 
endüstriyel anlamda yeterince gelişmemiş olması, yabancı yatırımcı ve ihracatçılar açısından 
büyük bir potansiyel olarak değerlendirilmektedir.

Being a net importer country in terms of agricultural products and foodstuff, Yemen imports 
25 % of the foodstuff it needs. Especially wheat is among the major imported products in 
the country. Country’s dependency on foreign trade for foodstuff and being not developed 
enough industrially is considered as a huge potential for foreign investors and exporters.

1900’lü yılların başında Güney ve Kuzey olarak ayrılan iki ül-
keden oluşan Yemen, 22 Mayıs 1990 gibi çok yakın bir tarihte 
resmi olarak birleşerek Yemen Cumhuriyeti adını almıştır. Orta-
doğu ülkeleri arasında yer alan ve Arap Yarımadası’nın Afrika’ya 
yakın güney ucunda yer alan Yemen, kuzeyden Suudi Arabis-
tan, doğudan Umman, güneyden Hint Okyanusu (Aden Körfe-
zi), batıdan Kızıldeniz’le çevrilidir.

Dünya Bankası verilerine göre 2011 yılında 24,8 milyon olan 
Yemen’in nüfusu, yıllık ortalama % 3.2 oranında artış kaydet-
mektedir. Ülke nüfusunun 2020 yılında ikiye katlanacağı dü-
şünülmektedir. Bu da gıda ürünlerinde dışa bağımlı bir ülke 
konumunda olan Yemen’in ithalat talebinin ileriki yıllarda daha 
da artabileceğini göstermektedir. 

Bugün buğday, ülkenin temel ithalat kalemleri arasında 
yer almaktadır. Ülke ihtiyacının yüzde 95’ine yakınını temsil 
eden buğday ithalatı, ülkedeki birkaç büyük şirket tarafın-
dan gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda un değirmenciliği 
de yapan bu ithalatçılar, ithal edilen buğdayın tamamına 
yakınını işlemektedir.

YEMEN EKONOMİSİ
petrol ve tarım, Yemen ekonomisinin başlıca dayanak nok-
talarıdır. 2009 yılında milli gelirin % 9.7’si tarımdan, % 51.1’si 
petrolden elde edilmiştir. Ülke ekonomisinin petrole bağımlı-
lığı düşünülürse, ekonominin durumunun petrol fiyatlarındaki 
dalgalanmaya bağlı olarak değiştiği söylenebilir.

Körfez ülkeleri standartlarına göre Yemen’in petrol rezervleri 
sınırlıdır. Yemen’in kanıtlanmış petrol rezervleri 2009 yılı itiba-
riyle 3 milyar varil olarak ölçülmüştür ve 15 yıl içesinde tükene-
ceği düşünülmektedir. Gaz rezervleri açısından ise beklentiler 
biraz daha yüksektir. 2009 itibariyle kanıtlanmış doğalgaz re-
zervi 478.5 milyar m3 olarak ölçülmüştür.

Geleneksel olarak ekonominin temel taşlarından biri olan ta-
rım, yaklaşık olarak GSYİH’nın % 20’sini oluşturmaktadır. Dünya 
Bankası verilerine göre Yemen aktif nüfusunun yarısı tarım sek-
töründe çalışmaktadır. Şehirlerde artan su ihtiyacı, tarım sektö-
rü için tehdit oluşturmaktadır.

Sınırlı petrol rezervleri ve görece çok olan nüfusu ile Yemen 

Consisting of two countries as South and north separated in 
the beginning of 1900s, Yemen was renamed as Yemen repub-
lic officially in 22 May 1990 that is a very recent date. Located 
among the Middle Eastern countries and on the south edge of 
Arabian peninsula near to Africa, Yemen is surrounded by Sau-
di Arabia from the north, Oman from the east, Indian Ocean 
(Gulf of Aden) from the south and red Sea from the west.

