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Dünya hububat üretiminde 139 milyon tonluk 
artış beklentisi

Değerli okurlar,

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 26 Eylül’de 
açıkladı. Rapor, 2013/14 sezonunda dünya hububat üreti-
minin, 2012/13 sezonuna kıyasla 139 milyon ton artacağını 
öngörüyor. Rapora göre; 2012/13 sezonunda 1.791 milyon 
ton olduğu tahmin edilen dünya hububat üretimi, 2013/14 
sezonunda 1.930 milyon tona ulaşacak. Üretimdeki artışa 
paralel olarak tüketime ve ticarete konu olan hububat 
miktarında da artış olacağı öngörülüyor. Buna göre 2012/13 
sezonunda 1.824 milyon ton olarak tahmin edilen dünya 
hububat tüketimi, 2013/14 sezonunda 69 milyon tonluk 
artış göstererek 1.893 milyon ton civarında gerçekleşecek. 
Aynı dönemlerde, dünya ticaretine konu olacak hububat 
miktarının ise 266 milyon tondan 270 milyon tona ulaşacağı 
öngörülüyor.

IGC’nin buğday üretimiyle ilgili öngörüsünde ise 38 mi-
lyon tonluk bir artış göze çarpıyor. Rapora göre; 2012/13 
sezonunda 655 milyon ton olduğu tahmin edilen dünya 
buğday üretimi, 2013/14 sezonunda 693 milyon tona 
ulaşacak. Dünya buğday tüketimin de 14 milyon ton-
luk artış göstereceğini ve 673 milyon tondan 687 milyon 
tona ulaşacağı öngörülüyor. Aynı dönemde dünya ticaret-
ine konu olacak buğday miktarının ise 141 milyon tonda 
kalacağı tahmin ediliyor.

Dünya hububat üretimindeki artışta özellikle mısırdaki 
artışın önemli bir yeri var. IGC’nin raporunda mısır üretimiyle 
ilgili artış 80 milyon ton olarak öngörülüyor. Bu artış miktarı, 
son yılların en büyük artış miktarını temsil ediyor. Rapora 
göre; 2012/13 sezonunda 863 milyon ton olduğu tahmin 
edilen dünya mısır üretimi, 2013/14 sezonunda 943 milyon 
tona ulaşacak. Dünya mısır tüketimin de 45 milyon tonluk 
artış göstereceğini ve 872 milyon tondan 917 milyon tona 
ulaşacağı öngörülüyor. Aynı dönemde dünya ticaretine konu 
olacak mısır miktarının ise 99 milyon tondan 100 milyon tona 
ulaşması bekleniyor.

Tahıllar içerisinde en düşük artış oranı ise 5 milyon tonla 
pirince ait. 26 Eylül tarihli raporda, pirinç üretiminin 2013/14 
sezonunda 474 milyon ton civarında gerçekleşeceği öngörül-
üyor. 2013/14 sezonunda, dünya pirinç tüketimi bir önceki 
sezona kıyasla 467 milyon tondan 473 milyon tona yükse-
lirken, dünya pirinç ticareti de 37 milyon tondan 38 milyon 
tona ulaşacak.

Saygılarımla…

Expectation of 74 million ton-increase in world 
wheat production

Dear readers,

International Grain Council (IGC) released its latest report on Sep-
tember 26. The report estimates the world grain production to in-
crease 139 million tons compared to the season 2012/2013 in the 
season 2013/14. According to the report, the world grain produc-
tion which was estimated to be 1.791 million tons in the season 
2012/13 will increase to 1.930 million tons in the season 2013/14. 
And in line with this increase in production, there is an expected 
increase in the consumed and traded grain amounts. According 
to this, the grain consumption, which was estimated 1.824 mil-
lion tons in the season 2012/13, will be around 1.893 million tons 
with a 69 million tons increase in the season 2013/14. In the same 
period, the traded grain amount in the world is projected to in-
crease from 266 million tons to 270 million tons.

In the projection of IGC about wheat production; an increase of 
38 million tons stands out. According to the report, the world 
wheat production which was estimated to be 655 million tons 
in the season 2012/13 will increase to 693 million tons in the 
season 2013/14. World wheat consumption is projected to 
increase from 673 million tons to 680 million tons with an in-
crease of 14 million tons. In the same period, the traded wheat 
amount in the world is estimated to remain as 141 million tons.

Especially the increase in corn has an important part in the 
increase of world grain production amounts. 80 million tons 
increase in corn production is projected in IGC’s report. This 
amount represents the largest increase amount in the last 
years. According to the report; world corn production that 
was estimated to be 863 million tons in 2012/13 season will 
reach 943 million tons in 2013/14 season. It is projected that 
world corn consumption will increase from 872 million tons 
to 917 million tons with an increase of 45 million tons. In the 
same period, the traded corn amount in the world is expected 
to increase from 99 million tons to 100 million tons.

The lowest increase rate among grains belongs to rice with 
5 million tons. In the report dates as 26 September; it is pro-
jected that rice production will be realized around 474 million 
tons in 2013/14 season. In 2013/14 season; while rice con-
sumption will increase from 467 million tons to 473 million 
tons compared to the previous season, world rice trade will 
increase from 37 million tons to 38 million tons.

Best regards…

Editör
Editor

Derya GÜLSOY
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Türkiye dünyanın önemli tarım merkezlerinden biri olan Bre-
zilya ile tarımsal alanda işbirliği yapacak. Bu kapsamda Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Brezilya Tarım Bakanı 
Antonio Andrade ile iyi niyet protokolü imzaladı.

Bakan Eker, Brezilya’nın başkenti Brazil’de yapılan imzan töre-
ninde, Türkiye’nin biyo çeşitlilik konusunda dünyanın en zen-
gin ülkelerinden biri olduğunu ve 4 bin endemik bitki türü ile 
Avrupa kıtasının iki katından daha fazla endemik bitki türüne 
sahip olduğunu söyledi. 

Türkiye’nin dünyanın değişik ülkeleri ile tarımsal işbirliği ko-

Turkey will make agricultural cooperation with Brazil that is 
one of the important agriculture centers of the world. Within 
this concept; food, Agriculture and livestock Minister M. Me-
hdi Eker signed a goodwill protocol with Brazil Agriculture 
Minister Antonio Andrade.

During the signing ceremony in Brazil’s capital Brasília, Minis-
ter Eker said that Turkey is one of the richest countries in the 
world in terms of biodiversity and has 4 thousand endemic 
plant species that is more than twice the European continent. 
Stating that Turkey works together with different countries in 
the world on agricultural cooperation, Minister Eker reported 

Türkİye Tarımsal alanda 
yüzünü Güney amerİka’ya çevİrdİ

TURKEy HAS TURnED ITS fACE To SoUTH AMERICA 
In TERMS of AGRICUlTURE 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, dünyanın önde gelen tarım merkezlerinden 
biri olan Brezilya’da, tarımsal alanda işbirliği için Brezilya Tarım Bakanı Antonio Andrade iyi niyet 
protokolü imzaladı.
Food, Agriculture and livestock Minister M. Mehdi Eker, signed a goodwill protocol with Brazil 
Agriculture Minister Antonio Andrade for agricultural cooperation in Brazil that is one of the 
leading agriculture centers of the world.
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nusunda ortak çalışma yaptığını belirten Bakan Eker, bu kez 
hedeflerinde geniş toprakları ve güçlü tarımsal ekonomisi bu-
lunan Brezilya’nın olduğunu bildirdi.

Kısıtlı tarım alanlarına rağmen Türkiye’nin geçen yıl 62,5 milyar 
dolarlık tarımsal hasıla elde ettiğini vurgulayan Bakan Eker, bü-
yük kıta ülkelerinden sonra tarımda Türkiye’nin en ön sıralarda 
geldiğini söyledi. Brezilya’nın tarımsal alanda önemli başarılara 
imza attığına dikkat çeken Bakan Eker, bunda Ar-Ge faaliyetle-
rinin önemli katkısı olduğunu bildirdi. 

Konuşmasında dünyanın iki önemli tarımsal üretim gücünü 
birleştirerek ortak işbirliği yapmak istediklerini belirten Bakan 
Eker, bu işbirliğinin küresel gıda güvenliği, güvenilir gıda üre-
timi, ekolojik denge ve tarımsal mekanizasyon alanlarına kat-
kı sağlayacağını ifade etti.  İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin 
üst düzeyde olmasına rağmen mevcut tarımsal işbirliğinin alt 
seviyelerde olduğuna dikkat çeken Bakan Eker, “Tarımsal işbir-
liğimizin ile ekonomik işbirliğimizi geliştireceğine inanıyorum” 
şeklinde konuştu.

Brezilya Tarım Bakanı Antonio Andrade de dünyada kendisin-
den en çok söz ettiren ülkenin Türkiye olduğunu belirterek 
tarımsal işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını 
belirtti. Daha sonra iki ülke arasında bitkisel, hayvansal üretim, 
gıda güvenliği ve teknoloji alanında işbirliğini öngören iyi niyet 
protokolü iki bakan tarafından imzalandı. Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Eker, dünyanın önemli araştırma merkezlerin-
den EMBRADA’yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

that Brazil is on their target with its vast territories and a strong 
agricultural economy.

Emphasizing that Turkey gained 62,5 billion-dollar agricul-
tural revenues despite the limited agricultural lands, Minister 
Eker said that Turkey is in the front row in agriculture right af-
ter large continental countries. Pointing out that Brazil made 
great success on agriculture, Minister Eker informed that R&D 
studies have important contribution on that.

Stating that they want to cooperate by combining world’s two 
major agricultural production powers in his speech, Minis-
ter Eker expressed that this cooperation would contribute to 
global food security, safe food production, ecological balance 
and agricultural mechanization areas. Pointing out that exist-
ing agricultural cooperation between the two countries is at 
low levels although the political relations are at high levels, 
Minister Eker said: “I believe that our agricultural and econom-
ic cooperation will develop.”

Statin that Turkey is the most popular country in the world, 
Brazil’s Agriculture Minister Antonio Andrade expressed that 
they have great pleasure to make agricultural cooperation. 
Then goodwill protocol for co-operation on vegetable, animal 
production, food safety and technology field between the two 
countries was signed by the two ministers. food, Agriculture 
and livestock Minister Eker visited EMBRADA that is one of the 
important research centers in the world and obtained infor-
mation about their studies.

Trakya’dan 
bİr İhracat atağı da buğday tohumu İçİn

another export attack from thrace is for 
wheat seed 

yurtdışına gerçekleştirdiği tohumluk pirinç ihracatıyla zaman 
zaman gündeme gelen Trakya, şimdi de buğday tohumu ihra-
catıyla gündemde. Tekirdağ’da faaliyet gösteren Trakya Tarım, 
uzun bir süredir AR-GE çalışmalarını sürdürdüğü buğday, çav-
dar, yulaf ve diğer ürünlerin tohumlarını dünya pazarına açma-
ya başladı. firma geliştirdiği 5 yeni buğday çeşidi tohumu için 
Gürcistan’la anlaştı.

Önceki yıllarda Azerbaycan’a da buğday tohumu ihraç eden 
firma, bu yıl da kendi Ar-Ge çalışmalarından elde ettiği Ha-
kan, Kağan, Turkuaz, TT601 ve Rumeli çeşitlerinde, ilk sevkiyatı 
Gürcistan’a gönderecek. Tohumların sevkiyatları yılsonuna ka-
dar devam edecek.

Being on the agenda time to time with the rice seed exports 
to the abroad, Thrace is on the agenda for wheat seed ex-
port now. operating in Tekirdağ, Trakya Tarım has started to 
present seeds of wheat, rye, oat and other products whose 
R&D studies continue to the world market. The company 
has agreed with Georgia for the 5 newly developed wheat 
varieties.

Exporting wheat seed to Azerbaijan in the previous years, 
the company will send the first shipment of Hakan, Kağan, 
Turkuaz, TT601 and Rumeli varieties that are obtained as a re-
sult of company’s R&D studies to Georgia. Shipments of the 
seeds will continue until the end of the year.
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Singapur kaynaklı bir habere göre; Güney Koreli un değirmen-
cileri, iki ayrı nakliye halinde ocak ayında teslim edilmek üzere 
toplamda 80,000 tonluk Avustralya buğdayı siparişi verdi. Ara-
larında Daehan flour Mills Co.’nun da yer aldığı değirmenciler, 
tonu 308 $ civarından makarnalık ve karma buğday, tonu 315 
$ civarından Avustralya sert buğdayı ve tonu 302 $ civarından 
Avustralya Premium Beyaz buğdayını gemide teslimat şeklin-
de satın aldı.

Güney Koreli değirmenciler, verilen ikinci siparişle, tamamı ge-
mide teslim olmak üzere tonu 343-346 $ civarından Avustralya 
karma buğdayı, tonu 335-341 $ civarından Avustralya sert buğ-
dayı ve tonu 328-332 $ civarından Avustralya Premium Beyaz 
buğdayı satın aldı. Bu alımların teslimatlarının da Ekim ayında 
ve Kasım ayının ilk yarısında yapılacak.

Aralarında CJ Cheil Jedang Corp. firmasının da bulunduğu 
değirmenciler de aynı oranlarda tahılı Glencore’dan benzer fi-
yatlara aldı. Ayrıca değirmencilerin Cargill ve CHS Inc. firmala-
rından toplamda 78,600 ton ABD buğdayı aldığı da söyleniyor.

yaklaşan dördüncü çeyrekteki hasattan dolayı buğday fiyatları-
nın Avustralya’da düşüşte olduğu belirtiliyor.

According to some news from Singapore; South Korea’s flour 
millers have bought two cargoes totaling 80,000 metric tons 
of Australian wheat for shipment in January. 

Millers including Daehan flour Mills Co. bought Australian 
noodle grade, blended wheat around $308/ton, Australian 
Hard wheat around $315/ton and Australian Premium White 
wheat around $302/ton, all free-on-board.

for shipment in october and the first half of november, South 
Korean millers had bought Australian blended wheat around 
$343-$346/ton, Australian Hard wheat around $335-$341/ton 
and Australian Premium White wheat around $328-$332/ton, 
all free-on-board.

Millers including CJ CheilJedang Corp. bought the same 
grades at similar prices from Glencore.

It is said that separately, mills also bought three cargoes of U.S. 
wheat totaling 78,600 tons from Cargill and CHS Inc.

Australian wheat prices are on a decline due the upcoming 
harvest in the fourth quarter.

Daehan Flour Mill co. ltd.’nin de aralarında bulunduğu Güney Koreli değirmenciler, cargill ve 
Glencore’dan iki kez Avustralya Buğdayı siparişi verdi.
South Korean millers including Daehan Flour Mills co.ltd. ordered two cargoes of Australian 
wheat from cargill and Glencore.
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Avrupa’nın en büyük buğday nakliye merkezi olan fransız Rouen 
limanından yapılan tahıl ihracatı, buğday ve arpa nakliyelerinin 
azaltıldığı hafta % 46 oranında düştü. Bloomberg kaynaklı habere 
göre; ihracat için yapılan toplam yükleme, 26 Eylül - 2 Ekim döne-
minde 142,486 tona düştü.  Bu oran, bu tarihten bir hafta öncesin-
de 266,300 ton civarındaydı. 

Eylül son haftasında yapılan nakliyeler, 20 Mart’tan beri gö-
rülen en yüksek orana sahipti. Önceki dönemde 45 bin ton 
alım yapan Suudi Arabistan, son haftadaki 40 bin tonluk 
yemlik arpa alımıyla en büyük destinasyon noktası oldu. 
Bloomberg’in haberine göre; Rouen limanından Peru’ya gön-
derilen 17,937 tonluk biralık arpa, Ağustos 2010 tarihinden 
beri yapılan ilk nakliyeydi. 26 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında 
Rouen limanından Morintanya’ya 34 bin 794 ton, Cezayir’e 31 
bin ton, İngiltere’ye 6 bin 200 ton, İrlanda’ya 4 bin 400 ton yu-
muşak buğday; Suudi Arabistan’a 40 bin ton, fas’a 5 bin 105 
ton arpa yemi; Peru’ya 17 bin 937 ton, Hollanda’ya ise 3 bin 50 
ton biralık arpa nakliyesi yapıldı. 

Grain exports from the french port of Rouen, Europe’s biggest 
wheat-shipping hub, fell 46 percent in the most recent week on 
reduced wheat and barley shipments. According to Bloomberg 
news; total loadings for export fell to 142,486 metric tons in the 
Sept. 26-oct. 2 period from 266,300 tons a week earlier. last 
week’s shipments were the highest since the week of March 20. 
Saudi Arabia was the biggest destination in the latest week, tak-
ing 40,000 tons of feed barley, from 45,000 tons in the prior pe-
riod. A 17,937-ton cargo of malting barley for Peru was the first 
from Rouen since at least August 2010, data compiled by Bloomb-
erg show. Rouen accounted for 45 percent of france’s soft-wheat 
exports in 2012-13, ahead of la Pallice on the Bay of Biscay and 
Dunkirk on the north Sea, according to port figures. Shipments 
to Mauritania with 34 thousand 794 tons, to Algeria with 31 thou-
sand tons, to U.K. with 6 thousand 200 tons, to Ireland with 4 
thousand 400 tons soft wheat; to Saudi Arabia 40 thousand tons, 
to Morocco 5 thousand 105 tons feed barley; to Peru 17 thousand 
937 tons and to netherlands 3 thousand 50 tons malting barley 
were made between 26 September and 2 october.

oman flour Mill’s (ofM) yönetim kurulu; küçük ve orta ölçek-
li girişimleri desteklemek için başlatılan girişiminin bir parçası 
olarak, franchise sistemini oluşturmak ve 2014’ün başlarında 
kullanılmaya başlanacak olan bir konsept oluşturmak amacıyla 
danışman bir grup atadı. firma, genç ve hırslı Ummanlıları bu 
fırsattan yararlanmaya ve katılmaya davet ediyor. Amaç genç 
Ummanlılara girişim yapma konusunda destek sağlamak oldu-
ğu için, bu girişim ofM’nin kurumsal sosyal sorumluluk prog-
ramının da bir parçası. Genç girişimciler, bu proje kapsamında 
finansal kurumlardan düşük faizli kredi alabiliyor.  Pilot bir ma-
ğaza 2014’ün ilk aylarında açılacak ve bu mağazayı, franchising 
sistemi içerisindeki diğer satış noktaları takip edecek. 5 yıllık bir 
süreç dahilinde aralarında havaalanı büfeleri, hastaneler, üni-
versiteler ve büyük çaplı kafe tarzı satış noktalarının da olduğu 
Umman genelinde, 70 adet mağazanın açılması hedefleniyor.

As part of oman flour Mill’s (ofM) initiative to support small 
and medium enterprises (SMEs), the board of directors has 
approved the appointment of a consultancy group to cre-
ate a franchise system and develop the concept which is 
expected to launch in early 2014.  The company invites ambi-
tious, young omanis, to take advantage of this opportunity 
and participate. This initiative is part of ofM’s corporate so-
cial responsibility program as the objective is to encourage 
entrepreneurship for young omani citizens. They will receive 
soft loans from financial institutions.  A pilot shop will open 
by early 2014, which will be followed by other outlets in the 
franchise system. There are expected to be around 70 outlets 
distributed across oman over a period of five years and rang-
ing from kiosks in airports, hospitals, universities, to full scale 
café-style outlets.

Dünyanın önde gelen un değirmenlerinden biri olan Oman Flour Mills, Ummanlı gençlere des-
tek olmak amacıyla geliştirilen franchise sistemi için danışman atadı.
As one of world’s leading flour mills, Oman Flour Mills appoints consultant for franchise system 
developed for supporting young Omanis.

Oman FlOur mılls’dan 
Genç Gİrİşİmcİlere desTek

Fransız rOuen lİmanında Tahıl 
İhracaTı % 46 düşTü

SUPPoRT fRoM oMAn floUR MIllS foR yoUnG 
EnTREPREnEURS

RoUEn GRAIn ExPoRTS SlIDE 46% 



27



28

Teutopolis Illinois eyaletindeki Siemer Milling Co. ile Cincinna-
ti merkezli H. nagel and Son Co. arasında yapılmış bir ortaklık 
olan Whitewater Mill l.l.C., Harrison Cincinnati’de yeni bir un 
değirmeni inşa ediyor.

yeni yumuşak buğday değirmeni, günlük yaklaşık 510 bin kilo-
luk kapasiteye sahip olacak. Plymouth Minnesota’da bulunan 
Buhler Inc. temel ekipman tedarikçisi olarak atanırken, Ames 
lowa’da bulunan Todd and Sargent Inc. de tesis ve ekipman 
kurulumu için yüklenici firma olarak atandı.

2015 ilkbaharında tamamlanması hedeflenen yeni un değir-
meninin 35 kişilik istihdam sağlaması bekleniyor.

Cazip pazar koşulları, artan verimlilik ve gıda güvenliği konu-
larının yeni değirmenin tasarımında odak noktalar olduğunu 
söyleyen Siemer Milling başkanı Richard C. Siemer, şunları ek-
liyor: “nagel ve Siemer, Cincinnati bölgesinde bir un değirmeni 
kurmanın büyük bir fırsat olduğunu düşünüyor. Mevcut ve po-
tansiyel buğday tedariki ve de un talep faktörleri, bu ortaklık 
için uzun dönemli başarıya işaret ediyor. Daha da önemlisi bu 

Whitewater Mill l.l.C. is building a new flour mill in Harrison, 
just west of Cincinnati. A new business, Whitewater is a joint 
venture of Siemer Milling Co., Teutopolis, Ill., and H. nagel and 
Son Co. of Cincinnati.

The new soft wheat mill will have daily capacity of 10,000 cwts. 
Buhler, Inc., Plymouth, Minn., has been engaged as the principal 
equipment supplier, and Todd and Sargent, Inc., Ames, Iowa, as 
the contractor for the building and equipment installation.

With a completion target of spring 2015, Whitewater is expect-
ed to have a workforce of 35 once it is operational.

While the decision to build the mill was motivated by what the 
partners view as attractive market conditions, heightened ef-
ficiency, food safety and security are central areas of focus in 
the design of the new mill, said Richard C. Siemer, president of 
Siemer Milling. “nagel and Siemer see a great opportunity for 
flour milling in the Cincinnati area,” he said. “Existing and poten-
tial wheat supply and flour demand factors point to long-term 
success for this venture. Even more important, this will be a fa-

ABD merkezli Siemer Milling co. ve H. nagel and Son co. ortaklığında kurulan Whitewater Mill 
l.l.c., Ohio eyaletine bağlı cincinnati’de yeni bir un değirmeni inşa ediyor.
Established with the venture of US-based Siemer Milling co. and H. nagel and Son co., Whitewa-
ter Mill l.l.c. builds a new flour mill in cincinnati Ohio.
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CJSC Rusagrotrans Pazar Analizi Başkanı Igor Pavensky, 
2013/14 sezonunda Rusya’daki demiryolu tahıl taşımacılığında 
genel hacmin 19.3 milyon tona çıkabileceğini açıkladı. UkrAg-
roConsult kaynaklı habere göre; 2009/10 sezonunda da benzer 
bir tablo sergileyen demiryolu tahıl taşımacılığı hacmi, geçtiği-
miz sezon 15.8 milyon ton civarında kaldı.

Raporlanan nakliye büyüme hacminin, artan tahıl ihracatının 
aleyhine olacak şekilde 7.2 milyon seviyesine yükselmesi (ne-
redeyse 1.5 kat artış) ve iç pazar ulaşımının da önceki seviye-
de kalması veya daha da artarak 2.3 milyon tondan 3.5 milyon 
tona çıkması bekleniyor. 

Uzmanlar; tahıl ithalatında demiryolu taşımacılığı düzeyinin de 
buğday hacmindeki kesintiler (2012/12 sezonunda 0.9 milyon 
ton), biralık arpa yetiştirilmesi ve malt ithalatı hacimleri açısın-
dan 1 milyon tona ulaşmasının beklendiğini vurguluyor.

Ayrıca, Rusya tahıl ihracatının genel yapısında demiryolu taşı-
macılığının payının şu an içinde bulunduğumuz sezonda % 35 
oranında artacağını söyleyen I. Pavensky, bu oranın 2012/13 
sezonunda % 28 olduğunu belirtiyor.

tesis, durmadan talebin arttığı bir bölgede, gıda üretimindeki 
en önemli sorunları vurgulayacak. Tüketicilerden ve hükümet-
ten bahsetmiyorum; bizler ve müşterilerimiz, bütün üretim 
süreci boyunca (sürdürülebilirlik, verimlilik, süreç ve ürünlerin 
temizliği) yüksek standartlar uygulayacağız. Un değirmenleri 
uzun süreli olarak tasarlanır, öyle ki bazıları kullanım ömürlerini 
bile aşar. Bu tesis geçmiş için değil, gelecek için tasarlandı ve 
değişen gıda tedarik zincirine katılmak için endüstrimizin neler 
yapması gerektiğini temsil ediyor.”

In 2013/14 My the general volume of railway transportation 
of grains in Russia may increase to 19.3 million tons, like in the 
season-2009/10, as opposed to 15.8 million tons last season, 
declared Igor Pavenskyi, Head of the market analysis division 
of CJSC Rusagrotrans.

The growth of the reporting shipment volumes is expected at 
the expense of grain export rising (up nearly 1.5 times), to the 
level of 7.2 million tons and transit - from 2.3 million tons to 3.5 
million tons, while keeping the domestic transportation at the 
previous level or higher. 

The level of import railway transportation of grains is expect-
ed to reach 1 million tons, in the terms of wheat volumes re-
duction (in 2012/13 My - 0.9 million tons), and the growth of 
malting barley and malt import volumes, stressed the expert.

I.Pavenskyi also noted that in the current season the share 
of rail transport in the general structure of Russian grain 
export shipments will grow to 35%, as opposed to 28% in 
2012/13 My.

cility that addresses the most critical challenges of food manu-
facturing in a steadily more demanding environment. We and 
our customers, not to mention consumers and government, 
are establishing higher standards along the entire continuum 
of production — sustainability, efficiency, cleanliness of process 
and product. flour mills are built to last a long time, to the point 
where some have outlived their utility. This plant is designed for 
the future, not the past. This plant represents what our industry 
must do to participate in the changing food supply chain.”

Rusya, 2013/14 sezonu içerisinde demiryolu tahıl taşımacılığının belirgin bir şekilde artacağını 
tahmin ediyor.
Russia forecasts that grain railway transportation will increase significantly in 2013/14 season.

Rusya tahıl taşımacılığında 
aRtış beklİyoR

Russia expects incRease in gRain 
tRanspoRtation
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Dünyanın önde gelen pazar araştırma şirketlerinden olan Re-
search and Markets, “ABD’de Un Değirmenciliği” başlıklı sektör 
raporunu açıkladı. Rapora göre; un değirmenleri temel gıda 
ürünü olarak görülen ürünler sağladığı için bu endüstri önü-
müzdeki yıllarda da devam edecek. Gelir ve kar ise buğday ve 
pirincin üretim miktarına ve fiyatlarına bağlı olacak. Bu mik-
tarların, 2017 yılına kadar, geçtiğimiz beş yıldan daha istikrar-
lı olacağı tahmin ediliyor fakat artışlar daha düşük oranlarda 
gerçekleşecek.  Şirketlerin, ölçek ekonomilerinden faydalana-
bilmek için dikey entegrasyona, faaliyetlerini birleştirmeye, 
konsalidasyona devam edeceği tahmin ediliyor. 

Rapor, önemli noktaları ve başarı faktörlerini de dahil ederek sana-
yinin kapsamı, boyutu, dağıtımı ve büyümesi ile ilgili bilgiler içeri-
yor. Ayrıca raporda beş yıllık endüstri tahminleri, büyüme oranları 
ve pazarın önemli oyuncuları ile onların pazar payları da yer alıyor.

As one of world’s leading market research companies Re-
search and Markets explained the sector report titled as “flour 
Millin in USA”. According to the report; since flour mills pro-
vide goods that are considered diet staples, the industry will 
remain relevant in the years to come. Revenue and profit will 
depend on the price and production of wheat and rice, which 
are projected to be more stable in the five years to 2017 than 
during the past five years, but will grow at lower rates. As com-
panies vertically integrate and merge operations in order to 
take advantage of economies of scale, consolidation is also 
anticipated to continue. 

This report covers the scope, size, disposition and growth of 
the industry including the key sensitivities and success factors. 
Also included are five year industry forecasts, growth rates and 
an analysis of the industry key players and their market shares.

aBD’De Un Değİrmencİlİğİ 
2013 raporU

flour milling in the us - 2013 report

Roma merkezli Birleşmiş Milletler ajansı, FAO verileri üzerinden sunduğu bir raporda, tahıllarda-
ki fiyat düşüşünden dolayı dünya gıda fiyatlarının da son 3 yıldaki en düşük seviyeye gerilediği-
ni duyurdu.
Rome-based United nations agency announced that world food prices decreased to the lowest 
level in the last three years due to the decrease in grain prices in a report done with FAO data.

tahıl fİyatları Dünya gıDa 
fİyatlarını Da DüşürDü

grain prices decreased world food 
prices as well

Dünya gıda fiyatları, Eylül ayında da son 5 aylık düşüşünü sürdür-
dü ve son 3 yılın en düşük seviyesine indi. Mısır ve pirinç üretimi-
nin mevcut talebi karşılaması ve buna bağlı olarak tahıl fiyatlarının 
düşmesi, gıda fiyatlarındaki düşüşün nedeni olarak gösteriliyor. 
Roma merkezli Birleşmiş Milletler ajansının online olarak sundu-
ğu raporda; fAo tarafından izlenen 55 gıda maddesi indeksinin, 
Ağustos ayında 201.4’ten 199.1’e düştüğü dile getirildi. Bu miktar, 
Şubat 2011’deki rekor olarak tabir edilen 237.9 oranından bile 
daha düşük ve hatta Eylül 2010’dan beri görülen en düşük oran. 
fAo; indeksteki diğer ürünlerde, özellikle de şekerde artış olduğu-
nu gösterirken, gıda fiyatlarının % 6.1 oranındaki tahıl fiyatlarında-
ki düşüş nedeniyle alt seviyelere gerilediğini vurguluyor.

World food prices fell for a fifth month in September to the 
lowest level in three years, with grain prices sliding as produc-
tion of corn and rice is expected to exceed demand. An index 
of 55 food items tracked by the fAo fell to 199.1 points from 
a revised 201.4 in August, the Rome-based United nations 
agency wrote in an online report.  The gauge is down from a 
record 237.9 points in february 2011 and at the lowest level 
since September 2010. 

The decline in food prices was driven by a 6.1 percent drop for 
grains, as all other components of the index rose, led by sugar, 
the fAo said. 
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Türkiye Un Sanayicileri federasyonu, “Hasat sonrası buğday 
piyasalarında yaşanan gelişmeler” konulu genişletilmiş sektör 
toplantısını, Karadeniz Un Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde 
Samsun Anemon otel’de gerçekleştirdi. 

Toplantıya; Samsun Vali yardımcısı osman nuri Çobanoğlu, 
Toprak Mahsulleri ofisi Genel Müdürü Mesut Köse, Türkiye Un 
Sanayicileri federasyonu Başkanı Erhan Özmen ve Karadeniz 
Un Sanayicileri Derneği Başkanı Günhan Ulusoy’un yanı sıra 
çok sayıda resmi kurumun ve sivil toplum kuruluşlarının yöne-
ticileri katıldı. 

Gün boyu süren toplantıda buğdayın küresel boyutu, Karade-
niz Bölgesi ülkeleri hasat sonrası buğday piyasaları, bölgelere 
göre hasat sonuçlarının değerlendirilmesi, risk yönetimi, buğ-
day piyasasında hedge nasıl yapılır, yeni Un Katkı ve Etiket Teb-
liği uygulamaları ve yansımaları gibi konular ele alındı.

“STOKlAR SEKTÖRÜn HİZMETİnE SUnUlAcAK”
Toplantıda bir konuşma yapan Toprak Mahsulleri ofisi Genel 
Müdürü Mesut KÖSE, öncelikle sektörün yurtdışında yakala-
dığı başarıya dikkat çekti. Konuşmasının devamında TMo’nu 
son yıllarda hayata geçirdiği projelerden bahseden Köse, kali-
te kriterine göre alım, randevulu sistem, lisanslı depoculuk ve 

Turkish flour Industrialists federation performed extended 
sector meeting on “Developments in the post-harvest wheat 
markets” at Samsun Anemon Hotel and the meeting was host-
ed by Black Sea flour Industrialists’ Association. 

Besides Deputy Governor of Samsun osman nuri Çobanoğlu, 
Turkish Grain Board General Manager Mesut Köse, Turkish 
flour Industrialists federation Chairman Erhan Özmen and 
Black Sea flour Industrialists’ Association Chairman Günhan 
Ulusoy, managers of a large number of official institutions and 
civil society organizations attended to the meeting.

At the all day long meeting; subjects such as global dimension 
of wheat, post-harvest wheat markets in Black Sea countries, 
evaluation of harvest results by region, risk management, how 
to hedge in the wheat market, new applications and reflec-
tions of flour Additive and label notification were discussed.

“THE STOcKS WIll BE SUBMITTED TO THE SERVIcE OF 
THE SEcTOR”
Making a speech at the meeting, Turkish Grain Board General 
Manager Mesut KÖSE pointed out the success of the sector in 
the abroad firstly. Mentioning about the projects realized by 
TMo in the recent years in his speech, Köse gave information 

tüRkİye un sanayİcİleRİ 
kaRadenİz’de buluştu

tuRkish FlouR industRialists met in Black sea

Türkiye un sanayicileri sektörünün temsilcileri, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu koordinas-
yonunda ve Karadeniz Un Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde yapılan “Hasat sonrası buğday 
piyasalarında yaşanan gelişmeler” konulu genişletilmiş sektör toplantısında bir araya geldi.
Representatives of Turkish flour industrialists sector got together in the extended sector meet-
ing that is on “Developments in the post-harvest wheat markets” and held by The Black Sea Flour 
Industrialists’ Association under the coordination of Turkish Flour Industrialists Federation.
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TMo’nun piyasaya müdahale yaklaşımı hakkında katılımcılara 
bilgiler aktardı.  TMo’nun genel itibariyle Türkiye çapında alım, 
satım ve müdahaleler yaptığını hatırlatan Mesut Köse, bölgesel 
müdahaleler üzerinde de çalıştıklarını açıkladı. 

Sektöre yakın zamanda buğday satışına başlayacaklarını da söy-
leyen TMo Genel Müdürü Köse, şunları dile getirdi: “İç piyasaya 
yönelik çok kısa zaman içerisinde satış konusunda karar alıp 
uygulama yapacağız. Sektörün kaliteli buğday ihtiyacına cevap 
verecek bol miktarda ürün TMo stoklarında mevcut. 1,2 milyon 
tonun üzerinde 12 protein üzeri, 250-300 bin ton civarında 13 
protein ve üzeri kaliteli buğday stoklarımızda mevcuttur. Önü-
müzdeki dönemde bu stoklar sektörün hizmetine sunulacaktır.”

TARIMSAl SAnAYİ Mİllİ GElİRE KATKI 
SAğlAMAYA DEVAM ETMEKTEDİR
Türkiye’nin tarım ve un, makarna, bulgur gibi ürünlerde dünya 
pazarında kazandığı başarıdan söz eden Türkiye Un Sanayici-
leri federasyonu Başkanı Erhan Özmen, toplantıda yaptığı ko-
nuşmada şunları dile getirdi; “Türkiye, hububat ve tarım ürün-
leri piyasalarında ürettiği 17 milyar dolarlık tarımsal istihdamla, 
dünyada 7. sırada yer almaktadır.  Avrupa Birliği’nde (AB) ise 
1. sıraya yerleşen ülkemizde; tarım ekonomimiz, küresel bazda 
gelişmeye, tarımsal sanayimiz ise un, makarna, bulgur ve diğer 
bakliyat çeşitleriyle dünyada ciddi bir rekabet gücüne ulaşarak 
milli gelire önemli katkı sağlamaya devam etmektedir. 

Tarımsal sanayimizin oluşum ve gelişim sürecine Ekonomi 
Bakanlığımızın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın çok 
önemli katkıları var. Bunların yanı sıra Toprak Mahsulleri ofisi 
Genel Müdürlüğü ile birebir yürütülen çalışmaların ve işbirli-
ğinin de gelinen noktada büyük rolü vardır.” yeni ekmek ve un 
standartları hakkında da konuşan Özmen, konuşmasının deva-
mında ekmek tasarrufuyla ilgili olarak TMo ile birlikte yürüttük-
leri çalışmalardan ve toplum ekmek konusunda bilinçlenmesi-
nin öneminden bahsetti.

ÜRETİM KAPASİTESİ 40 MİlYOn TOn, 
TÜKETİM 15 MİlYOn TOn
Türkiye’deki ve Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerdeki hasat sonrası 
buğday piyasalarının ve bölgelere göre hasat sonuçları değer-
lendirildiği toplantıda, ilk konuşmayı Karadeniz Un Sanayicileri 
Derneği Başkanı Günhan Ulusoy yaptı. Ulusoy, konuşmasında 
sektördeki atıl kapasiteye vurguda bulundu. 