According to World Bank data; Yemen’s population that was 
24,8 million in 2011, increases averagely 3,2 % annually. The 
country population is considered to double in 2020. This 
shows that the import demand of Yemen that is a country 
dependent on foreign trade for food products would increase 
further in the following years.

Today, wheat is among the basic import items. representing 
nearly 95 % of the country need, wheat import is realized by a 
few large companies in the country. Also engaged in flour mill-
ing, these importers process almost all of the imported wheat.

YEMEN ECONOMY
petroleum and agriculture are the major mainstays of Yemen 
economy. 9.7 % of the national income in 2009 was obtained 
from agriculture and 51.1 % was obtained from petroleum. 
If the dependency of the country’s economy to petroleum 
is taken into consideration, it can be said that the economic 
situation changes according to the fluctuations in the petro-
leum prices.

Yemen’s petroleum reserves are limited compared to the 
standards of Gulf countries. proven petroleum reserves of 
Yemen was measured as 3 billion barrels as of 2009 and is con-
sidered to run out in 15 years. Expectations for gas reserves 
are a little higher. proven natural gas reserves was measured 
as 478.5 billion m3 as of 2009.

As one of the cornerstones of the economy traditionally, ag-
riculture constitutes 20 % of gross domestic product. Accord-
ing to the data of World Bank; half of the active population of 
Yemen works in the agricultural sector. Increasing water need 
in the cities poses a threat for the agriculture sector.

Compared to neighboring Gulf countries, Yemen has a little 
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komşu Körfez ülkelerine göre küçük bir ekonomiye sahiptir. 
Ekonomik kaynakları, azalan petrol rezervlerine bağlıdır. 2006 
yılında başlatılan ekonomik reform programı ile beraber petrol 
dışı sektörlerin geliştirilmesi ve yabancı yatırımların arttırılması 
planlanmaktadır.
programın sonucu olarak da kalkınma projelerine 5 milyar do-
lar taahhüt edilmiştir. Son yıllarda reformlar sayesinde elde edi-
len olumlu sonuçlar, yabancı yatırımcıları teşvik eder nitelikte-
dir. Ülkenin en önemli sorunlarından birisi de işsizliktir. İşsizlik 
oranı % 35 civarındadır.

2001 – 2005 yıllarını kapsayan “5 Yıllık Kalkınma programı” çer-
çevesinde yılda ortalama % 5.6 oranında büyüme hedefinde 
olan Yemen ekonomisi, bu hedefi tam olarak gerçekleştireme-
miş, özellikle 2004 yılında büyüme oranı yüzde 2 ile sınırlı kal-
mıştır. Yine EIU tahminlerine göre 2007 yılında % 3.5, 2008’de 
% 3.2 ve 2009’da % 3.8 büyüme gösteren Yemen ekonomisinin 
2010’da % 5.2 ve 2011’de % 3.0 büyüme kaydettiği tahmin edil-
mektedir.

YEMEN’DE TARIM 
Her ne kadar petrol sektörü devlet ve ihracat gelirlerinin önemli 
bir kaynağını oluştursa da tarım, Yemen ekonomisinin dayanak 
noktasıdır. Son resmi verilere göre tarım sektörü, iş gücünün 
% 31’ini istihdam etmekte ve nüfusun dörtte üçünün doğru-
dan ya da dolaylı olarak gelirlerini oluşturmaktadır. GSYİH’nın 
ise %20’den fazlasını oluşturmaktadır. Dünya Bankası verileri-
ne göre erozyon ve ormanlık alanların azalması, ülkede tarımı 
tehdit eden unsurlardır. Ülke topraklarının ancak % 3’ü tarıma 
elverişli olup uzun ömürlü bitkilerin yer aldığı toprakların oranı 
sadece % 0.25’tir.