Türkiye’de yıllık 15 milyon tonluk tüketim olduğu halde üretim 
kapasitesinin yıllık 40 milyon ton olduğunu ifade eden Ulusoy, 
“Mevcut bu atıl kapasiteye rağmen, dileyen dilediği yerde yeni 
bir un fabrikası kurabilmektedir. Kurulan her yeni un fabrikası, 
çalışan işletmelerimizin sorunlarını daha da büyütüyor. 

Bölge derneğimiz olarak, bu büyük sorunu çözebilmek için işbir-
likleri, stratejik ortaklıklar gibi çözümler oluşturmaya çalışıyoruz. 
En önemlisi de, aramızdaki bu yoğun rekabete rağmen, diyalogla-
rımızı artırarak devam ettiriyoruz. Tabi ki bu çabalarımızın yanında 
kamunun ve kamuoyunun da desteğine ihtiyacımız var.” dedi. 

to the attendees about purchases according to the criteria 
of quality, appointment system, licensed warehousing and 
TMo’s intervention approach to the market. Reminding that 
TMo makes purchase, selling and interventions throughout 
Turkey in general, Mesut Köse announced that they are work-
ing on regional interventions. Saying that they will start wheat 
purchases to the sector soon, TMo General Manager Mesut 
Köse said: “We will make decisions and applications on sales 
for domestic market in a very short time. Products with plenty 
amounts that can meet the qualified wheat need of the sector 
are in stocks of TMo. We have 1,2 million tons with over 12 pro-
teins, 250-300 thousand tons qualified wheat with 13 proteins 
and above in our stocks. These stocks will be submitted to the 
service of the sector in the next period.

AGRIcUlTURAl InDUSTRY cOnTInUE TO PROVIDE 
cOnTRIBUTIOn TO THE nATIOnAl IncOME
Talking about the success of Turkey for the products like agri-
culture and flour, pasta, bulghur in the world market, Turkish 
flour Industrialists federation Chairman Erhan Özmen said in 
his speech: “Turkey ranks 7th in the world with 17 billion-dollar 
agricultural employment in the grain and agricultural markets. 
Being at the top in European Union (EU), in our country; our 
agriculture economy continues to develop on global scale and 
our agricultural industry continues to provide great contribu-
tion to the national income by reaching a serious competition 
force in the world with flour, pasta, bulghur and other pulse 
varieties. our Economy Ministry and Ministry of food, Agricul-
ture and livestock have great contributions on the formation 
and development process of our agriculture industry. 

Besides these; studies carried out one to one and coopera-
tion with Turkish Grain Board General Directorate have great 
importance at the point reached.” Talking also about the new 
bread and flour standards, Özmen mentioned about the stud-
ies carried out with TMo and the importance of society’s 
awareness on bread for the questions on saving of bread.

PRODUcTIOn cAPAcITY IS 40 MIllIOn TOnS AnD 
cOnSUMPTIOn IS 15 MIllIOn TOnS
At the meeting in which post-harvest wheat markets in Tur-
key and countries in The Black Sea region and evaluation of 
harvest results by region were discussed; the first speech was 
made by Black Sea flour Industrialists’ Association Chairman 
Günhan Ulusoy. Ulusoy emphasized the unutilized capacity in 
the sector in his speech. Expressing that the production ca-
pacity in Turkey is 40 million tons annually although the an-
nual consumption is 15 million tons, Ulusoy said; “Despite this 
existing unutilized capacity, anyone can establish a four mill 
anywhere. Each new flour mill to be established just makes 
the problems even bigger. As the regional association; we are 
trying to form solutions like cooperation or strategic partner-
ships in order to solve this big problem. The most important 
thing is that we continue our dialogues by increasing despite 
the intense competition among us. of course, we need the 
support of public besides our efforts.” 
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sezOn Pİrİnç 
lİsanslı dePOculuk yaTırımı İçİn 

kOlları sıvadı 
SEzon PIRInÇ PREPARES foR lICEnSED 

WAREHoUSInG InVESTMEnT 

Saatte 12 ton çeltik işleyerek 7-7.5 ton pirinç elde edilen 
Türkiye’nin entegre pirinç işleme tesislerinden birine sahip 
olan Sezon Pirinç, şimdi de Trakya Bölgesi’nin ilk lisanslı depo-
sunu açmak üzere yatırıma başladı.  Katıldığı bir etkinlikte ko-
nuya ilşkin açıklamalarda bulunan Sezon Pirinç yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Erdoğan, 3 milyon dolara malolacak lisanslı 
deponun inşaatına Mart ayında başladıklarını hatırlatarak 22 
bin 500 ton kapasiteye sahip olacak lisanslı deponun 14 dö-
nüm arazi üzerine kurulacağını ifade etti. 

AMAcIMIZ ÜRETİcİYE DESTEK OlMAK
Mehmet Erdoğan, lisanslı depoculuk sisteminin üreticiye 
önemli avantajlar getirmesinin yanı sıra vadeli işlemler pi-
yasasına geçişin de ilk adımını oluşturduğunu vurgulayarak 
şu bilgileri verdi: “lisanslı depolucuk devletin kontrolünde 
olan bir depolama sistemi.  Üretici ürününü getirip devletin 
kontrolünde lisanslı depomuza teslim edecek. Biz teslim al-
dığımız ürüne karşılık üreteciye bir ürün senedi tanzim edip 
vereceğiz.

Açacağımız lisanslı depo bölgede bir ilk olacak. Genel olarak 
Trakya bölgesi, özel olarak fabrikamızın da bulunduğu İpsala 
bölgesi, pirinç üretim açısından önemli bir havza. Üretici zaten 
malını her yıl bize getiriyor ve satmak zorunda kalıyordu. Şimdi 
isterse satacak, isterse depolarımızda emanete bırakacak.  Bu 
yatırıma girerken asli amacımız bir anlamda üreticiye destek 
vermekti. Artık bizim bölgemizdeki çiftçi, acil para ihtiyacından 
dolayı ürününü hasatın başında düşük fiyattan satmak zorun-
da kalıp bir süre sonra fiyatlar yükseldiğinde zarar etmeyecek.”

Having one of the facilities of integrated rice processing in Tur-
key that produces 7-7.5 tons rice by processing 12 tons paddy 
rice per hour, Sezon Pirinç started investments in order to open 
the first licensed storage of Thrace Region now. Making an an-
nouncement about the subject at an event, Sezon Pirinç Board 
Chairman Mehmet Erdoğan expressed that the licensed stor-
age with 22 thousand 500 tons capacity will be established on 
14 acre-land by reminding that they started the construction 
of the storage to be cost 3 million dollars in March.

OUR AIM IS TO SUPPORT THE PRODUcER
Mehmet Erdoğan gave the following information by empha-
sizing that besides important advantages for the producer, 
licensed storage system constitutes the first step to switch to 
futures market: “licensed warehousing is a storage system un-
der the control of the government. The producer will bring the 
product and deliver it to our licensed storage under the con-
trol of the government. We will issue a receipt for the product 
we receive.

our licensed storage to be opened will be the first in the re-
gion. Thrace region in general and İpsala, where are factory is 
located, in particular are an important reservoir. The producer 
already had to bring the product and sell to us. now, they will 
either sell or deposit. our main aim in order to initiate this in-
vestment was to support the producer in a way. from now on; 
framers in our region would not have to sell the product at the 
beginning of the harvest for low prices due to urgent need for 
money and lose money after the prices increase.”

Sezon Pirinç, Trakya Bölgesi’nin ilk ve tek lisanslı deposunu 3 milyon dolarlık bir yatırımla 
Edirne’nin İpsala ilçesinde açmaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Sezon Pirinç Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, lisanslı depoculuk sisteminin üreticiye önemli avantaj-
lar getireceğine dikkat çekerek, bu sistemin vadeli işlemler piyasasına geçişin ilk adımını oluş-
turduğunu vurguladı.
Sezon Pirinç prepares to open the one and only licensed storage of Thrace Region with 3 million-
dollar investment in İpsala Edirne. Making an announcement about the subject, Sezon Pirinç 
Board chairman Mehmet Erdoğan emphasized that licensed warehousing system constitutes 
the first step to switch to the futures market by pointing out that this system will provide key 
advantages for the producer.
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TMO TÜccAR GİBİ PİYASAYA GİRMEYEcEK
lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşması ile Toprak Mahsul-
leri ofisi (TMo)’nin her ürün ve hasat döneminde tüccar gibi 
piyasaya girmesinin gerekmeyeceğine işaret eden Mehmet Er-
doğan, şöyle konuştu: “TMo’nun ya da devletin her ürün döne-
minde piyasaya girmesinin temel nedeni; hasat dönemlerinde, 
üreticinin para ihtiyacından dolayı malı bir anda arz etmesi an-
cak bunu karşılayacak bir talebin oluşmaması sonucu fiyatların 
kırılmasıydı. 

TMo bu durumun önüne geçmek, piyasayı düzenlemek ve den-
gelemek için piyasaya giriyordu. TMo genelde tüm Türkiye’de 
hububatta dengeleyici kurum. Bunu geçmişte zamam zaman 
direkt mal alarak, zaman zaman da emanete bağlayarak yaptı. 
lisanslı depoların sayısı arttıkça TMo’nun böyle müdahalelere 
girmesine gerek kalmayacağını düşünüyorum.” 

TMO WIll nOT EnTER TO THE MARKET lIKE A 
MERcHAnT
Pointing out that Turkish Grain Board (TMo) would not have 
to enter to the market like a merchant in each product and 
harvest period with the expansion of licensed warehousing 
system, Mehmet Erdoğan said: “The main reason why TMo or 
the government enters to the market in each product period 
is that producers supply the product at a time due to urgent 
money need and of price decreases as a result of that there is 
not enough demand. TMo used to enter to the market in or-
der to prevent this situation, arrange the market and balance 
it. TMo is the grain balancing institution in the entire country 
in general. It formed this balance in the past by making pur-
chases directly or providing deposits time to time. I think that 
TMo would not have to make these kinds of interventions as 
the number of licensed storage increases.”

tmo, mısır İhracatına Başlayacak

tmo will start corn export

Toprak Mahsulleri ofisi (TMo), yapığı kamuoyu açıklamasıyla mı-
sır ihracatına başlayacağını duyurdu. TMo’dan yapılan açıklama-
da şunlara yer verildi: “Geçen yılın üzerinde gerçekleşen 2013 yılı 
mısır üretimimiz dikkate alınarak, piyasa fiyatlarının üretici aley-
hine oluşmasını önlemek amacıyla mısır müdahale alım fiyatı 7 
Ağustos 2013 tarihinde 640 Tl/Ton olarak açıklanmıştır.

Müdahale alım fiyatının açıklanmasıyla birlikte, TMo’ya ürün 
arzı başlamış olup tüm işyerlerimizde alımlar düzenli ve sorun-
suz bir şekilde devam etmektedir.

TMo, içinde bulunduğumuz alım döneminde piyasadaki  arz, 
talep ve stok durumunu dikkate alarak stoklarında bulunan mı-
sırın bir kısmını ihraç etmek üzere çalışmalara başlamıştır.

TMo, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de pi-
yasaları düzenlemeye ve paydaşlarını bilgilendirmeye devam 
edecektir.” 

Turkish Grain Board (TMo) announced that it will start corn 
export with its public statement. These are included in the 
announcement by TMo: “By taking our 2013 season corn 
production that was realized more than the last year’s, corn 
intervention price was declared as 640 Tl/ton on 7 August 
2013 with the aim of preventing the formation of market 
prices at the expense of producers.

With the announcement of the intervention prices, product 
supply to TMo has started and purchases continue well-ar-
ranged and smoothly.

In the current purchase period; TMo has started operations to 
export the corn in stocks by taking supply, demand, and stock 
situation in the market into account.

TMo will continue to arrange the markets and inform the 
stakeholders in the next process as it used to be.”
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GİRİŞ
İnsanoğlu tarih boyunca doğadan buldukları ürünleri toplaya-
rak, daha sonra ise üretim yaparak yaşamını devam ettirmeye 
çalışmıştır. Bitkisel kökenli ürünlerin üretimi arttıkça bu ürünle-
rin saklanarak kıtlık dönemlerinde de kullanılabileceği zaman-
la keşfedilmiştir. Dolayısıyla üretmek; üretilen ürün için depo 
oluşturmak ve ürünleri bu depolarda muhafaza etmek, insanlık 
tarihi kadar eskidir.

Dünya nüfusunun 7 milyara ulaştığı ve hızla arttığı günümüz-
de, özellikle gıda krizlerinin yaşandığı az gelişmiş ülkelerde 
insanların temel beslenme kaynağı olan tahıllar, doğal afetler, 
savaş vb. durumlarda hızla tüketime sunulabilmeleri gibi avan-
tajları nedeniyle stratejik bir öneme sahiptirler.

Bu nedenle tahılların üretiminin yapılması kadar, üretilen ürü-
nün depolama ve muhafazası da zaman içerisinde önem ka-
zanmıştır.

InTRODUcTIOn
Mankind has been trying to sustain their lives by picking up 
the products from the nature at first and then by making pro-
duction. As the production of plant origin products increase, 
it was found out in time that these products can be used in 
times of famine by storing. Thus; producing, constructing stor-
age for the products and storing them in these storages are as 
old as the history of mankind.

In today’s world whose population has reached to 7 billion and 
is increasing rapidly; in terms of nutrition of people in under-
developed countries where food crises are experienced; grains 
have strategic importance due to their advantages of that they 
are consumed as main food source and they can be offered at 
consumption fast in case of natural disasters, wars, etc. 

Thus, storage and preservation of the product has gained 
as much importance as the production of the grains.

değİrmencİlİkTe hammadde 
dePOlaması

RAW MATERIAl SToRAGE In MIllInG SECToR

Hacı BARAn

Toprak Mahsulleri ofisi - Turkish Grain Board
Alım Muhafaza Dairesi Başkanı - Head of Purchase and Conservation Department
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2012 yılında yayınlanan fAo açlık raporuna göre; 1990 yılında 
dünya nüfusunun %12,5’i açlık sınırının altında iken 2012 yı-
lında bu oranın % 18,6 ulaşmıştır. Dolayısıyla her sekiz kişiden 
birinin açlık sınırının altında yaşadığı belirtilmektedir.

Açlık sorununun nedenleri olarak; temel gıda maddeleri-
nin (buğday, mısır, soya, pirinç vb.) fiyatlarında yaşanan 
dalgalanmalar, mevcut gıda kaynaklarına ülkelerin eşit eri-
şim sağlayamaması ve olumsuz iklim faktörleri sonucunda 
yaşanan gıda krizleri gösterilmektedir. Tarım sektöründe 
ürünün arzı kısa sürede olmasına karşın talebin uzun süre-
ye yayılması nedeniyle, ürünlerin miktar ve kalite yönüyle 
en az kayıpla depolanması, işlenmesi ve tüketime sunul-
ması gerekmektedir.

1. DEPOlAR HAKKInDA GEnEl BİlGİlER
Ürünün depolanıp muhafazasının yapıldığı yer veya bölmelere 
depo denir. Ürünler depolama şekline göre iki grupta değer-
lendirilebilir.

1.1. Açıkta Depolama Şekilleri
3.1.1. Polietilen ve Toprak Örtülü yığınlar
3.1.2. MAyDÜ

1.2. Kapalı Yerlerde Depolama Şekilleri
3.2.1. Depolamanın yapılışına göre;
- Dökme depolama
- Çuvallı depolama
3.2.2. Depo tiplerine göre;
- Silolarda depolama
- yatay depolarda depolama

1.1. Açıkta Depolama Şekilleri
Açıkta depolama şekillerinden en yaygın olarak kullanılanlar 
polietilenli açık yığın ve maydülerdir. Buğday, arpa, çavdar, yu-
laf, açık yığınlarda ve maydülerde depolanabilir. Ancak mısır, 
çeltik, pirinç ve bakliyat gibi ürünler açıkta depolanamaz.

1.1.1. Polietilen ve Toprak Örtülü Yığınlar: Kapalı depoların 
olmadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan bir depo-
lama şeklidir.

Polietilen ve Toprak Örtülü Yığın Yapımında Dikkat Edilecek 
Hususlar:
1. Açık yığın yapılacak arazi 
dikkatli seçilmelidir. Arazinin 
dere yataklarından uzakta ve 
su tutmayacak eğime sahip ol-
ması gerekmektedir.
2. Açığa depolamada yığın sa-
haları öncelikle tesviye edilir, 
saha üzerinde bulunan taş ve 
benzeri maddeler temizlenir, 
yığın sahası sürülerek depola-
ma için hazır hale getirilir.
3. Arazinin meyil durumu dik-

According to fAo hunger report published in 2012; while 12,5 
% of the world population was under hunger limit in 1990, this 
rate reached to 18,6 % in 2012 and thus it is stated that one of 
every eight people lives under the hunger limit.

fluctuations in the basic foodstuff (wheat, corn, soya, rice, 
etc.) prices, unequal access of the countries to the existing 
food resources and food crisis as a result of adverse climatic 
factors are shown as the reasons of hunger problem.  Al-
though the product supply in the agriculture sector is done 
in a short time; as the demand is spread over long time, the 
products are needed to be stored, processed and offered for 
consumption in quality and amount aspects.

1. GEnERAl InFORMATIOn ABOUT THE STORAGES
The places or compartments are called storage where the 
product is stored and preserved. Products can be split in two 
groups according to the shape of storage.

1.1. Types Of Storage In Open Areas
1.1.1. Polyethylene and Soil Covered Stacks
1.1.2. MAyDU (Modern outdoor Mass Storage Units)

1.2. Types Of Storage In closed Areas
1.2.1. According to storing type;
- Bulk storage
- Storage in sack
1.2.2. According to storage type;
- Storing in silos
- Storing in horizontal storages

1.1. Types Of Storage In Open Areas
The most commonly used open area storages are polyeth-
ylene open pile and MAyDUs. Wheat, barley, rye, oat can be 
stored in open piles and MAyDUs. But products like corn, pad-
dy rice, rice and pulses cannot be stored in open areas.

1.1.1. Polyethylene and Soil covered Stacks: It is the storage 
type that is used when there is not any closed storages or the 
existing ones are inadequate. 

Points to Consider in Polyethylene and Soil Covered Stacks 
Construction:

1. The land where the open 
stack will be done should be 
chosen carefully. The land 
should be away from the 
stream beds and have the 
slope that doesn’t retain wa-
ter.
2. In open storing stack sites 
are smoothed firstly, stone 
and similar items on the 
site are cleaned, stack site is 
prepared for the storage by 
ploughing.
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kate alınarak yığın yerleri işaretlenerek yer tespiti yapılır.
4. Arazide araç giriş ve çıkışlarını sağlayacak sirkülasyon yolları 
hazırlanır.
5. yığın sahasında bulunan ürünlerin yağışlardan zarar görme-
mesi için eğim durumu dikkate alınarak, tahliye kanalları açılır.
6. Ürün için sahada stoklamaya yetecek ölçüde polietilen örtü 
temin edilir.

yığın yeri bölgenin özellikleri ile arazi ve toprak yapısı da dikka-
te alınarak aşağıdaki ölçülerde yapılır.
- yığın iç genişliği: 6,5-8 m
- yığınlar arası genişlik: 2,5-3,5 m
- yastık başlarının yüksekliği: 25-30 cm
- yastık genişliği: 40-50 cm
- Tırnak uzunluğu: 40-50 cm
- yığın yüksekliği: 160-175 cm

Açık yığınların alt ve üstlerinde polietilen örtülük kullanılır. Ancak 
taban suyu bulunan ve su geçirgenliği az olan ağır bünyeli toprak-
larda istenildiğinde tabanda polietilen yerine saman kullanılabilir.

Polietilenler standart olarak 0,2 mm kalınlığında ve çift katlı 4 
m genişliğindedir. Bu polietilen bir kenarından kesilerek 8 m 
genişliğinde kullanılmaya elverişli hale getirilir. Polietilenli top-
raklı açık yığının oluşumunda yığın yapısına düzgün bir şekil 
verilir. yığın üzerine parçalar halinde kesilen polietilen serilir. 
Polietilenin güneşin zararlı etkisi ile bozulacağı ve parçalana-
cağı düşünülerek dış etkilerden korunması amacıyla aynı gün 
içerisinde geçici (karalama) topraklama yapılır. yığın tamam-
landığında ise tam topraklama işlemi yapılır.

1.1.2. MAYDÜ (Modern Açık Yığın Depolama Üniteleri)
Maydüler kapalı depoların yetersiz olduğu durumlarda geçici 
olarak kullanılan bir depolama ünitesidir.
oval ve dairesel olmak üzere iki ayrı tipte olup oval maydüler 
2.500 ton, 5.000 ton ve 10.000 ton, dairesel maydüler ise 5.000 
ve 10.000 ton depolama kapasiteli olabilmektedir.

Maydülerin Doldurulması
Oval sistemlerde; havalandırma kanallarının döşenmesine ön-
celikle ürünün alınacağı kısımlardan başlanılır yarım dairenin 
merkezine doğru ve ürünün boşaltılmasını engellemeyecek 
şekilde yerleştirilir.

Depoya alınacak ürün helezon konveyörün emiş ağzına boşaltı-

3. location is determined by marking the stack areas with tak-
ing inclination of the land into consideration.
4. Circulation paths for the vehicle entrance and exits on the 
land are prepared.
5. Drainage channels are opened by taking inclination of the 
land into consideration in order to prevent the products on 
the stack site from getting damaged from rains.
6. Polyethylene sheets in sufficient amounts for stocking in the 
site are supplied 

The stack area is constructed in the following measures by tak-
ing the features of the region and land and soil structure into 
consideration.
- Inner width of the stack: 6,5-8 m
- Width between the stacks: 2,5-3,5 m
- Height of the pillow top: 25-30 cm
- Pillow width: 40-50 cm
- nail length: 40-50 cm
- Stack height: 160-175 cm

Polyethylene covers are used on the bottom and top of the 
open sacks. But on the lands with  groundwater and little wa-
ter permeability, hay can be used instead of polyethylene. 

Polyethylene has 0,2 mm thickness and double-layered 4 m 
width in standard.  This polyethylene is made suitable for use 
with 8 m width by being cut from one edge. A smooth shape 
is given to the stack construction in the formation of polyeth-
ylene land open stack. The polyethylene cut in pieces is laid on 
the stack. Taking into consideration that polyethylene will be 
damaged from the sun’s harmful effects and tore; temporary 
grounding is done during the same day with the aim of pro-

tecting from external influences. When the stack is completed, 
full grounding is applied.

1.1.2. MAYDU (Modern Outdoor Mass Storage Units)
MAyDU is a storing unit used temporarily in situations when 
the closed storages are inadequate.
MAyDUs are split in two types as oval and circular. oval MAy-
DUs can be with 2.500, 5.000 and 10.000 ton-capacity and Cir-
cular MAyDUs can be with 5.000 and 10.000 ton-capacity.

Filling MAYDUs
In oval systems; laying of ventilation ducts is firstly started on 
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lır. Ürün konveyörün hareketine engel olacak bir yüksekliğe ula-
şınca konveyör geri çekilir ve bu esnada ürün boşalacak kısım-
lara diğer havalandırma kanalları da monte edilir. Konveyör ile 
doldurma esnasında boş kalan yerler hububat fırlatıcısıyla dol-
durulur. Dolan kısımlardaki hububatın üzeri geçici olarak örtülür.

Maydünün doldurma işlemi yarıyı geçtikten sonra dolan kısmın 
üstündeki örtü tamamen açılarak o kısma ait sıcaklık ölçme 
kabloları maydü işletme ve bakım talimatlarında verilen planı-
na göre pnömatik sonda yardımıyla yığın içerisine yerleştirilir 
ve kabloların uçları maydü saçlarının üzerine yerleştirilen priz 
kutularına irtibatlandırılarak ürünün üzeri örtülür. Maydünün 
ikinci yarısı da dolduktan sonra yine plana göre sıcaklık ölçme 
kablolarının yerleştirilmesi yapılır ve üzeri örtülür. 

Üst örtüler bağlantı yerlerinden birbirlerine ve yan saçlara 
bağlanır. Emniyet kuşakları takılır. Havalandırma bacaları 
yerleştirilir. Rüzgârlı havalarda tabana serilen üst örtünün açıl-
maması için üzerine örtüye zarar vermeyecek ağırlıklar (eski 
oto lastiği, latalar) yerleştirilir.

Dairesel sistemlerde; oval sistemlerde olduğu gibi dairesel sis-
temli ünitelerde de depoya ürün alınmasından önce havalan-
dırma kanallarının montajının yapılmış olması gerekir. Dairesel 
sistemler bir tremi aracılığıyla beslenen sabit bant konveyör ve 
merkezdeki dolum kulesi aracılığı ile doldurulmaktadır.

Maydülerin Boşaltılması
Gerek oval ve gerekse dairesel sistemli ünitelerde boşaltmada 
helezon konveyörler kullanılır. Boşaltmaya başlanmadan önce 
yan saçlarda bulunan kapaklar ve üst örtü açılır. Bu kısımdaki 
ürünün helezon konveyörlerle boşaltılması sağlanır. Bilahare 
kapı kısmı saçları sökülür ve araçların depo içerisine girmesi 
temin edilerek yükleme yapılır. Boşaltma yapıldıkça ısı ölçme 
kabloları ve havalandırma kanalları da sökülür.

1.2. Kapalı Depolarda Depolama Şekilleri 
Ürün depolamak amacıyla değişik tip ve malzemelerden 
yapılan kapalı depolar genel olarak yatay ve düşey olarak 
sınıflandırılabilir.

Kapalı Depolarda Aranılacak Özellikler:
1. Depoların dış duvarları ile iç bölmeleri ürün basıncına daya-
nacak sağlamlıkta, 
2. Çatılar sağlam, yağmur ve kar sularını içeriye sızdırmayacak 
durumda,
3. zemini yoldan ve çevrenin toprak düzeyinden yüksek, su 
toplayan yerlere ve sel yataklarına uzak,
4. Tabanı beton, ahşap ve taş döşemeli ve ürün ağırlığı ile çö-
küntü yapmayacak derecede sağlamlıkta,
5. Duvar bölme iç yüzeyleri düz ve sıvalı,
6. Rutubetsiz, kapı ve pencereleri kapandığında havanın gir-
meyeceği, dış hava sıcaklığındaki değişikliklerin deponun içini 
çok az etkileyeceği yapıya sahip,
7. İçinde yanıcı ve patlayıcı maddeler bulunan bina ve tesisler-
den en az 100 m uzaklıkta,

the areas where the product is taken, they are placed towards 
the center of the semicircle in a way not to prevent the evacu-
ation of the product.

The product to be stored is poured into the inlet port of the 
worm conveyor. When the product reaches to the height 
that prevents the movement of the conveyor, the conveyor is 
pulled back and other ventilation ducts are mounted on the 
product evacuation parts. Empty spaces are filled by grain 
launcher during the filling process with the conveyor. The 
grains on the filled parts are covered temporarily.

After half of the filling process of MAyDU is done, temperature 
measuring cables belonging that part are placed into the stack 
with the help of pneumatic probe according to the plan given in 
MAyDU operating and maintenance instructions after the top 
cover of the filled parts is opened fully. The product is covered 
after the cable ends are connected with the outlet box placed 
on the MAyDU plates. After other half of MAyDU is filled, tem-
perature measuring cables are placed according to the plan 
and it is covered up. Upper covers are linked to each other and 
side plates from their connection points. Safety belts are put on. 
Ventilation shafts are placed. In order to prevent the cover from 
being removed in windy weather, some weights that would not 
damage the cover (old car tires, battens) are placed on the cover.

In circular systems; the mounting of ventilation ducts should 
be done before storing products just like in oval systems. Cir-
cular systems are filled by filling tower at the center and fixed 
belt conveyor fed via a tremie. 

Evacuation of MAYDUs
Worm conveyors are used both in oval and circular system 
units for evacuation. The caps and top cover on the side plates 
are opened before starting evacuation. The product in this 
part is evacuated by worm conveyors. later on, door panels 
are removed and the freight is done by enabling the vehicles 
to enter the storage. As the evacuation is done, temperature 
measuring cables and ventilation ducts are also removed.

1.2. Types Of Storage In closed Areas
Closed storages made of different materials in different types 
with the aim of product storing can be classified as horizontal 
and vertical in general.

Specifications for Closed Storages:
1. External walls and internal partitions of the storages should 
be strong enough to withstand the product pressure.
2. The roofs should be solid and should not leak rain and snow 
water.
3. The floor should be higher than the road and soil level of the 
environment, away from the places retaining water and gullies.
4. The floor should be made of concrete, wood and stone and 
strong enough in order not to collapse with the weight of the 
product.
5. Inner surface of wall partition should be smooth and coated.
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8. Depo giriş-çıkış kapıları araçların yanaşabilmesine, yükleme 
boşaltmaya ve araç sirkülasyonuna elverişli,
9. Deponun içinde veya zararı dokunacak kadar yakın diğer bi-
nalara ait su ve lağım tesisatı bulunmayan,
10. Binaya sinmiş olan ve ürünlerin doğal kokusunu bozacak 
kokular ihtiva etmeyen özellikte olmalıdır.

1.2.1. Depolamanın Yapılışına Göre Depolama Şekilleri
Ürünler kapalı depolarda ürün çeşidi ve ihtiyaca göre;
- Dökme
- Çuvallı olarak depolanır.

Buğday, arpa, çavdar, yu-
laf, tritikale, mısır düşey 
ve yatay depolarda dök-
me olarak depolanabilir. 
Kabuklu bakliyat, çeltik 
ve çuvallı depolanması 
gereken ürünler olmakla 
birlikte depo sıkıntısının 
yaşandığı dönemlerde 
kısa süreli olarak düşey 
ve yatay depolarda dök-
me olarak depolanabilir. 
Ancak iç bakliyat ve pirinç 
mutlaka çuvallı olarak de-
polanmalıdır. 

1.2.2. Depo Tiplerine 
Göre Depolama Şekilleri 
Silolarda Depolama
Silolarda Depolama: Silolar beton ve çelik olmak üzere iki kı-
sımda değerlendirilebilir. Beton siloların çelik silolara göre ürün 
depolaması ve muhafazası açısından bazı avantajlı durumları 
bulunmaktadır. Sıcak ve nemli bölgelerdeki bu tip depolarda 
dış hava sıcaklığından ürünü daha az etkilenir, ayrıca izolasyon-
ları iyi olduğundan fümigasyon da başarı seviyesi çelik silolara 
göre daha iyi olmaktadır. Ancak beton siloların yapı maliyetleri-
nin yüksek olması nedeniyle son yıllarda çelik silo yapımı tercih 
edilmektedir. 

Silo kuyuları değişik kapasitelerde olabilmektedir (250, 500, 
1.000, 1.250, 2.500, 5.000 ve 10.000 tonluk vb.). 

Silolarda depolanacak ürün miktarı hektolitre değerleri dikka-
te alınarak hesaplanır. Bu hesaplamada aşağıda buğdaya esas 
alınarak kullanılan çevrilme faktörleri dikkate alınarak depola-
nacak ürün miktarı tespit edilir. Depolama kapasitesinin tespi-
tinde çeşitli ürünlere ait hektolitreler ve 
buğdaya çevrilme faktörleri;

Yatay Depolarda Depolama: yatay 
depolarda ürünler dökme veya çuvallı 
olarak depolanabilir. 

Dökme Depolama: yatay depolarda 

6. The storage should have a structure that is moisture-free, air 
cannot enter inside when the doors and windows are closed, 
changes in outside temperature affect inside of the storage 
just a little.
7. The storage should be away from the building and facilities 
that have inflammable and explosive materials at least 100 m.
8. Entrance-exit doors of the storage should be suitable for ve-
hicle entrance, loading and evacuation and vehicle circulation.
9. Water and sewer installations should not be inside the stor-
age or near enough to give damage.

10. The storage should not 
contain odors that perme-
ated to the building and 
may disrupt the natural 
smell of the products.

1.2.1. Storing According 
to Storing Type
Products are stored in 
closed storages according 
to product type and need 
as;
- Bulk storage
-  Storage in sack

Wheat, barley, rye, oats, 
triticale, corn may be 
stored vertical and hori-
zontal as bulk in stor-
ages. Shelled pulses and 
rice are the products 

that should be stored in sacks, but they can be stored in 
bulk in vertical and horizontal storages for a short period 
when there is shortage of storages. Internal pulses and rice 
should be stored in sacks.

1.2.2. Storing Types According to Storage Types-Storing in Silos
Storing in Silos:  Silos can be evaluated in two parts as con-
crete and steel. Concrete silos have more advantages than 
steel silos in terms of product storing and preservation. The 
product is affected less from the outside temperature in these 
types of storages in hot and dump regions. Besides their suc-
cess level in fumigation is better than steel silos as their isola-
tions are in good condition. However, steel silo has been pre-
ferred in the recent years as the construction costs of concrete 
silos are high.

Silos can be constructed with various capacities (250, 500, 
1.000, 1.250, 2.500, 5.000 and 10.000-
ton, etc.).

The product amounts to be stored in 
the silos are calculated by taking of 
hectoliter values into account. In this 
calculation, the amount of the prod-
uct to be stored by taking conversion 
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buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, nohut ve kabuklu mer-
cimek dökme halde muhafaza edilebilir. yatay depolarda 
çeltik kısa süreli dökme olarak muhafaza edilebilir. Ancak 
bu durumda ürün yığın yüksekliğinin düşük olması gerek-
mektedir. Depolama sıkıntısının yaşanmadığı durumlarda 
çeltiğin çuvallı olarak depolanması tercih edilmelidir. yatay 
depolarda un, kepek, pirinç ve iç mercimek mutlaka çuvallı 
olarak depolanmalıdır. Depoda dökme olarak muhafaza edi-
len ürünlerin üst yüzeyleri mutlaka tesviye edilmiş olmalıdır. 

Çuvallı Depolama: Ürünlerin çuvallı depolanması öncelikle 
depo kapasitesi, ürün çeşidi, ürün rutubeti vb. faktörler dikkate 
alınarak aşağıdaki şekillerde yapılabilir.
- Tek Sıralı Çuvallı İstif
- İki Çuval Genişliğinde İstif
- Bir Çuval Genişliğinde Analı Kuzulu İstif
- Bir buçuk Çuval Genişliğinde Analı Kuzulu İstif

Çuvallı ürün depolanmasında ürünün rutubeti önemli bir fak-
tördür. Rutubet oranı dikkate alınarak istiflere konulabilecek 
çuval sayıları aşağıda gösterilmiştir. İhracat amacıyla kısa süreli 
depolanacak (azami 1 ay) çuvallı ürünlerde istife konulacak çu-
val adedi 30 sıralı olabilir.

Çuvallı Depolamada Dikkat Edilecek Hususlar
- Çuvallı depolamada ürün rutubetleri dikkate alınarak istifler-
de en fazla 5-6 sıra çuval kullanılmalıdır.
- Çuvallar ürünlerin zemin ile temasını kesecek şekilde tahta 
lata üzerine yerleştirilmelidir.
- Ürün havalandırmasının temini amacıyla istiflerin dar, cep-
heleri deponun giriş ve çıkış kapılarına karşı gelmek üzere ve 
koridorlara dikey olarak yapılmalıdırlar.
- İstifler depo kapasitesi dikkate alınarak tek veya çift sıralı 
olarak yapılmalıdır.
- İstifler arasında en az 
50 cm mesafe bırakılma-
lıdır. İstifler, depo veya 
boksun duvar ve bölme-
lerine kesinlikle dayan-
dırılmamalı, bir kişinin 
rahatça geçebileceği ka-
dar yer kalmasına dikkat 
edilmelidir.
- Çuvallı istif yapılmış 
olan depolarda her çu-
valdan numune alınabi-
lecek ve çuval sayımı ya-
pılabilecek şekilde depolama yapılması gerekmektedir.

2. DEPOlAnMIŞ ÜRÜnlERİn KOnTROl VE MUAYEnESİ
Depolanmış ürünlerin özellik ve durumunun tespiti amacıyla 
çeşitli aletler ve duyu organları yardımı ile yapılan işleme mua-
yene denir. Tahılların muayenesine başlanırken sırası ile aşağı-
daki ölçüm ve tespitler yapılır.
1. Ürünün sıcaklığı
2. Ürün rutubeti

factors into account used by taking wheat as the basis. Hec-
toliters of various products in determination of storing ca-
pacity and their factors of conversion to wheat are shown 
in the table below:

Storing in Horizontal Storages: Products can be stored in 
bulk or sacks in horizontal storages.

Bulk Storage: Wheat, barley, rye, oats, corn, chickpea and 
shelled lentil can be stored in bulk in horizontal storages. Also 
paddy rice can be stored in bulk in horizontal storages. Howev-
er, product bulk height should be low in this situation. If there 
is not a shortage for storing, it is suggested that paddy rice 
should be stored in sacks. flour, bran, rice and lentils should 
be stored in sacks in horizontal storages. Upper surfaces of the 
products stored in bulk in the storage should be smoothed.