Çiftçiler gübre gibi önemli tarım girdilerini satın alamamak-
ta ve ülkede ekili alanlar daralmaktadır. Sulama imkanlarının 
kullanılması, tarımsal üretimi arttırmaktadır. fAO’nun ista-
tistiklerine göre ülkede 1960’lı yıllara oranla meyve üretimi 
beş kat, sebze üretimi ise altı kat artmıştır. Ayrıca hükümetin 
meyve ve sebzelere yönelik olarak uyguladığı ithalat yasak-
ları, üreticileri bu alanlarda üretim yapmaya teşvik etmek-
tedir. Tahıl ve hububat üretimi ise hükümetin fiyatlandırma 
politikaları ve ucuz ithalat olanakları nedeniyle çiftçilerce 
tercih edilmemektedir.

Ülkede tarımsal üretim olarak hububat, meyve, sebze, bakliyat, 
kat, kahve ve pamuk üretilmektedir.
 
Ülkenin tarımsal üretimdeki bir diğer önemli sorunu sulamadır. 
Çünkü Yemen, su kaynakları bakımından dünyanın en fakir ilk 
10 ülkesi arasında yer almaktadır. Ülke topraklarında sulama 
yapılabilen toprak büyüklüğü 6 bin km2’yi geçmemektedir. 4.1 
milyar km yenilenebilir toplam su kaynağı rezervi bulunmak-
tadır. Yemen’de suyun kullanımı % 4’ü genel amaçlı kullanım, 
%1’i sanayi ve % 95’i tarım sektöründe olmak üzere yılda 6.6 
km³ olarak gerçekleşmektedir. Ülke nüfusunun % 90’ının yaşa-
dığı batı bölgelerinde, suya olan ihtiyaç giderek artmaktadır. 

economy with its limited petroleum reserves and relatively ex-
cessive population. Its economic resources depend on declin-
ing petroleum reserves. It is planned to develop the sectors 
other than petroleum and increase foreign investments.

As a result of the program, $ 5 billion has been committed 
to the development projects. The recent positive results ob-
tained from the reformations encourage foreign investments. 
One of the most important problems of the country is unem-
ployment. Unemployment rate is around 35 %.
Aiming to have averagely 5.6 % growth rate per year within 
“5-Year Development program” including the years between 
2001 and 2005, Yemen economy did not achieve this target 
and had 2 % growth rate especially in 2004. According to the 
predictions of EIU; growing 3.5 % in 2007, 3.2 % in 2008 and 
3.8 in 2009 Yemen economy is predicted to grow 5.2 % in 2010 
and 3.0 % in 2011.

AGRICULTURE IN YEMEN
Although the petroleum sector constitutes an important 
part of the government and export income, agriculture is the 
mainstay of Yemen economy. According to the last official 
data; agriculture sector employs 31 % of the work force and 
constitutes the income of three-quarters of the population 
directly or indirectly. It constitutes more than 20 % of gross 
domestic product. According to the World Bank data; erosion 
and decline of the forested land are the elements threatening 
agriculture. 3 % of the country lands are proper for cultivation 
and the rate of the lands on which perennial can be cultivated 
is only 0.25 %.
farmers cannot afford important agriculture inputs like ferti-
lizer and the cultivated lands in the country are narrowing. The 
use of irrigation facilities increases agricultural production. Ac-
cording to fAO statistics; fruit production increased five times 
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HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Yemen’de buğday, pirinç ve mısır gibi tahıl ürünlerinin üretimi 
son derece azdır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi 
(USDA) verilerine göre ülkenin buğday üretimi 100 ile 200 bin 
ton arasında değişmektedir. Buna göre; 2001/02 sezonunda 
132 bin ton olan buğday üretimi, son 10 yıldaki en yüksek se-
viyesine, 265 bin tonla 2009/10 sezonunda ulaşmıştır. Sonraki 
yıllarda üretim 200 bin tona gerilemiştir. USDA, Yemen buğday 
üretiminin 2012/13 sezonunda da 220 bin ton olarak gerçek-
leştiğini tahmin edilmektedir. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Dünya Tarım Örgütü (fAO) verilerin-
de ise Yemen’in 2008-2012 yılları arasındaki ortalama buğday 
üretiminin 228 bin ton olduğu belirtilmektedir. Ülkenin 2012 
yılı buğday üretimini 250 bin ton olarak açıklayan fAO, 2013 
için de 275 bin tonluk üretim tahmininde bulunuyor.

Her yıl 40 ile 90 bin ton arasında mısır üretimi gerçekleştiren 

and vegetable production increased six times in the country 
in 1960s. Besides, the import bans for the fruits and vegeta-
bles applied by the government encourages producers to 
make production on this fields. Grain and cereal production is 
not preferred by the farmers due to the pricing policies of the 
government and cheap import possibilities.
Grains, fruits, vegetables, pulses, khat, coffee and cotton are 
cultivated as agricultural products in the country.

Another important problem of the country in agricultural pro-
duction is irrigation as Yemen is among the top ten poorest 
countries of the world in terms of water resources. The size of 
the land on which irrigation can be done in the country does 
not exceed 6 thousand km2. There are 4.1 billion km renew-
able water resource reserves in total. The usage of water in 
Yemen is realized 6.6 km3 yearly. 4 % of this usage is for gen-
eral purpose use and 1 % is for industry sector and 95 % is 
for agriculture sector. In the western regions where 90 % of 
the country population lives, the need for water is gradually 
increasing.

GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION
production of grains like wheat, rice and corn is extremely low 
in Yemen. According to the data of U.S. Department of Agricul-
ture foreign Agricultural Service (USDA); wheat production of 
the country varies between 100 and 200 thousand tons. Ac-
cordingly; wheat production that was 132 thousand tons in 
2001/02 season reached its highest level in 2009/10 season 
with 265 thousand tons. In the following years, production 
declined to 220 thousand tons. USDA estimates that Yemen 
wheat production has been realized as 220 thousand tons in 
2012/13 season.
In food and Agriculture Organization of the United nations 
(fAO) data; it is stated that the average wheat production was 
228 thousand tons between 2008 and 2012. Declaring coun-
try’s 2012 wheat production as 250 thousand tons, fAO esti-
mates 275 thousand-ton production in 2013. In Yemen that 
realizes 40-90 thousand tons corn each year the most widely 
grown grain is sorghum. USDA data show that the sorghum 
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Yemen’de en yoğun yetiştirilen tahıl ürünü ise sorgumdur. USDA 
verileri, ülkenin sorgum üretiminin 2001/02 sezonunda 289 bin 
ton olduğunu göstermektedir. Sorgum üretiminin 2006/07 se-
zonunda 601 bin tona kadar ulaştığı ancak sonraki yıllarda yeni-
den düşüş göstererek 350 bin tonlar civarında seyrettiği tahmin 
edilmektedir. fAO verileri ise 2008-2012 yılları arası ortalama sor-
gum üretimini 414 bin ton olarak açıklamaktadır. Ülkenin 2012 
sorgum üretimini 460 bin ton olarak ifade eden fAO, 2013 için 
de aynı tahminini tekrarlıyor.  fAO verilerine bakıldığında ülke-
deki toplam tahıl üretiminin 2008-2012 yılları arasında ortalama 
825 bin ton olduğu, 2012 yılında 909 bin ton tahıl üretimi ger-
çekleştirildi. fAO’nun 2013 tahmini ise 935 bin ton. 

Tüketim açısından tahıl ürünleri değerlendirildiğinde, en yük-
sek tüketimin buğdayda yaşandığı görülmektedir. USDA veri-
lerine göre; 2001/02 sezonunda 1,9 milyon ton olan Yemen’in 
buğday tüketimi, sonraki yıllarda sürekli artış kaydederek 
2012/13 sezonunda 3,3 milyon tona ulaşmıştır. Aynı dönemler-
de pirinç tüketimi ise 250 bin tondan 450 bin tona yükselmiştir.  