Storing in Sacks: Storing of the products in sacks can be done 
as follow by taking factors like storage capacity, product type, 
product moisture content, etc. into account:
- Single Row Stack in Sacks
- Stack with Two Stacks Width
- Stack with one sack width
- Stack with one and a half sack width

Product moisture is an important factor in storing of the prod-
uct in sack. The sack amounts that can be piled by taking rela-
tive humidity into account are shown below. Sack amount to 
be piled in products in sacks that will be stored for a short time 
(maximum 1 month) for export can be in 30 lines.

Points to consider in Storing in Sacks
- Maximum 5-6 sacks should be used in piles by taking prod-

uct moistures in storing 
in sacks into considera-
tion.
- Sacks should be placed 
on wooden battens in 
a way that they cut the 
contact between the 
products and floor.
- for product ventilation; 
the piles should be made 
narrow and their fronts 
should be opposite of the 
entrance and exit doors 
vertical to corridors.

- The piles should be made as single or double row by taking 
the storage capacity into account.
- There should be at least 50 cm-distances between the piles. 
The piles should not be leaned to walls of the storage; it 
should be considered that there is enough space for one per-
son to pass.
- In the storages with piles in sacks; the storing should be 
made in a way that samples from each sack can be taken and 
sack counting can be done. 
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3. Ürünün kokusu
4. Haşere durumu
5. yenik tane tespiti yapılır.

Muayene zamanları ürünün depolandığı yer, ürünün cinsi, böl-
genin iklim şartları, depolanan ürünün genel durumu gibi fak-
törlerin etkisiyle değişmektedir.

Ürünlerin sağlıklı muhafazası için genel olarak 15 günlük 
periyotlarda kontrol sağlanmalıdır. Ancak gerektiğinde 
daha sık aralıklarla kontrol edilebilir. Muayene amacıyla 
depodan numune alınarak üründe; sıcak, rutubet, koku, 
yabancı madde, haşere durumu ve yenik tane vb. kontrol-
ler yapılır.

Ürün sıcaklıklarının tespiti ısı probları olan silolarda sistemden 
alınan değerlerle, yatay depolarda ise seyyar prometreler yar-
dımıyla yapılır.

Ürün rutubeti ise silolarda ürünün kendi üzerine transferi sı-
rasında alınan numunelerden, yatay depolarda ise değişik de-
rinliklerden alınan numunelerden rutubet ölçme cihazlarıyla 
tespit edilir.

Açık yığınlarda seyyar prometre ve thermoscan denilen cihaz-
larla veya termometrelerle ölçülür. MAyDÜ’lerde ise ısı probları, 
seyyar prometre veya termometreler ile ölçüm yapılır.

3. DEPOlAnMIŞ ÜRÜnlERDE MUHAFAZA VE 
MÜcADElE TEKnİKlERİ
Gıdaların üretiminden tüketime kadar uygun bir şekilde korun-
ması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla muhafaza ve depo 
zararlılarına karşı mücadele tedbirlerinin ihtiyaç duyulduğu 
zamanlarda entegre olarak uygulanması ürün muhafazasında 
başarıyı etkileyen en önemli faktörlerdir.

3.1. Depolanmış Ürünlerde Muhafaza Teknikleri
Depolanan ürünlerin miktar ve kalite yönünden bir değişime 
uğramaması için alınan önlemlerin tamamına muhafaza denil-
mektedir. Bu kapsamda; insektisit uygulaması, havalandırma, 
depo zararlılarına karşı yapılan fümigasyon, kemirgen mücade-
lesi gibi uygulamalar yapılmaktadır.

Ürün depolama sürecindeki kalite ve miktarın korunmasının 
ve depo zararlılarının gelişmesinin engellemesi amacıyla 
havalandırma yapılması muhafazadaki en önemli faktörler-
dendir.

Depolanan üründe sıcaklık ve rutubet değişikliklerinin se-
bep olacağı hasarları gidermek ve uygun depolama ortamı 
sağlamak amacıyla ürün içine emme veya basma yoluyla 
uygun şartlarda hava akımı verme işlemine havalandırma 
denir.

Depolama periyodunda sağlıklı ürün muhafazası amacıyla 
mutlaka havalandırma yapılmalıdır. Ancak havalandırmanın 

2. cOnTROl AnD EXAMInATIOn OF THE 
STORED PRODUcTS
The process that is made with the help of various instruments 
and sensory organs for the determination of the features and 
status of the stored products is called examination. The follow-
ing measurements and observations are made by order at the 
beginning of the grain examination.
1. Temperature of the product
2. Product moisture
3. Smell of the product
4. Pest Status
5. Determination of succumb grain

The examination periods changes due to the factors such as 
the place where the product is stored, product type, climatic 
conditions of the region, general state of the stored product. 
The control should be made at 15-day periods in general for 
a healthy preservation of the products. But the products can 
be controlled more frequently when necessary. Some controls 
like temperature, humidity, odor, foreign substance, pest sta-
tus and succumb grain can be done by taking samples from 
the storage for the examination.

In silos with temperature probes determination of the product 
temperature is done by the values taken from the system; in 
horizontal silos it is done by mobile prometers. Product mois-
ture is determined with the samples taken during the transfer 
of the product on itself in silos and with the samples taken 
from different depths with moisture measurement devices.

It is measured with mobile prometers and devices called as 
thermoscan or thermometers in open stacks. Measures are 
done with temperature probes, mobile prometers or ther-
mometers in MAyDUs.

3. STORAGE AnD cOnTROl TEcHnIQUES In STORED 
PRODUcTS
Protection of the foods from the production process to con-
sumption has a great importance. for this purpose; applica-
tion of preservation and struggle with the pest precautions 
against storage pests integrally when necessary is the most 
important factor that affects success on product preservation.

3.1. 3. Storage Techniques In Stored Products
All of the measures taken for preventing any change in the 
products in terms of amount and quality are called as pres-
ervation. Within this concept; applications like insecticide, air 
conditioning, fumigation against storage pests, and struggle 
with rodents are applied.

Ventilation for the purpose of preserving the quality and 
amount during product storage process and preventing the 
formation of storage pests is one of the most important factors.

Ventilation is defined as releasing airflow in suitable conditions 
via suction into the product for the purpose of eliminating the 
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belli kurallar çerçevesinde yapılması gereklidir. Verimli ve doğ-
ru yapılamayan havalandırma işlemi muhafaza açısından yarar 
sağlanamayacağı gibi enerji, zaman ve ürün kayıpların da ne-
den olabilir.

Havalandırmada Dikkat Edilecek Hususlar:
- Çevre hava sıcaklığı hububat sıcaklığından düşük olmalı ve 
havalandırma işlemini başlatabilmek için hava sıcaklığı ve 
nemi arasında bir dengenin oluşması gereklidir. Rutubet oranı 
yüksek hava, havalandırma işleminde kullanılamaz.
- Dış hava nispi nemi sonbahar ve kışın % 70’in altında, ilkba-
har ve yaz aylarında % 75’in altında ise havalandırma işlemine 
başlanılabilir.
- Geniş bir zaman diliminde nispi rutubet çok yüksek olmadığı 
durumlarda havalandırmanın sürekli yapılması faydalı olmakta-
dır. Sabah saatlerine karşı yüksek olan nispi rutubet oranları göz 
ardı edilerek havalandırmaya ara verilmeden devam edilmelidir.
- nispi rutubetin % 70‘ten düşük olduğu sonbahar ve kış ayları 
havalandırmada başarı oranı yüksek olur.
- Havalandırma için sıcaklık ve nispi nem değerlerinin sürekli 
izlenmesi ve kaydedilmesi ve yöre hava şartlarının bilinmesi 
çok önemlidir.
- Çevre sıcaklığı 0 ºC altında ise zorunlu haller dışında havalan-
dırma fanları çalıştırılmamalıdır.
- Havalandırma sistemlerinin olmadığı yatay depolarda ise kapı 
ve pencere açılarak havalandırma sisteminin olmadığı silolarda 
ise kuyudan kuyuya aktarılarak ürünün doğal yollarla havalan-
dırması sağlanmalıdır.

Havalandırmanın amaçları:
1. Ürün Sıcaklığını ve nemini Düşürmek
- Haşere gelişimini önlemek
- Akar gelişimini önlemek
- fungus (Mantar) gelişimini önlemek
- Ürün kalitesini korumak
2. Depo İçerisindeki Ürün Sıcaklığını Eşit Seviyeye Getirmek
- nem göçünü önlemek
- Kızışma ve yanmayı önlemek

1. Ürün Sıcaklığını ve nemini Düşürmek: Havalandırma yoluy-
la ürün sıcaklığının 14-16 °C ve depo nispi neminin ise % 60’ın 
altına düşmesi sağlanarak depo zararlıları ve mikroorganizma 
gelişimi önlenerek, ürün 
kalitesi korunur.

2. Depo İçerisindeki 
Ürün Sıcaklığını 
Eşit Seviyeye Getir-
mek: 
Havalandırmada esas 
amaç, hububatın yal-
nızca sıcaklık ve ne-
minin düşürülmesi 
değil havalandırma ne-
ticesinde ürünün farklı 
noktalarında ölçülen 

damages caused by temperature and moisture changes and 
providing suitable storage environment in the stored product.

Ventilation during the storage period should definitely be 
done for preserving healthy product. But the ventilation 
should be done within certain rules. not only the ventila-
tion that cannot be done efficiently and properly does not 
pay dividends but also may causes energy, time and prod-
uct losses.

Points to Consider in Ventilation:
- Environmental temperature should be lower than grain 
temperature and a balance should be formed between the 
air temperature and moisture in order to start the process of 
ventilation. The air with high moisture rate cannot be used in 
ventilation process.
- If the relative humidity of outside air is under 70 % in autumn 
and winter and under 75 % in spring and summer, then the 
ventilation process can be started.
- Continuous ventilation is useful in the environment where 
relative humidity is not high in a long period. Ventilation 
should be maintained by ignoring high relative humidity rates 
early in the morning.
-Success rate of the ventilation in autumn and winter months 
when the relative humidity is under 70 % is high.
- Continuous monitoring and recording of temperature and 
relative humidity values and knowing local weather condi-
tions are very important for ventilation.
- If the environment temperature is under 0 ºC, ventilation fans 
shouldn’t run.
- In horizontal storages where there is no ventilation system 
ventilation of the product is done by opening the doors and 
windows and in silos without ventilation system, it is done by 
transferring from one well to another.

Aims of ventilation:
1. lowering Product Temperature and Moisture
- To prevent pest growth
- To prevent mite growth
- To prevent mold growth
- To preserve product quality
2. Bringing the Product Temperature Inside the Storage to 

Equal levels 
- To prevent moisture 
migration
- To prevent heating 
and burning

1. lowering Prod-
uct Temperature and 
Moisture: The product 
quality is preserved 
by preventing storage 
pests and microorgan-
isms with lowering the 
product temperature 
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sıcaklıklar arasındaki farkı eşit seviyeye getirerek (en faz-
la ±2 °C farklılık) rutubet taşınması veya nem göçü olayını 
engellemektir. Bu durum özellikle mevsimlik veya günlük 
sıcaklık farklılıklarının olduğu subtropik iklimlerde hububat 
havalandırılmasında önemlidir.

nem Göçü: Hasadtan sonra depolanan hububat ilk yüksek 
sıcaklığını kendi kendini izole edici özelliği sebebiyle uzun 
süre korur. Depolanan hububatta soğuk mevsimlerin baş-
langıcında çevresel havanın soğumasıyla birlikte stokun 
dış yüzey tabakası iç kısımlara göre daha fazla soğur. 

Böylelikle tanecikler arasında (yığının % 35-45’ini meydana 
getiren kısım) oluşmaya başlayan hava akımları ılık havayı 
stokun daha soğuk kısımlarına taşıyarak nemin bu kısım-
lara bırakılmasına neden olmaktadır. Bu olaya nem göçü 
denir. Sonuçta deponun üst ve alt köşelerinde tutukluklar 
oluşmaktadır.

Nem göçü üç dönemde meydana gelebilir:
- Kış başlangıcı
- yaz başlangıcı
- Ürünün herhangi bir noktasında kızışma olduğunda,
Bu dönemlerde yapılacak havalandırma, muhafaza açısından 
oldukça önemli olup nem göçünü engeller.

Kış başlangıcında; depoda bulunan ürünün çevre havayla 
temas eden bölümündeki tanecikler arasında bulunan hava 
soğuyarak tabana doğru hareket eder. Aynı zamanda taba-
nın zemine yakın olan ve daha soğuk köşelere hava nemi-
ni bırakır, yığın içerisinde 
tekrar ısınıp nem kazana-
rak yükselir ve soğuk olan 
üst tabakayla karşılaştı-
ğında ise tekrar nemini 
bırakır. Buralarda nem gö-
çünden dolayı tutukluklar 
oluşturur.

Yaz başlangıcında; çevre 
havayla temas eden yığı-
nın dış bölümlerindeki ta-
necikler arasında bulunan 
havanın ısınarak yükseldi-
ği, yığın ortasındaki serin 
havanın ise tabana inip daha soğuk olan kısımlara taşıdığı 
nemi bırakır. Buralarda nem göçünden dolayı tutukluklar 
oluşturur.

Yığının herhangi bir noktasında kızışma halinde; yoğun 
haşere faaliyeti nedeniyle yığın ortasında başlayan ve kı-
zışma noktasında tanecikler arasında bulunan ısınmış ha-
vanın yükseldiği ve kazandığı nemi yukarı doğru taşıya-
rak üstteki soğuk havaya bırakması sonucunda meydana 
gelen tutukluklar mantar oluşumuna ve çimlenmelere yol 
açmaktadır.

under 14-16 °C and storage relative humidity under 60 % via 
ventilation.

2. Bringing the Product Temperature Inside the Storage to 
Equal levels: The main aim of ventilation is not only lowering 
the temperature and moisture, it is preventing the moisture 
transport or moisture migration by bringing the difference (at 
most ±2 °C difference) between the temperatures measured in 
different points of the product after ventilation to equal levels.

This situation is important in grain ventilation in subtropi-
cal climates where there are seasonal or daily temperature 
differences.

Moisture Migration: The first grains that are stored after the 
harvest are protected for a long time due to their feature of 
insulating its first high temperature by itself. The outer surface 
layer of the stock cools more than the internal parts with the 
cooling of the environmental air at the beginning of the cold 
seasons in stored grain. Thus the airflows starting to form be-
tween the grains (the part constituting 35-45 % of the stack) 
carry the warm air to the cooler parts of the stock and leave 
moisture here. This incident is called as moisture migration. In 
the end stiffness is formed on the top and bottom corners of 
the storage.

Moisture migration can be occurred in three periods:
- At the beginning of winter
- At the beginning of summer
- When there is heating on any part of the product  Ventilation 

done in these periods is im-
portant in terms of preser-
vation and prevents mois-
ture migration.

At the beginning of win-
ter; the air between the 
grains on the section of 
the stored product that 
contacts with the air 
moves towards to the 
floor by getting cooled. 
Besides the air leaves its 
moisture to the corners 
that are cooler and close 

to the floor, it rises again by warming up and gaining mois-
ture and leaves its moisture when it encounters the cool 
top layer. Stiffness is formed here due to the moisture mi-
gration.

At the beginning of summer; the air between the grains 
that are on the outer sections contacting with the environ-
mental air rises by warming up, cool air in the middle of the 
stack moves towards to the floor and leaves its moisture in 
the cooler parts. Stiffness is formed here due to the mois-
ture migration.
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Havalandırma Dönemleri:
1. Alım Döneminde Depolar Dolduktan Hemen Sonra:
Bu dönemde yapılacak havalandırmalarla (Temmuzdan itiba-
ren) ürün sıcaklıkları düşürülerek olası haşere faaliyetlerinin 
önlenmesinin yanı sıra hububat içerisinde sıcaklıklar eşit sevi-
yeye getirilerek nem göçü olayı engellenir.

2. Kış Öncesi Havalandırma: Kış öncesi Ekim, Kasım ayların-

da uzun süreli olarak yapılan havalan-
dırma ile yığının tamamen soğutularak 
haşere vb. zararlıların gelişme ve üre-
meleri engellenir.

3. Yaz Öncesi Havalandırma: Ürünün ilk-
baharda nem göçüne yol açmayacak bir 
sıcaklığa getirilmesi amacıyla yapılır.

Havalandırma Yöntemleri:
- Doğal hava ile havalandırma
- Şartlandırılmış hava ile (soğutucu sis-
tem kullanılarak) havalandırma

Doğal Hava ile Havalandırma: Doğal ha-
valandırmanın yapılabilmesi için sıcaklık 
ve nem şartlarının birlikte sağlanması ge-

When there is heating on any part of the product; the stiff-
ness, which is formed as a result of that the warmed air be-
tween the grains at the heating point due to intense pest ac-
tivity rises and leaves its moisture to the cooler air by carrying 
the moisture upward, causes mold and germination growth.

Ventilation Periods:
1. Right After the Storages are Filled In the Purchase Period: 

Besides preventing the possible pest activities by 
lowering down the product temperatures with 
the ventilations made in this period (from July), 
moisture migration is also prevented by bringing 
the temperatures of the grain to equal levels.

2. Ventilation Before Winter: Pest growth and 
breed is prevented by cooling the stack complete-
ly with long term ventilation in october, novem-
ber before winter.
3. Ventilation Before Summer: It is done with the 
aim of bringing the product temperature to a level 
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reklidir. Bu amaçla dış hava sıcaklık ve nispi rutubet değerleri 
günlük olarak takip edilir. Ayrıca ürün rutubeti ve sıcaklıkları 
ölçülür.

Depolarda doğal yolla havalandırma 
iki şekilde yapılır; 
- Havanın ürün içinden emilmesi ile yapılan havalandırma sistemi 
- Havanın ürün içine basılması yoluyla yapılan havalandırma 
sistemi

Şartlandırılmış Havalandırma Sistemleri: Dış hava şartlarının 
havalandırmaya uygun olmadığı hallerde dış havayı istenilen şart-
lara getiren soğutucu cihazlarla yapılan havalandırmaya şartlandı-
rılmış havalandırma denir.

Şartlandırılmış havalandırma cihazları dış hava şartlarına 
bağlı kalmaksızın ürün sıcaklık ve nemini düşürebilmektedir. 
Bu cihazlar daha çok sıcaklığın ve nispi nemin yüksek seyret-
tiği iklim bölgelerinde veya dış hava sıcaklığının ve neminin 
yüksek olduğu mevsimlerde kullanılır. Ancak çok nemli, sisli 
ve yağmurlu bu cihazlarında kullanılması sakıncalıdır.

Bu cihazlarla istenilen sıcaklık ve neme sahip şartlandırılmış 
hava ürün içerisine verilerek ürün soğutulur. Kullanım esna-
sında ürün ile ürüne uygulanacak havanın sıcaklık farkının 5 
°C den düşük olmamasına dikkat edilmeli ve ürün yavaş yavaş 
soğutulmalıdır. Ürün sıcaklığının birden düşürülmesi amacıy-
la soğuk hava verilmesi, depoda nem göçü ve ürün bünyesin-
de bozulmalara neden olabilmektedir.