DEĞİRMENCİLİK VE TAHIL İŞLEME SEKTÖRÜ
Yemen’de imalat sektörü, GSYİH’nın % 9.9’unu oluşturmaktadır. 
finansman eksikliği ve birçok girdinin ithalata bağımlı olması, 
imalata dayalı sektörlerin büyüme ve gelişmesini engelleyen 
en önemli faktörlerdir. Yemen’de bulunan sanayi kuruluşları-
nın % 95’i küçük ölçeklidir ve 1 ile 4 kişi arasında isçi çalıştır-
maktadırlar. Orta ölçekli firmalar (5 ile 9 isçi) toplamın % 4’ünü 
oluşturmaktadır. Büyük ölçekli firmalar ise (10 veya daha fazla 
isçi) ancak toplamın % 1’ini oluşturabilmektedir. Gıda ürünleri 
ve meşrubat, ülkedeki sanayi kuruluşlarının % 49’unu oluştur-
maktadır. Un üretimi ise son yıllarda artış göstermeye başla-
mıştır ve bugün itibariyle un fabrikaları başlıca sanayi kuruluş-
ları arasında yer almaktadır.

Yemen’de piyasalar esas olarak rekabetçi olmayan bir davranış 
ile karakterize edilmektedir. Büyük bir çoğunluğunun buğday 
ve pirinç ithalatı yaptığı birkaç büyük firmanın egemen olduğu 
pazarda, yerel tüketim için ihtiyaç duyulan buğdayın çok bü-

production of the country in 2001/02 season was 289 thou-
sand tons. It is estimated that sorghum production reached 
601 thousand tons in 2006/07 season but in the following 
years it declined again and was around 350 thousand tons. 
fAO data show that the average sorghum production be-
tween 2008 and 2012 was 414 thousand tons. Expressing 2012 
sorghum production of the country as 460 thousand tons, fAO 
makes the same estimation for 2013.

Considering fAO data, the total grain production in the coun-
try between 2008 and 2012 was average 825 thousand tons 
and 909 thousand-ton grain production was realized in 2012. 
The estimation of fAO for 2013 is 935 thousand tons.

If the grain products are evaluated in terms of consumption, 
it is seen that the largest consumption rate is experienced by 
wheat. According to USDA data; Yemen’s wheat consumption, 
which was 1,9 million tons in 2001/02 season, reached to 3,3 
million tons in 2012/13 season by increasing constantly in the 
following years. The rice consumption in the same periods 
reached to 450 thousand tons from 250 thousand tons.

MILLING AND GRAIN PROCESSING SECTOR 
Manufacturing sector in Yemen constitutes 9.9 % of gross do-
mestic product. Lack of funding and the dependence of many 
inputs on import are the most important factors that prevent the 
growth and development of the sectors based on manufactur-
ing. 95 % of the industrial organizations in Yemen are small-scale 
and employ 1-4 workers. Middle-scale companies (5-9 workers) 
constitute 4 % of the total. Large-scale ones (10 or more workers) 
only constitute 1 % of total. food stuff and beverages constitute 
49 % of the industrial organizations in the country. flour produc-
tion has started to increase in the recent years and flour mills are 
among the major industrial organizations today.

Markets in Yemen are mainly characterized with a non-com-
petitor attitude. In the market where the majority makes 
wheat and rice import and a few big companies are dominant, 
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yük bir çoğunluğu ithal edilmektedir. Aynı zamanda depolama 
ve öğütme de yapan büyük ithalatçılar, buğday ve buğday unu 
depolaması ve işlenmesi konusunda önemli bir potansiyele sa-
hiptir. İthal buğdayın yüzde 90-95’i, genellikle aynı ticaret şirke-
ti olan Aden ve Al-Hodeida’nın deniz limanındaki tesislerinde 
un olarak işlenir. Küçük şirketler de dahil ülkedeki ithalatçı de-
ğirmenlerin günlük öğütme kapasitesi 7-8 bin ton olarak ifade 
edilmektedir.

Ülkedeki en büyük ithalatçı değirmen olan Aden’in yaklaşık 
250 bin ton kombine depolama kapasitesi bulunuyor. Buna ya-
kın bir depolama kapasitesi de Al-Hodeida’da var.

GENEL İTİBARİYLE DIŞ TİCARET
Yemen’in dış ticaretindeki en önemli kalem petroldür. Ülkenin 
temel ihracat kalemi petrol olmakla beraber, yukarıda da deği-
nildiği gibi son yıllarda petrol kaynakları azalmaya başlamıştır 
ve gelecekte bu kaynakların tükeneceği düşünülmektedir. pet-
rol dışı ihracat, tarım ürünleri üzerine kurulu olup, bunlar basit 
gıda maddeleri ve havyan derileridir. Başlıca sanayi kuruluşları, 
plastik, çimento, alüminyum, tekstil, boya, dayanıklı süt, un ve 
sigara fabrikalarıdır. 

Ülkedeki en önemli ithalat kalemi ise gıda maddeleridir. Tarım 
ürünleri ve gıda maddeleri açısından net ithalatçı ülke konu-
munda olan Yemen, ihtiyaç duyduğu gıda maddelerinin yakla-
şık % 25’ini ithal etmektedir. Bu yüzden özellikle gıda sektörü, 
yabancı yatırımcı ve ihracatçılar açısından büyük bir potansiyel 
olarak değerlendirilmektedir.

İthalat ile ihracat arasındaki fark nedeniyle ülkenin ticari hesap-
ları, dünya fiyatlarındaki dalgalanmaya bağlı olarak değişmek-
tedir. Ülkenin dış ticaret göstergelerine bakıldığında, dış ticaret 
dengesinin ithalat lehine işlediği görülmektedir. 2008 yılında 
toplam 8,977 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştiren 
Yemen, buna karşılık 9,334 milyon dolarlık ithalat gerçekleştir-
miştir. Ülkedeki dış ticaret açığının 2009 yılında 1,706 milyon 
dolara, 2011 yılında da 1,383 milyon dolara ulaştığı tahmin 
edilmektedir. 

Türkiye’nin Sana Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin verilerine 
göre; Yemen’in 2008 yılındaki başlıca ihracat kalemleri; ham 
petrol (% 81.46), akaryakıt (% 4.84), gazyağı (% 4.31), naftalin 
(% 2.17) ve dondurulmuş balıktır (% 0.69). Aynı dönemde-
ki başlıca ithalat kalemleri ise; petrol türevi yakıtlar ve yağlar 
(% 20.40), makine, teçhizat ve aksamları (% 10.88), buğday (% 

a great part of the wheat needed for local consumption is im-
ported. Large importers that also make storing and milling 
have an important potential on wheat and wheat flour storing 
and milling. 90-95 % of the imported wheat is milled into flour 
by generally the same trade companies Aden and Al-Hodei-
da  in their sea port facilities. Including the small companies, 
daily milling capacity of the importer mills in the country is 
declared as 7-8 thousand tons.

As the largest importer miller in the country, Aden has a 250 
thousand-ton combined storing capacity. Al-Hodeida has a 
similar storing capacity.

THE GENERAL FOREIGN TRADE
The most important item of the foreign trade in Yemen is pe-
troleum. The main export item of the country is petroleum 
but as mentioned above, the petroleum reserves have started 
to decline and these sources are considered to run out in the 
near future. Export except petroleum is based on agricultural 
products and these are basic foodstuff and animal skin. Major 
industrial organizations are plastic, cement, aluminum, textile, 
paint, resistant milk, cigarette factories and flour mills.

The most important import item in the country is foodstuff. As 
a net importer of agricultural products and foodstuff, Yemen 
imports 25 % of the foodstuff it needs. Thus, especially the 
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7.89), inşaat demirleri ve çelik boru (% 4.80), pirinç (% 1.54), 
süt tozu ve katı haldeki krema (% 1.51), dondurulmuş tavuk (% 
1.48), şeker (% 1.34) ve portland çimentosudur (% 1.01).