Ancak cihazlar yüksek kapasiteli yatay depolarda kullanılacak-
sa, soğutucu cihazların tüm deponun soğutulması için değil, 
depo içindeki stoklu emtianın sıcaklık artışı gösteren bölgeleri-
nin soğutulması amacıyla kullanılması daha faydalı olmaktadır. 
Böylece kızışma, haşere faaliyeti vb. faaliyetlerden kaynaklanan 
sıcaklık artışları önlenebileceği gibi nem göçü olarak bilinen 
olay da engellenebilir. 

Depoda Havalandırma Öncesi Yapılması 
Gereken İşlemler: 
- Havalandırma fanları ve soğutucu cihazlar işletme ve bakım 
talimatlarına göre revizyonu yapılmış ve tam faal durumda ol-
malıdır. 
- Havalandırma kanalları eksiksiz ve hasarsız durumda olmalıdır. 
- Havalandırma kanalları, ürün artıklarından temizlenmiş olma-
lı ve kanal deliklerinde tıkanıklık bulunmamalıdır. 
- fan, soğutucu cihazlar ve kanal bağlantı parçaları eksiksiz du-
rumda bulunmalıdır. 
- Depoya ürün konulmadan önce havalandırma kanalları dö-
şenmiş olmalıdır.

3.2. Depolanmış Ürünlerde Zararlılarla Mücadele Teknikleri
Depo zararlıları primer ve sekonder olarak iki sınıfta değerlen-
dirilebilir. 
1. Primer Zararlılar: Birinci derecede zararlılar tamamen sağ-
lam veya bütün tanelere zarar verirler.

that does not cause moisture migration in Spring. 

Ventilation Periods:
- Ventilation with natural air
- Ventilation with conditioned air (by using cooling system) 

Ventilation Systems with natural Air: Temperature and mois-
ture conditions should be provided together for natural ven-
tilation. for this purpose outside air temperature and relative 
humidity values are monitored daily. Besides product mois-
ture and temperatures are measured.

Ventilation with natural air in storages is done in two ways; 
- Ventilation system with absorbing the air inside the product
- Ventilation system with pumping air into the product

conditioned Ventilation Systems: Ventilation with the cool-
ing devices that transform the outside air into the required 
conditions when the outside air conditions are not suitable for 
ventilation is called as conditioned ventilation.

Conditioned ventilation devices can lower down the product 
temperature and moisture regardless of outside weather condi-
tions. These devices are mostly used in climate regions with high 
temperature relative humidity or in the seasons when the outside 
air temperature and moisture is high. But it is inconvenient to use 
these devices in very damp, foggy and rainy weathers.

With these devices; the product is cooled by pumping condi-
tion air with the desired temperature and moisture. It should 
be considered that the temperature difference between the 
product and the air to be applied is not fewer than 5 °C and 
the product should be cooled slowly. Pumping cool air for de-
creasing the product temperature rapidly may cause moisture 
migration and spoilage of the product. But if the devices are 
used in high capacity in horizontal storages, it is more useful 
that the devices are used for cooling the parts of stocked com-
modity in the storage with temperature increase, not used for 
cooling the entire storage. Thus; both temperature increases 
arising from heating, pest activity, etc. and moisture migration 
can be prevented.

Processes That Should Be Done Before the Ventilation 
in the Storage:
- Ventilation fans and cooling devices should be revised ac-
cording to operating and maintenance instructions and be 
fully active.
- Ventilation ducts should be complete and undamaged.
- Ventilation ducts should be cleaned from product wastes 
and there should not be any blockage in the duct holes.
- fan, the cooling devices and duct connectors should be complete.
- Ventilation ducts should be placed before the product storage.

3.2. Pest control Techniques in Stored Products
Storage pests can be evaluated in two classes as primary and 
secondary.
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2. Sekonder Zararlılar: İkinci derecede zararlılar, birinci derece 
zararlı ve tarla zararlılarının tahrip ettiği taneler ile kırık veya 
hasar görmüş tanelerde zarar yaparlar.

Depolanmış ürün zararlıları ile mücadelede kültürel önlemlerin 
insektisit ve fümigasyon uygulamalarının ihtiyaç duyulduğu 
dönemlerde entegre olarak uygulanması, mücadelenin başa-
rısı için gereklidir.

Kültürel Önlemler: zararlıların yaşamını güçleştiren, çoğalma-
larını azaltan veya engelleyen işlemlerdir. Kültürel önlemlerde-
ki amaç zararlıların öldürülmesi değil, önceden alınan

tedbirlerle ürünleri zararlıların etkisinden korumaktır. Kültürel 
önlemler, genellikle ucuz, bilinen ve uygulanması kolay olan 
yöntemlerdir.

Bu amaçla kapalı ve açık depolama ünitelerinin ürün konulma-
dan önce kaba ve ince temizlikleri mutlaka yapılmalıdır. Kapalı 
depoların iç-dış aksamları, havalandırma kanalları, fanları, götü-
rücüler vb. depo ünitelerinde gerekli temizlikleri yapılıp çıkan 
artıklar tesislerden uzak bir yerde yakılarak imha edilmelidir.

Depolarda bulunabilecek delik, yarık ve çatlaklar sıvanarak 
kapatılır. Klapeler, yükleme ve boşaltma boruları, elevatör ya-
takları ve götürücülerle, hububatın temas ettiği bütün kısımlar 
gözden geçirilerek buralarda birikmiş hububat taneleri ve di-
ğer artıklar toplanarak imha edilmelidir.

Dışarıdan zararlı girişini engellemek için pencerelere uygun 
sıklıkta kafes teli geçirilmeli, ihtiyaç duyulması halinde ürün 
aktarmayı kolaylaştıracak şekilde depo bölmeli hale getirilmeli, 
depo iç ve dış yüzeyler ile kapı ve pencere çevreleri içten ve 
dıştan kireçle badana edilmelidir. Açık yığın sahaları, yabancı 
ot artıklarından temizlenmesi amacıyla sürdürülmelidir. Te-
mizlik işlemleri depo ve mikrobiyal zararlıların bulaşmalarını 
asgariye indirecek, aynı zamanda ürünlerin doğal şekilde ko-
runmalarını kolaylaştıracak tedbirlerdir.

İnsektisit Uygulamaları: Ürünün konulacağı depo ünitelerin-
de alınacak kültürel önlemlerden sonra, deponun iç ve dış kı-

1. Primary Pests: Primary pests give damages to the integrat-
ed grains or solid ones.

2. Secondary Pests: Secondary pests 
give damages to the grains that are 
cracked or damaged by the field or 
primary pests. 

Application of cultural precautions in 
stored product pest control integrally 
in the periods when applications of in-
secticides and fumigation are needed 
is necessary for the success of control.

cultural Precautions: These are the 
operations that make the conditions 
difficult to live for pests, reducing or 
preventing their growth. The aim in 
cultural precautions is to protect the 

products from the effects of pest with precautions; it is not kill-
ing the pests. Cultural precautions are generally inexpensive, 
common and easy to implement methods.

for this purpose; rough and detailed cleaning of the closed and 
open storing units should be done before storing the product. 
The necessary cleaning of storage units like internal and ex-
ternal components, ventilation ducts, fans, conveyors, etc. of 
closed storages should be done and the residuals should be 
disposed of by incineration in a location remote from the fa-
cilities.

Holes, crevices and cracks that can be found in the storages 
are plastered. Valves, loading and unloading pipes, elevator 
beds, conveyors and all parts in contact with the grain are 
revised and grains and other residuals accumulated in those 
parts should be disposed.

Wire mesh with the proper intervals should be used on win-
dows in order to prevent pest entrances; the storage should 
be divided into sections that would ease the product transfer 
when necessary; internal and external surfaces of the storage 
and door and window frames should be whitewashed inter-
nally and externally. open stack sites should be ploughed in 
order to clean the weed residues. Cleaning operations are the 
precautions that minimize the contamination of storage and 
microbial pests and facilitate the protection of the products 
in a natural way.
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sımları ve çevresi ile açık yığın sahalarının, ürün depolanmadan 
önce çok yönlü etkiye sahip insektisitler kullanılarak yapılan 
ilaçlama işlemleridir.

İnsektisit uygulaması sonrasında depo kapı ve pencereleri üre-
tici firma tarafından tavsiye edilen süre boyunca kapalı tutul-
malı ve havalandırıldıktan sonra ürün depolanması yapılmalı-
dır. Uygulamalarda; pülverizatörler, atomizörler, soğuk sisleme 
cihazları (UlV - Ultra low Volume) ve sıcak sisleme cihazları 
(termal fog) kullanılabilir.

Fümigasyon Uygulamaları (Aktif Mücadele): Tahılların depo-
lanması sırasında ürünün depo zararlılarına karşı korunması 
oldukça önemlidir. Ürünlerin depo zararlılarına karşı korun-
masında dünyada ve ülkemizde kullanılan en yaygın yöntem 
fümigasyon uygulamalarıdır.

Depo zararlılarıyla mücadelede, fümigantı kapalı bir ortama 
uygulayarak gaz halinde belirli bir süre tutma işlemine fümi-
gasyon denir.
Bu amaçla kullanılan ve zararlılara gaz halinde etki eden; katı, 

sıvı veya gaz formunda pestisitlere fümigant denir.

Dünyada fümigasyon işlemlerinde ağırlıklı olarak aliminium 
phospide (AlP) veya magnesium phosphide (Mg3P2) kullanıl-
maktadır. Ayrıca son yıllarda depo zararlılarıyla mücadelede 
daha çevreci alternatif yöntem ve aktif maddeler kullanılmaya 
başlanmıştır. 

Bunlardan bazıları;
- Değiştirilmiş atmosfer ve hermetik depolama,
- Co2’li gazla zenginleştirilmiş silindirize edilmiş fosfin gazı (%2 
fosfin ve % 98 Co2),
- Silindirize edilmiş fosfin gazı (%100 fosfin),
- fosfin jeneratörü (toz halinde %72’lik aliminium phospide 
gazlaştırarak uygulayan sistem),
- Silolarda gaz sirkülasyon sistemidir.

TMo fümigasyon uygulamaları aşağıdaki tablo değerleri esas 
alınarak yapılmaktadır. Ancak ülkemizde ve dünyada, depo 
hacmi dikkate alınarak yapılan uygulamalar da mevcuttur. Bu 
durumda her bir m3 hacim için en az bir adet tablet esas alına-
rak uygulama yapılır. Son yıllarda tablet formları yerine, uygula-
malarda sıkıştırılmış gaz formları da kullanılmaya başlanmıştır.

Insecticide Applications: They are the pesticiding operations on 
inner and outer parts of the storage, its environment and open 
stack sites after cultural precautions in storage units by using in-
secticides with multi-faceted impact before the product is stored.

Storage door and windows should be kept closed after the in-
secticide application for the time recommended by the man-
ufacturer and then the product storage should be done after 
ventilation. Air sprayer, atomizers, cold fogging equipment (UlV 
- Ultra low Volume) and warm fogging devices (thermal fog) 
can be used in the applications.

Fumigation Applications (Active control): Protection of the 
product against storage pests during grain storage is very im-
portant. fumigation applications are the most common meth-
ods for the protection of the products against storage pests in 
our country and in the world.

fumigation is the process of retaining the fumigant in a closed 
area in a gasiform for a while in pest control in storages.
Pesticides in solid, liquid or gaseous form that is used for that 

purpose and affect pests in a gasi-
form are called as fumigant. Main-
ly aluminum phosphide (AlP) or 
magnesium phosphide (Mg3P2) 
is used in fumigation operations 
in the world.

Besides, more environmentalist 
alternative methods and active 
substances are used in storage 
pest control recently. Some of 
them are;

- Modified atmosphere and hermetic storage
- Phosphine gas (%2 phosphine and % 98 Co2) that is enriched 
with Co2 gas 
and cylinderized
- Cylinderized 
phosphine gas 
( 100 % phos-
phine)
- Phosphine 
generator (the 
system applying 72 % powdered aluminum phosphide
- Gas recirculation system in silos.
TMo fumigation applications are done by taking the values in 
the table below as basis. However, there are other applications 
in our country and in the world done by taking the storage 
volume into account. In this case, the application is done on 
the basis of at least one tablet for each one m3

 volume.

Instead of tablet forms, compressed gas forms are used in the 
applications in the recent years.

Gassing duration in fumigation applications are applied on 
the basis of table values below. 
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fümigasyon uygulamalarında gazlama süresi aşağıdaki tablo 
değerleri esas alınarak uygulanmaktadır

Depo Tiplerine Göre Fümigasyon Uygulamaları
Yatay Depolarda Fümigasyon Uygulaması: yatay depolarda 
yapılacak uygulamalarda en önemli husus tam izolasyonunun 
sağlanmasıdır. Bu amaçla depo kapı ve pencereleri vb. aksam-
larda tam izolasyon sağlanabiliyorsa ürün üzeri örtülmeden, 
depo hacmi dikkate alınarak fümigasyon yapılabilir. Ancak 
bunu mümkün olmadığı durumlarda, fümigasyon yapılacak 
ürün üzeri tam sızdırmazlık sağlayacak şekilde örtülerek fümi-
gantlar ürün içerisine uygulanır.

Ürün miktarı dikkate alınarak yapılacak uygulamada stokun 
dip, orta ve üst bölüm sıcakları prometre ile ölçülür ve en dü-
şük stok sıcaklığı esas alınarak, “fümigasyon uygulamalarında 
ürün sıcaklık dereceleri ve depo türlerine göre kullanılacak 
fümigant miktarları (adet/ton)” tablosu dikkate alınarak uy-
gulama yapılır.

fümigasyondan önce ürün yüzeyi tesviye edilir. Depo yüzeyin-
de ilacın belli aralıklarla atılacağı noktalar belirlenerek, ilaçlama 
sondası yardımıyla depo tabanının başlayarak ürün yüzeyine 
doğru belirli aralıklarla ilaç uygulanır. fümigasyon yeterli sayı-
da teknik personel tarafından güvenlik tedbirleri alınarak en 
kısa zamanda uygulanmalıdır. 

Beton ve Çelik Silolarda Fümigasyon Uygulaması: Beton ve 
çelik silo kuyularında uygulama iki şekilde yapılabilir. 

Silo kuyusunun kendi üzerine transferi yoluyla fümigasyon; 
uygulamada silo içerisinde bulunan ısı ölçüm proplarından alı-
nan en düşük ürün sıcaklığına göre tona atılacak tablet adedi 
ve ürün tonajına göre kullanılacak ilaç miktarı tespit edilir. Kul-
lanılacak fümigantın uygulanması, ürünün kendi üzerine belli 
süre transferi yoluyla yapılır. Uygulama sonrası silo üst kapakla-
rı, baca ve giriş ağızları ve alt sürgülerden de gaz sızmaması için 
tam izolasyon sağlanacak şekilde kapatılmalıdır.

Bu yöntemle yapılan fümigasyonda gazın deponun her nok-
tasına homojen olarak ulaşmasında bazen sorun yaşanması 
nedeniyle başarısız sonuçlar alınabilmektedir. Bu nedenle silo-
larda yapılacak fümigasyonlarda tablet kullanılacaksa ürünün 
başka bir kuyuya aktarılarak yapılması tercih edilmelidir.

Ürünün kuyudan kuyuya aktarılması yoluyla yapılan fümigasyon; 
uygulamada silo içerisinde bulunan ürünün sıcaklığı ısı ölçüm prop-
ları yoluyla ölçülerek en düşük sıcaklığa göre tona atılacak tablet 
adedi ve ürün tonajına göre kullanılacak ilaç miktarı belirlenir. 

fümigant, ürün boş silo kuyusuna transfer edilirken “otoma-
tik fümigant tablet atma makinesi” veya mümkün olmaması 
halinde ürüne manüel olarak uygulanır. Uygulama sonrası 
silo üst kapakları, baca ve giriş ağızları ile alt sürgülerden 
de gaz sızmaması için tam izolasyon sağlanacak şekilde ka-
patılmalıdır.

Fumigation Applications According to Storage Types
Fumigation Application in Horizontal Storages: The most im-
portant point in applications in horizontal storages is ensur-
ing full isolation. for this purpose; if full isolation is ensured in 
parts like storage door and windows, fumigation can be done 
by taking storage volume into account without covering the 
product. If it is not possible, fumigants are applied into the 
product by covering with full impermeability.

In the application done by taking product amount into con-
sideration; the bottom, middle and top section temperatures 
of the stock are measured by prometer and the application is 
done by taking “fumigant amounts (unit/ton) used according 
to the product temperatures and storage types in fumigation 
applications “ table into account on the basis of lowest stock 
temperature.

Product surface is smoothed before fumigation. The medicine 
is applied periodically starting from the bottom of the storage 
to the surface of the product by determining the points where 
the medicine is applied at regular intervals. fumigation should 
be applied in a short time by technical staff in sufficient num-
bers after taking safety precautions.

Fumigation Application in concrete and Steel Silos: The ap-
plication in concrete and steel silos can be done in two ways.

fumigation via the transfer of silo well on itself: Tablet amount 
to be used for each ton according to the lowest product tem-
perature taken from the temperature measurement probes in 
the silo and medicine amount to be used according to the prod-
uct tonnage are determined in the application. Application of 
the fumigant is done via the transfer of the product on itself for 
a certain period. After the application, the upper caps of the 
silo should be closed in a way that ensure full isolation for pre-
venting gas leaking from the manholes, inlets and sliding bars.

Unsuccessful results can be obtained in the fumigation done 
by this method as sometimes problems are occurred in reach-
ing of the gas to every point of the storage homogeneously. 
for that reason; if tables is used in the fumigation, it should 
be preferred that the product is transferred into another well.
fumigation that is done via transfer of the product from one 
well to another: Tablet amount to be used for each ton accord-
ing to the lowest product temperature taken from the temper-
ature measurement probes in the silo and medicine amount 
to be used according to the product tonnage are determined 
in the application.