2009 yılı verilerine göre Yemen’in en fazla ihracat yaptığı ülke-
lerin başında Çin (%36.2), Tayland (%17.6), Hindistan (%13.6), 
Güney Afrika (%6.1) ve Japonya (%5.5) gelmektedir. En çok 
ithalat yaptığı ülkeler ise Çin (%14.3), B.A.E (%12.3), Hindistan 
(%8.9), Suudi Arabistan (%5.8) ve A.B.D.’dir (%4.6).

Türkiye’nin Yemen’e ihraç ettiği ürünler içinde ilk sırada yer alan 
kalemler ise; her çeşit inşaat demirleri ve demir çelik ürünleri, 
hazır gıda ve bisküviler, makine ve elektrikli ürünler, taşıtlar ve 
aksamları, ayçiçek yağı, çikolatalı ürünler ve ekmek mayası ola-
rak sıralanmaktadır.

DIŞ TİCARETTE HUBUBATIN YERİ
Yukarıda da değinildiği gibi Yemen gıda ihtiyacının çok önemli 
bir bölümünü ithal etmektedir. Buğday, pirinç ve mısır da bu it-
halatta önemli bir yere sahiptir. fAO, ülkenin buğday ithalatına 
olan bağımlılığını yüzde 95 olarak tanımlamaktadır. fAO verile-
rine göre; Yemen, son beş yılda, 2,86 milyon ton civarında olan 
ortalama buğday tüketiminin 2,7 milyon tonunu ithal etmek-
tedir. Örgüt, ülkenin Ocak-Aralık 2013 döneminde ihtiyaç du-
yacağı ithal buğday miktarının, 2012 yılına kıyasla yüzde 7 artış 
göstererek 3,75 milyon tona ulaşacağını tahmin etmektedir.

Yemen’in buğday ithalatına ilişkin USDA verileri de, hemen 
hemen fAO verileriyle aynı seviyededir. USDA verilerine göre; 
2001/02 sezonunda 1,7 milyon ton buğday ithal eden Yemen, 
en yüksek ithalat miktarına 2,9 milyon tonla 2009/10 sezonun-
da ulaşmıştır. 2011/12 sezonunda da yine bu seviyelerde ger-
çekleşen ülkenin buğday ithalatının 2012/13 sezonunda 3,1 
milyon ton olduğu tahmin edilmektedir.

pirinç ve mısır da Yemen’in ithal ettiği başlıca tahıl ürünleridir. 

food sector is considered as a huge potential in terms of for-
eign investors and exporters. 
Due to the difference between import and export, the trading 
accounts of the country changes depending on the fluctua-
tions of the world prices. When the foreign trade indicators of 
the country are taken into consideration, it is seen that foreign 
trade balance works in favor of imports. Yemen realized 8,977 
million-dollar export in 2008, whereas it realized 9,334 million-
dollar import in the same year. It is estimated that the foreign 
trade deficit in the country reached 1,706 million dollars in 
2009 and 1,383 million dollars in 2011.

According to the data of Sana Commercial Counselor Em-
bassy of Turkey; Yemen’s major export items in 2008 were 
crude oil (81.46%), fuel oil (4.84%), kerosene (31.4%), naph-
thalene (2.17%) and frozen fish (0.69%). On the other hand 
major export items in the same period were petroleum-
derived fuels and oils (20.40%), machinery, equipment and 
parts (10.88%), wheat (7.89%), construction, iron and steel 
pipe (4.80%), rice (1.54%), milk powder and cream in solid 
form (% 1:51), frozen chicken (1.48%), sugar (1.34%) and 
portland cement (1.01%).

According to 2009 data; major countries that Yemen made 
export mostly were China (36.2%), Thailand (17.6%), India 
(13.6%), South Africa (6.1%) and Japan (5.5%) and the coun-
tries that Yemen made import mostly were China (14.3%), UAE 
(12.3%), India (8.9%), Saudi Arabia (5.8%) and USA (4.6%).

Top products that Turkey exports to Yemen are all types of 
construction iron and steel products, prepared foods and bis-
cuits, machinery and electrical products, motor vehicles and 
parts, sunflower oil, chocolate products, and baker’s yeast.

THE PLACE OF GRAINS IN FOREIGN TRADE 
As mentioned above, Yemen imports an important part of its 
food need.  Wheat, rice and corn have an important role on 
this import. fAO defines the dependency of the country on 
wheat import as 95 %. According to the data of fAO; Yemen 
has been importing 2,7 million tons of total 2,86 million-
ton average wheat consumption in the last five years. The 
organization estimates that the imported wheat amount to 
be needed by the country in January-December 2013 period 
would reach to 3,75 million tons by increasing 7 % compared 
to 2012 year.

USDA data about wheat import of Yemen are almost at the 
same level with fAO data. According to USDA data; realizing 
1,7 million tons wheat in 2001/02 season, Yemen reached its 
highest import amount in 2009/10 with 2,9 million tons. re-
alized on the same level in 2011/12 season, country’s wheat 
import is estimated to be as 3,1 million tons in 2012/13 season.

rice and corn are also major grain products that imported by 
Yemen. In USDA and fAO data, it is stated that country’s rice 
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USDA ve fAO verilerinde, ülkenin pirinç ve mısır ithalatının 400 
bin ton civarında olduğu belirtilmektedir. Her iki ürünün ithalat 
miktarı hemen hemen aynıdır. USDA verilerine göre; 2001/02 
sezonunda 250 bin ton pirinç ve 252 bin ton mısır ithal eden 
Yemen, her iki üründe de ithalat miktarını 400 bin tonun üzeri-
ne çıkarmıştır. 2011/12 sezonunda da 425 bin ton pirinç ve 450 
bin ton mısır ithal eden ülkenin, 2012/13 sezonunda da 450 bin 
ton pirinç ve mısır ithalatı yaptığı tahmin edilmektedir.

Ülkenin toplam tahıl ürünleri ithalatı ise 3,5 milyon ton civarın-
dadır. fAO verilerine göre; 2008/09 sezonu ile 2012/13 sezonu 
arasında ülkenin ithal ettiği toplam tahıl miktarının ortalaması 
3 milyon 475 bin tondur. 2012/13 sezonundaki toplam tahıl it-
halatı 3,5 milyon ton iken, 2013/14 sezonunda bu miktarın 3 
milyon 750 bin tona ulaşacağı öngörülmektedir.

Ülkede, tahıl ithalatı yapan küçük tüccarlar Hindistan ve Çin’den 
buğday ithal etme eğilimindeyken büyük tüccarlar esas olarak 
Avustralya, ABD, Ukrayna, fransa ve Suriye’den ithalat yapmayı 
tercih etmektedir.

and corn import is around 400 thousand tons. The import 
amounts of the two products are almost the same. Accord-
ing to USDA data; importing 250 thousand tons rice and 252 
thousand tons corn in 2001/02 season, Yemen increased its 
import amounts of both products over 400 thousand tons. Im-
porting 425 thousand tons rice and 450 thousand tons corn in 
2011/12 season, it is estimated that the country imported 450 
thousand tons rice and corn in 2012/13 season.

Grain products import of the country in total is around 3,5 
million tons. According to fAO data; the average total grain 
amount that the country imported between 2008/09 and 
2012/13 season was 3 million 475 thousand tons. Whereas the 
total grain import was 3,5 million tons in 2012/13 season, this 
amount is predicted to reach 3 million 750 thousand tons in 
2013/14 season.

In the country, while small traders tend to import wheat from 
India and China, large traders prefer to make import mainly 
from Australia, USA, Ukraine, france and Syria.
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