While the product is being transferred into the empty well, 
automatic fumigant tablet throwing machine” is used; if 
the silo does not have this machine, then the fumigant is 
applied to the product manually. After the application, the 
upper caps of the silo should be closed in a way that ensure 
full isolation for preventing gas leaking from the manholes, 
inlets and sliding bars.
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Fümigasyon Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar:
- fümigasyon uygulamalarında kullanılacak fümigantın üzerin-
deki etiket bilgileri dikkate alınarak uygulamanın şekli, dozu ve 
süresi belirlenir.
- fümigasyon uygulamalarında başarı açısından depo izolasyo-
nunun (sızdırmazlık) sağlanması en önemli faktördür. Bu amaç-
la depolarda gerekli her türlü tedbir alınmalıdır.
- fümigasyon işlemleri, 19/06/2011 tarihli ve 27969 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Bitki Karantina fümigasyon yönetmeli-
ği” çerçevesinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 
verilen “fümigasyon operatörlüğü Belgesi”ne sahip fümigas-
yon operatörü tarafından planlanarak yapılmalıdır.
- fümigant uygulamalarında kullanılan ilaçların insan ve çev-
re sağlığı açısından tehlike yaratabilecek olması nedeniyle her 
türlü güvenlik tedbirinin alınması gerekmektedir.
- fümigasyon uygulamalarında tablet veya pellet kullanılacak-
sa 10–14 °C nin altındaki sıcaklıklarda fümigantın çözünmesi 
ve gazlaşması güçleşeceğinden zorunlu bir durum yoksa bu 
sıcaklıklarda fümigasyon yapılmaz. Ancak düşük sıcaklıklarda 
zorunlu hallerde fümigasyon yapılacaksa, gazlama süresi “de-
ğişik sıcaklık derecelerine göre gazlama süreleri” tablosundaki 
sürenin iki katına çıkarılarak yapılır.
- Çuvallı ürünlerde yapılacak fümigasyon işlemlerinde ve khap-
ra (Trogoderma granarium) ile bulaşık depolarda gazlama sü-
resi normal sürenin iki katı kadar uygulanır.
- fümigasyon işlemi, yatay depoların pencere ve duvarlarından 
başlayarak depo çıkışı yönünde yürütülmelidir. Bu husus depo-
nun kolaylıkla terk edilmesi ve gaz etkisi ile karşılaşılmaması 
için gereklidir. 

Fümigasyon Uygulamalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri:
- fümigant uygulamalarında personelin gazın zehirli etkisine 
maruz kalmaması için uygun tipte filtre içeren tam yüz gaz 
maskesi kullanması gerekmektedir.
- Emniyet açısından fümigant kutuları yağışlı havalarda dışarı-
da açılmamalıdır.
- Açık yığınlar yağışlı havalarda 
kesinlikle ilaçlanmamalı, kapalı de-
polarda ilaçlama zorunluluğu ol-
duğu durumlarda ise yaş ve/veya 
çamurlu ayakkabılarla depolara 
girilmemelidir.
- Hydrogen phosphide (PH3) in-
sanlar ve diğer canlılar için akut ve 
kronik etkilere sahip tehlikeli bir 
kimyasal olduğundan solunma-
ması gerekmektedir. İlaçlamadan 
sonra kapı ve pencereler iyice ka-
patılmalı, kapıların üzerine ve de-
poların görülebilen yerlerine uyarı 
levhaları asılmalıdır.
- fümigasyon yapılmış olan deponun, gazlama süresi sonunda 
mutlaka havalandırılması sağlanmalıdır. Depo veya yığın çev-
resinde yerleşim yeri veya hayvan barınağı bulunması halinde, 
dikkatli davranılarak çevreye zarar vermeyecek tedbirlerin alın-
ması ve ilaçlama yapılan yerin sürekli olarak gözetim altında 

Points to consider in Fumigation Applications:
- The type, dosage and duration of the fumigation are deter-
mined by taking label information on the fumigant to be used 
in the fumigation applications.
- Ensuring storage isolation (impermeability) is the most im-
portant factor in fumigation applications in terms of success. 
for that reason all necessary measures should be taken in the 
storage.
- fumigation applications should be done by fumigation 
operator who has “fumigation operator Certificate” given 
by General Directorate of food and Control within “Plant 
Quarantine fumigation Regulations” that is published 
in the official Gazette numbered as 27969 and dated as 
19/06/2011.
- As the medicines used in fumigant applications can create 
threats in terms of human and environment health, all security 
measures should be taken.
- As dissolution and gasification of fumigant grow difficult un-
der 10-14 °C if tablet or pellet is used in fumigation applica-
tions; if there is not a necessary condition, fumigation cannot 
be applied at these temperatures. If fumigation is done in ob-
ligatory cases at low temperatures, it is done by doubling the 
gasification duration in “Gassing durations according to differ-
ent temperatures” table.
- Gasification duration is doubled in fumigation applications 
of products in sacks and in storages contaminated with khapra 
(trogoderma granarium).
- fumigation application should be done starting from the 
window and walls of the horizontal storages towards storage 
exit. This is necessary for leaving the storage easily and not to 
encounter with the gas effect.
Safety Measures to Be Taken in Fumigation Applications:
- full-face gas mask with the appropriate type of filter for pre-
venting the staff from exposing to the poisonous effect of the 
gas should be used.
- fumigant boxes should not be opened in the outside in rainy 

weather in terms of safety.
- Pesticides should not be applied 
to open stacks in rainy weather; in 
cases when there is the obligation 
of applying pesticides, nobody 
should enter to the storages with 
wet and/or muddy shoes.

-As hydrogen phosphide (PH3) is 
a dangerous chemical with acute 
and chronic effects for humans 
and other livings, it should not 
be inhaled. Door and windows 
should be closed tightly after the 

application, warning signs should be hung on the doors and 
visible places in the storage.

- Ventilation of a storage in which fumigation is applied 
should be done at the end of the gasification duration. If 
there is a settlement or animal shelter around the storage 
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bulundurulması gerekmektedir.
- fümigasyon veya gazlama süresince depolar çevresinde 
Co2’li yangın söndürme cihazları bulundurulmalı, herhangi 
bir yangın durumunda Co2 gazı kullanılarak yangın söndü-
rülmelidir.
- fümigasyon sırasında sigara içilmemeli, bir şey yenilmemeli 
ve ortamdaki hava mümkün olduğunca az teneffüs edilmelidir. 
Uygulama sonrası eller ve yüz sabunla iyice yıkanmalıdır.

Fümigasyonda Kullanılan Gaz Maskeleri ve Süzgeçleri
yaygın olarak kullanılan fümigantlar için kullanılan süzgeç 
tip ve renkleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.  Hydrogen 
phosphide (PH3) gazının zehirli özelliğinden korunmak için 
“B” tipi gri bantlı süzgeç içeren tam yüz maskesi kullanılmalıdır. 
Tam yüz maskeleri fümigant buharlarını tutan ve maskeye takı-
lan bir süzgeç vasıtasıyla koruyuculuk sağlamaktadır.

Tam Yüz Maskeleri İki Ana Parçadan Oluşur:
Maske Gövdesi ve Bağlar: lastik veya gaz geçirmez özel 
bezden yapılmıştır. yüzün büyük bir kısmı ile ağız ve burun 
kısmını örtecek boyutta olup vidalı süzgeç başlığını ihtiva 
eder. Bağlar ise maskenin yüze iyice oturmasını sağlayan 
bağlantılardır.

Süzgeç: Bir parça halinde olup iç kısmı iki tabakadan iba-
rettir. Süzgeç içerisindeki aktif kömür gaz, buharlarındaki 
tehlikeli maddeleri zararsız hale getirir. fümigant özelliğine 
göre süzgeç tipleri değişiklik gösterdiğinden maskelerde 
bulunan tek bir süzgeç bütün fümigantlara karşı koruyucu 
olarak kullanılamaz.  Bunların birbiri ile karıştırılmaması için 
değişik fümigantlar için kullanılan süzgeçler değişik renkle-
re boyanmıştır.

4. DEPOlAnMIŞ ÜRÜnlERDE ARIZA VE ISlAH İŞlEMlERİ
4.1. Depolanmış Ürünlerde Arıza
Depolanan ürünlerde yukarıda belirtilen muhafaza ve mü-
cadele teknikleri uygulanmadığı veya eksik uygulandığı du-
rumlarda veya ürünün yapısından kaynaklanan nedenlerden 
dolayı bazı hallerde ürün sıcaklık ve rutubetinde artış, koku ve 
renginde değişim ve zararlı aktivitesinde artış görülmesi halin-
de ürün bünyesinde meydana gelen ve gıda değerini azaltan 
fiziki ve kimyevi değişikliklere arıza denir.

Arıza Çeşitleri:
1- Koku
2- Kızışma
3- Küflenme
4- Çimlenme
5- Çürüme
6- Tutukluk
7- yanma
8- Haşerelenme

1. Koku: Gerek ürün bünyesindeki protein ve karbon hidrat-
ların parçalanması, gerekse mikroorganizmaların faaliyeti 
sonucu meydana gelen fermantasyon sonrası ekşi-tatlı alkol 

or stack, precautions that do not give damage to the envi-
ronment by being careful and the place should be under 
control continuously.
- There should be fire extinguishers with Co2 around the stor-
ages during fumigation or gasification durations; in case of a 
fire, it should be extinguished by using Co2 gas.
- Smoking and eating should be prohibited during fumigation 
and the air should be inhaled as little as possible. Wash hands 
and face thoroughly with soap after application.

Gas Masks and Filters Used in Fumigation
filter type and colors used for common fumigants are stated in 
the table below. In order to protect from poisonous nature of 
hydrogen phosphide (PH3) gas, full-face mask with “B” type grey 
band should be used. full-face masks provide protection via a 
filter that retains fumigant steam and mounted on the mask.

Full Face Masks consist of Two Parts:
Mask Parts and Ties: It is made of rubber or special gas-tight 
cloth. It is in a size that covers a large part of the face, mouth 
and nose and contains screwed filter cap. Ties make the mask 
fit well on the face.

Filter: It is single piece and has two layers inside it. Active coal 
gas inside the filter makes dangerous substances in the steam 
harmless. As filter types vary according to their fumigant prop-
erty, only one filter cannot be used as protective against all 
fumigants. for not to be confused with each other, filters used 
for different fumigants are painted in different colors.

4. BREAKDOWn AnD IMPROVEMEnT PROcEDURES In 
STORED PRODUcTS
4.1. Breakdown in Stored Products
When the preservation and control techniques stated above 
are not applied in the stored products or applied incomplete; 
or if there is increase in product temperature, moisture and 
pest activity, change in smell and color; physical and chemi-
cal changes inside the product that decrease food value are 
called as breakdown. 

Breakdown Types:
1 - Smell
2 - Heating
3 - Molding
4 - Germination
5 - Decay
6 - Stiffness
7 - Burning
8 - Pest Activity

1. Smell: Sour-sweet odor of alcohol and sulfur odors can be 
formed after fermentation being caused by both fragmenta-
tion of proteins and carbohydrates in the product and action 
of microorganisms. These odors make products unusable by 
permeating into the products according to the progress level 
of fermentation.
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kokuları ile kükürt kokuları oluşabilir. fermantasyonun ilerle-
me derecesine göre bu kokular ürüne sinmek suretiyle ürünü 
kullanamaz hale getirir.

2. Kızışma: Depolanan tahılların canlı olduğundan hayatiyetini 
devam ettirmek için solunum (respirasyon) faaliyetini sürdürür. 
Bu faaliyet esnasında havadan oksijen alır ve tane bünyesinde-
ki karbonhidratlarla reaksiyona girmesi sonucunda su buharı, 
karbondioksit ve enerji açığa çıkarır. 

ortaya çıkan su buharı ve ısı tanenin teneffüsünü daha da arttı-
rarak veya depo zararlılarının faaliyeti sonucunda tane sühune-
ti yüksek derecelere (örneğin 70-80 ºC) çıkabilir. Kızışma olayı 
ile beraber tanelerdeki rutubet % 30’lara kadar çıkabilir.

3. Küflenme: Küflenmenin esas nedeni depo koşullarının fun-
gusların (mantar) gelişmesine uygun hale gelmesidir. fungus-
lar, rutubeti yüksek yerlerde hızla çoğalarak koloniler teşkil 
ederler ve tanenin iç kısımlarına kadar bulaşarak nişasta vb. 
maddeleri parçalayarak üründe küflenmeye neden olurlar. Küf-
lenme, ürün yapısında kimyasal değişikliğe sebep olarak kalite-
de bozulmalara neden olmaktadır.

4. Çimlenme: Tahıl danesinin nem ve sıcaklığın etkisiyle bün-
yelerine su alması yoluyla tanenin şişmesi ve rüşeymin uzaya-
rak filiz oluşması olayına çimlenme denir. Çimlenen tane eko-
nomik değerini kaybeder.

5. Çürüme: Kızışmanın çok ilerlemiş hali olup tanedeki 
canlı maddeler parçalanmış ve gıda değerini tamamen 
kaybetmiş hale gelirler. Üründe çürüme esnasında ortaya 
çıkan gazlar ve ağır kötü kokular, tahılı gıda olarak kullanı-
lamaz hale getirirler.

6. Tutukluk: Kızışma esnasında tanede rutubet artması ne-
deni ile tutukluk da görülebilir. Rutubetin artması ile taneler 
yumuşar ve birbirine yapışır, üründe oluşan basıncın da et-
kisiyle yer yer kütleleşmeler görülür ki bu duruma tutukluk 
denir. Tutukluk daha ziyade deponun dip ve köşelerinde 
görülebilir. Tutukluk sonucunda üründe kıymet kayıpları 
oluşur.

7. Yanma: Hububat sıcaklığının çok fazla arttığı (70 oC‘ye kadar) 
durumlarda ortaya çıkan hububatın kömürleştiği durumdur.

8. Haşerelenme: Tahıllarda depo zararlıları ile mücadelenin za-
manında yapılmadığı ve aşırı artış gösterdiği hallerde, ürün ru-
tubet ve sühunetinde artışlar ortaya çıkar ve ürün bünyesinde 
bozulmalar görülür.

4.2. Depolanmış Ürünlerde Islah İşlemleri
Herhangi bir nedenle arızalanan ürüne fiziki ve kimyevi 
işlemlerin uygulanarak evsafının tekrar kazandırılmasına 
ıslah denir. Islah işlemi fiziksel ve kimyasal ıslah diye ikiye 
ayrılır.
1. Fiziksel Islah: Sıcaklık ve rutubeti yükselen veya yüksek olan 

2. Heating: As the stored grains are livings, they continue to 
respiration activity in order to maintain their lives. They get 
oxygen from the air and will produce water vapor, carbon 
dioxide, and energy by reacting with the carbohydrates in-
side the grain. Because of the increase in grain respiration 
due to the water vapor and temperature or because of the 
pest activities, grain heat can decrease to high degrees (70-
80 ºC) . Moisture in grains can increase to 30 % with the 
heating. 

3. Molding: The main reason for molding is that storage con-
ditions are suitable for fungi growth. fungi forms colonies by 
breeding fast in places with high moisture and causes mold-
ing by fragmenting starch and similar substances after con-
taminating to the inner parts of the grain. Molding causes 
quality deterioration by causing a chemical change in the 
product structure.

4. Germination: Germination is called as sprout formation by 
swelling of the grain after taking water with the effect of mois-
ture and temperature and growing of the germ. Germinated 
grain loses its economic value.

5. Decay: It is the very advanced state of heating. The living 
substances in the grain are fragmented and lose their food val-
ue. Gases and bas smells formed during decay process make 
the product unusable.

6. Stiffness: Stiffness can be seen in the grain due to mois-
ture increase during heating. Grains are getting softer and 
stick to each other, masses are seen partly with the effect 
of pressure formed in the product and it is called stiffness. 
Stiffness can be seen rather at the bottom and the corners 
of the storage. Value losses are formed in the product as a 
result of stiffness.

7. Burning: It is the carbonization state of the grain in situations 
when grain temperature increases too much (up to 70 °C) 
8. Pest Activity: In situations when the grain pest control is 
not done in time and increases excessively, product tempera-
ture and moisture increase and the product spoils.

4.2. Improvement Procedures in Stored Products
Improvement is re-gaining of the quality by applying physical 
and chemical operations into the product that is broken-down 
for some reason. Improvement procedure is divided into two 
as physical and chemical improvement.

1. Physical improvement: It is the process done for the pur-
pose of lowering down the values of the product whose tem-
perature and moisture is rising or already high.

Physical improvement of the products is done with two 
methods as;
1.1. Ventilation
1.2. Drying
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ürünün değerlerini düşürmek amacıyla yapılan işleme denir.
Ürünlerin fiziksel ıslahı;
1.1. Havalandırma
1.2. Kurutma olmak üzere iki yöntemle yapılır.
2. Kimyasal Islah: Haşerelenerek arızalanan ürüne fümigasyon 
uygulama işlemidir.

Depolardaki noksanlık-Fazlalık İle Kıymet Kayıpları:
Muhafazanın amacı, ürünün depoya girişinden çıkıncaya kadar 
geçen zaman zarfında miktar ve kalite olarak minimum kayıp-
la korunmasıdır. Depoya giren ve çıkan her türlü ürün mutlaka 
tartılarak kayıt altına alınır.

Ürünün giriş ve çıkış miktarlarına göre noksanlık, fazlalık veya 
kıymet kaybı meydana gelebilir.
Fazlalık nedenleri:
1. Ürünün rutubet almasından,
2. Depolar arası karışmalardan,
3. Tartı toleranslarından,
4. Tartı aletlerindeki arıza nedeniyle fazla tartı yapmasından 
kaynaklanmaktadır.

noksanlık nedenleri:
1. Ürünün rutubet kaybetmesinden,
2. Ürünün solunumu sonucu oluşan kuru madde kayıplarından,

2. chemical improvement: fumigation application process 
on the product that is broken-down due to pest activity.
Value losses in the Storages with Deficiency-Excess:
The aim of preservation is the protection of the product with 
minimum loss in terms of amount and quality in the period 
between the entrance and exit. Any kind of product that is 
brought to the storage and taken out from the storage is re-
corded by weighing.  

Deficiency, excess or value loss can be occurred according to 
the inlet and outlet amounts of the product.
Excess Reasons:
1. Product’s soaking-up moisture,
2. Mixtures between the storages,
3. Weight tolerances,
4. Excessive weighing due to the weight faults.

Deficiency Reasons:
1. Product’s loss of moisture 
2. loss of dry matters as a result of product respiration 
3. Product consumption of storage pests, birds and rodents
4. Mixtures between the storages,
5. Weight tolerances,
6. Deficient weighing due to the weight faults,
7. Dust emission, spillage and scattering during manipulation
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3. Depo zararlıları, kuşlar ve kemirgenlerin ürünü tüketmesinden,
4. Depolar arası karışmalardan,
5. Tartı toleranslarından,
6. Tartı aletlerinin arıza nedeniyle noksan tartı yapmasından,
7. Manipülasyon esnasındaki tozuma, dökülme ve saçılmalardan,
8. Kötü niyetten kaynaklanmaktadır.

Kıymet Kaybı nedenleri:
1. Depo zararlıları, kemirgen ve kuşların daneleri çeşitli şekilde 
delmesi, kemirmesi ve ürünü kullanım amacı dışına çıkarması,
2. Ürünün yüksek rutubet ve ısıyla çimlenmesi, mikroorganizma-
ların da devreye girmesiyle küflenmesi, koku sinmesi, çürümesi ve 
kömürleşme sonucu kısmen veya tamamen özelliğini yitirmesi
3. Çeşitli manipülasyonlar nedeniyle danenin kırılması, parça-
lanması ve ezilmesi şeklindeki kayıplardır.
Rutubetten dolayı ağırlık kaybının hesaplamalarında aşağıdaki 
formül esas alınmaktadır.

M =  M1 (100-a)

            100-b
M  = Depodan çıkan ürün miktarı (kg)
M1 = Depoya giren ürün miktarı (kg)
a  = Giriş Rutubeti (%)
b  = Çıkış Rutubeti (%)
f  = fire miktarı (kg)
fire (f) = Ml - M

SOnUÇ
Dünya nüfusunun yedi milyara ulaştığı günümüzde, nüfusun 
beslenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanmasında tahılların öne-
mi her geçen gün artmakta ve bu nedenle birim alandan elde 
edilen ürün miktarının arttırılması ile birlikte üretimden tüke-
time kadar olan süreçte ürünün uygun şekilde korunması ve 
depolama kayıplarının en aza indirilmesi bir zorunluluk olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Tahılların depolanmasında muhafaza ve mücadele uygulamala-
rının depolama periyodu boyunca titizlikle uygulanması, depo-
larda ürün nem ve sıcaklığının süreli kontrol altında tutulması, 
depoculuk konusunda kalifiye eleman yetiştirilmesi, ülkemiz 
depo açığının giderilmesi amacıyla özel sektörün depoculuk 
faaliyetine özendirici tedbirlerin alınması, lisanslı depoculuğun 
teşvik edilmesi ve ayrıca kamu ile özel sektör depolarının lisanslı 
depoculuk standartlarına uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır.

Depolanmış ürünlerde kayıpların azaltılması ve artan tüke-
tici bilinci dikkate alındığında, depo zararlıları ile mücadele 
daha önemli hale gelmektedir. Depo zararlılarıyla mücade-
lede genel olarak koruyucu yöntemler uygulanmakla bir-
likte asıl mücadele yöntemi olarak fümigasyon yöntemleri 
kullanılmalıdır.

8. Malevolence.
Value loss Reasons:
1. Storage pests, rodents, and birds’ drilling, gnawing and mak-
ing the grains be used other than their intended use
2. Germination of the product due to high temperature and 
moisture, molding, smelling, decaying and losing its features 
partly or completely as a result of carbonization with the help 
of the microorganisms
3. Cracking, fragmentation and crushing of the grain due to 
various manipulations

The calculation of the weight loss due to moisture is based on 
the following formula

M = M1 (100-a)

             100-b
M  = The amount of product taken out from the storage(kg)
M1 = The amount of product entering the storage(kg)
a  = Input Moisture (%)
b  = output Moisture (%)
f  = The amount of waste (kg)
Waste (f)  = Ml - M

cOnclUSIOn
In today’s world with a population of 7 billion; the importance 
of grains is increasing each passing day for the nutrition of 
the population and ensuring food safety and thus protection 
of the product properly and minimizing the storage losses 
emerge as a necessity in the process from production to con-
sumption together with the increase in the amount of product 
obtained per unit area. 

Applying the preservation and control applications in 
grain storage carefully during the storage period, keeping 
the product moisture and temperature in the storages un-
der control continuously, training of qualified personnel 
on warehousing, taking precautions encouraging of the 
private sector for the warehousing operations in order to 
eliminate the shortage of storage, encouraging licensed 
warehousing and making the private sector storages 
adapted to the licensed warehousing standards should be 
provided.

When reduction of losses and increasing consumer aware-
ness are taken into consideration, control of the storage 
pests is becoming more important. 

Although preventive methods are applied in storage pest 
control generally, fumigation applications should be used 
as the main control method.
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Tahıl dePOlamada 
zARARlARIn olUŞUM 

MEKAnİzMAlARI VE 
DEPolAMAnIn TEMEl 

PREnSİPlERİ

foRMATIon MECHAnISMS of 
loSSES In GRAIn 

SToRAGE AnD BASIC 
PRInCIPlES of SToRAGE

GİRİŞ
Tahıllar yılın belli bir döneminde hasat edildiği ve tüm yıl boyu 
insan ve hayvan beslenmesinde kullanıldıkları için, bozulma-
dan iyi bir şekilde depolanmaları önemli bir konudur. Çeşitli 
ürünlerin mevcut miktar ve kalitesini en iyi koruyacak şartlar-
da belli bir süre muhafaza edilmesi, depolama olarak tanım-
lanmaktadır. Bu kapsamda da tahılların miktarını ve biyolojik, 
teknolojik, besinsel ve ekonomik kalitesini koruyacak şartlarda 
muhafaza etme işlemi, tahıl depolama olarak tanımlanmakta-
dır (TSE, 2003). 

Tahıl depolama işlemiyle; tahılın gıda, yem ve tohumluk kali-
tesinin gelecek hasat dönemine kadar veya daha uzun bir süre 
korunması amaçlanmaktadır. Tahıllar iyi şartlarda depolandık-
larında, yapıları gereği kalitelerini kaybetmeden uzun süre de-
polanabilmektedirler (loewer ve ark. 1994).

Dünya genelinde çoğunlukla tahıl tarımı, sıcaklık ve nem 
değerleri bakımından depolama için uygun olmayan iklim 
bölgelerinde yapılmaktadır. yüksek sıcaklık ve nispi nem şart-
larında depolanan tahıllarda da bozulmalar oluşmaktadır. 
Bu bozulmalar nedeniyle tahılın miktar ve kalitesinde oluşan 
kayıpların yanı sıra, tüketici sağlığı açısından da önemli riskler 
oluşmaktadır. Ayrıca bozuk tahılların hayvan beslenmesinde 
kullanılmaları, yine dolaylı olarak insan sağlığı üzerinde riskler 
oluşturmaktadır (Brooker ve ark., 1992; Posner ve Hibbs, 2005; 
Weinberg ve ark., 2007).

Tahıllarda depolama zararları ve kayıplar, ülkelerin gelişmiş-
liklerine göre değişiklik göstermekle birlikte Türkiye’de ve 
Dünya’da yıllık yaklaşık %10 civarındadır (Ekmekçi ve ferizli, 
2000; Işıkber ve ark., 2005; Dizlek ve ark., 2008; Tunç ve Erler 
2008; fAo, 2011). Bazı durumlarda kötü depolama sonucu küf-

InTRODUcTIOn
As grains are harvested at a certain period of the year and 
used in human and animal nutrition all year round, it is an im-
portant issue that they should be stored well without spoil-
ing. Storing various products in a way to be able to protect 
the existing amount and quality for a certain period of time is 
defined as storing. Within this concept; storing in a way to be 
able to protect grains’ amount and biological, technological, 
nutritional and economic quality is defined as grain storage 
(TSE, 2003). 

With grain storage; protection of grain’s food, feed and seed 
quality until the next harvest period or longer is aimed. Grains 
can be stored for a long time without losing their quality by 
their nature when they are stored in good conditions (loewer 
et al. 1994).

Around the world; grain farming is mostly done in the climate 
conditions that are not appropriate for storage in terms of 
temperature and humidity values. Grains can also be spoiled 
when they are stored in high temperature and relative humid-
ity conditions. Because of this situation; besides the losses 
of amount and quality of the grain, major risks can also be 
formed in terms of consumer health. furthermore, using 
spoiled grains in animal nutrition create risks on human health 
indirectly (Brooker and et al., 1992; Posner and Hibbs, 2005; 
Weinberg and et al., 2007). 

Damage and losses in grain storage may vary depending 
on the development levels of the countries. These losses are 
around 10 % in Turkey and in the world annually (Ekmekçi and 
ferizli, 2000; Işıkber and et al., 2005; Dizlek and et al., 2008; 
Tunç and Erler 2008; fAo, 2011). In some conditions; some 
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lenme ile bozulan tahıllar, yıkama ve kabuk soyma gibi işlem-
lerden geçirildikten sonra işlenerek piyasaya verilebilmektedir. 
Tahıl bazlı ürünlerin tüm toplum tarafından yaygın olarak tüke-
tilmesi nedeniyle de, bu ürünlerin içerdikleri aflatoksin ve okra-
toksin gibi kanserojen mikotoksinler, toplum sağlığı üzerinde 
son derece önemli bir risk oluşturmakta ve tehlikeli maruziyet-
lere neden olmaktadır. 

Tahıl taneleri temel olarak; endosperm adı verilen bir yedek 
besin deposundan, embriyo adı verilen ve solunum yapan 
canlı bir bitki taslağından ve bunları koruyan çok katmanlı 
bir kabuktan oluşmaktadır. Depo zararları ise, solunum yapan 
canlı tanenin yapısı ve değişken çevre koşullarının ortak ve 
kompleks etkileşimlerinden kaynaklanmaktadır. Uygun olma-
yan depolama şartları, tahılların solunum faaliyetini hızlandır-
manın yanı sıra mikrobiyolojik aktivite ve haşere faaliyetini de 
artırmaktadır. 

Tahılda depolama esnasından oluşan zararların en önemli et-
kenleri; tane solunumu, mikrobiyal aktivite ve haşere faaliyetle-
ridir. Bu etkenlerden kaynaklanan zararların büyüklüğü, temel 
olarak nispi nem, sıcaklık ve atmosfer bileşimi gibi silo şartları 
ve tane suyu içeriği ile kontrol edilebilmektedir (Elgün ve Er-
tugay, 2000; Posner ve Hibbs, 2005; Özkaya ve Özkaya, 2005).

Tahılların bozulmadan depolanabilmeleri için tanenin su içe-
riğinin düşük olması ve depolama sırasında da bu düşük tane 
suyu içeriğinin korunması gerekmektedir. İyi bir tahıl depola-
ma ve depolamanın devamlılığı için tanelerin yeterince olgun, 
zedelenmemiş-sağlam; tane suyu içeriğinin %14’den, yığın 
sıcaklığının 15°C’den ve  depo atmosfer nispi nem oranın da 
%65’den düşük olması gerekir (lower ve ark., 1994; Elgün ve 
Ertugay, 2000).

Toprak Mahsulleri ofisi (TMo) tarafından 2011 yılında kamuo-
yuna yapılan bir açıklamada; Türkiye’de 4 milyon tonu TMo ve 
12 milyon tonu ise özel sektöre ait olmak üzere çeşitli nitelikte 
toplam 16 milyon ton tahıl depolama kapasitesinin bulundu-
ğu, 7 milyon ton daha depolama kapasitesine ihtiyaç olduğu 
ve lisanslı depoculuk işlemlerinin de teşvik edildiği bildirilmiş-
tir (TMo, 2011). Türkiye’de mevcut kurulu bulunan 16 milyon 
ton depolama kapasitesinin yaklaşık yarısı (8 milyon ton) çeşitli 
donanımlara sahip metal silolardan, geriye kalan yarısı ise daha 
iptidai şartlardaki çeşitli depolardan oluşmaktadır.

1. DEPOlAMA ZARARlARInI OlUŞTURAn FAKTÖRlER 
VE ETKİ MEKAnİZMAlARI
1.1. Solunum
Tahıl taneleri, canlılıklarını devam ettirmek için ihtiyaç duyduk-
ları enerjiyi solunum ile temin etmektedirler. Solunum, tanenin 
enzimleri yardımıyla bünyesinde bulunan glikozu oksijen ile 
parçalayarak enerji elde etme mekanizması olarak tanımlan-
maktadır. Aşağıdaki reaksiyonda da görüldüğü gibi solunum 
ile tanenin karbonhidrat içeriği harcanırken; karbondioksit, su 
buharı ve ısı enerjisi oluşturulmaktadır. Bir mol glikozun solu-
numda kullanılması ile elde edilen 690 kcal enerjinin yaklaşık 

grains spoiled as a result of molding, can be put in the market 
after some processes like washing and husking. 

As grain-based products are consumed widely by the entire 
society, carcinogenic mycotoxins such as aflatoxin and ochra-
toxin create extremely important risk on public health and 
cause dangerous exposures.

Cereal grain basically consists of replacement food store called 
as endosperm, a live plant draft that is called as embryo and 
respiring and a multi-layered husk protecting the others. Stor-
age losses arise from the structure of the respiring live grain 
and common and complex interactions of the variable envi-
ronmental conditions. Improper storage conditions both ac-
celerate the respiratory activities grains and increase micro-
biological activity and pest activities. 

The most important factors of the losses occurred during grain 
storage are grain respiration, microbial activity and pest activi-
ties. The size of these losses arising from those factors can be 
controlled with basically grain water content and silo condi-
tions like relative humidity, temperature and composition of 
the atmosphere (Elgün and Ertugay, 2000; Posner and Hibbs, 
2005; Özkaya and Özkaya, 2005).

In order to store grains without spoiling; the water content of 
the grain should be low and this low amount of water content 
should be maintained during storage. for a good grain stor-
age and storage continuity; grains should be ripped enough, 
undamaged-solid; grain water content should be lower than 
14 %, busk temperature lower than 15°C and the relative hu-
midity of the storage atmosphere lower than 65 % (lower and 
et al., 1994; Elgün and Ertugay, 2000).

In an explanation by Turkish Grain Board (TMo) in 2011; it was 
reported that ın Turkey there is 16 million-ton storing capac-
ity 4 million of which belongs to TMo and 12 million of which 
belongs to private sector, there is need of another 7 million 
storing capacity and licensed storage operations are also en-
couraged (TMo, 2011). nearly half (8 million tons) of the total 
16 million-ton storing capacity consists of metal silos having 
various equipment, the remaining half consists of various stor-
ages in more primitive conditions.

1.FAcTORS THAT FORM THE STORAGE lOSSES AnD 
EFFEcT MEHcAnISMS
1.1 Respiration
Cereal grains get the energy they need in order to maintain 
their viability through respiration. Respiration is defined as 
the mechanism of obtaining energy by lysing the oxygen 
in its structure with the help of the grain’s enzymes. As it is 
seen in the reaction below while carbohydrate content of 
the grain is consumed via respiration; carbon dioxide, wa-
ter vapor and heat energy are formed during this process. 
While 60 % of the 690 kcal energy obtained by using one 
mole glucose in the respiration is used for viability, the rest 
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%60 kadarı canlılık için kullanılırken geriye kalan %40 (276 kcal) 
kadarı ise çevreye ısı olarak yayılmakta olup, depo içi sıcaklı-
ğının yükselmesine neden olmaktadır (Elgün ve Ertugay 2000; 
Posner ve Hibbs, 2005). Solunum ve/veya atmosferik nedenler-
le silo içi sıcaklığının yükselmesi ise solunum, mikrobiyal akti-
vite ve haşere faaliyetlerini artırmaktadır. Artan bu faaliyetler 
döngüsel olarak depo içi sıcaklığın ve nispi nemin daha da yük-
seltmesine neden olmaktadır. 

C6H12o6 + 6o2 - 6Co2 + 6H2o + 690 kcal (Solunum reaksiyonu)

Tanelerin solunum faaliyeti nedeniyle depo atmosferinin de-
ğişime uğramasıyla; oksijen değeri düşme eğilimine girerken 
karbondioksit, su buharı ve sıcaklık değerleri ise artma eğili-
mine girmektedir (Elgün ve Ertugay, 2000; Özkaya ve Özkaya, 
2005; Posner ve Hibbs, 2005). Depo atmosfer gaz bileşiminin 
değişimine tane solunumunun yanı sıra mikroorganizma akti-
vitesi ve haşere faaliyeti de önemli katkıda bulunmaktadır.

Solunum faaliyeti sırasında oluşan su buharı, depo içi nispi 
nemin yükselmesine; depo içi nispi nem ise higroskobik olan 
tane ile nem dengesini etkileyerek tane su içeriğinin artmasına 
neden olmaktadır. Artan tane su içeriği ise tanenin solunum fa-
aliyetini hızlandırmaktadır.

 Depo şartlarına dışarıdan bir müdahalede bulunulmaz ise bu 
durum döngüsel olarak depolama için tehlikeli olabilecek bir 
boyutta devam etmektedir (Elgün ve Ertugay, 2000; Posner ve 
Hibbs, 2005). Ayrıca artan depo nispi neminin soğuk yüzeyler-
de damlacıklar halinde yoğunlaşmaları, mikroorganizma akti-
vitesi, özellikle de küf sporlarının vejetatif forma geçmesi için 
oldukça uygun bir ortamın oluşmasına neden olmaktadır.

Tahılların tane suyu içeriği ve solunum hızı arasında önemli 
bir ilişki vardır. Tahılların depolanmasında kritik olan %14 tane 
suyu içeriğinden sonra tanelerin solunum hızları oldukça hızlı 
bir şekilde artmaktadır. 

Solunum hızının artışıyla birlikte karbondioksit, su buharı ve ısı 
üretimi de artmaktadır. Tane suyu içeriği arttıkça tanenin solu-
num hızı ile birlikte küf solunumu da artmaktadır. yapılan bir 
buğday depolama araştırmasında; %14.3 tane suyu içeriğinde 
karbondioksit üretiminin yalnızca tane solunumundan kay-
naklandığı belirlenmiş ve 1 birim olarak kabul edilmiştir. 

Aynı çalışmada %14.6 tane suyu içeriğinde tane solunumu 1.25 
birim olurken, küf sporlarının açılması sonucu oluşan solunu-
mun 5 birim olduğu; %16 tane suyunda ise tane solunumunun 
2.5 birim olurken, küf solunumunun 75 birim olduğu tespit 
edilmiştir (Elgün ve Ertugay, 2000). 

Mısır tanelerinin su içeriği ve depolama kalitesi arasındaki iliş-
kinin araştırıldığı bir başka çalışmada ise; örneklerin tane su 
içeriği %14, 16, 18, 20 ve 22 olarak ayarlanmış ve bu örnekler 
30°C’ de 75 gün süre ile depolanmıştır. Bu çalışmada yüksek 
tane su içeriğine sahip mısır tanelerinin yüksek kurumadde 

40 % (276 kcal) is radiated to the environment as heat and 
causes increase in the internal temperature of the storage 
(Elgün and Ertugay 2000; Posner and Hibbs, 2005). The in-
crease in internal silo temperature due to respiration and/
or atmospheric reasons increases the microbial activity and 
respiration and pest activities. These increasing activities 
cause the increase in the internal storage temperature and 
relative humidity cyclically.

C6H12o6 + 6o2  -  6Co2 + 6H2o + 690 kcal (Respiration reaction)

With a change in the storage atmosphere due to the respira-
tion activity of the grains, while the oxygen value tends to de-
crease; carbon dioxide, water vapor and temperature values 
tend to increase (Elgün and Ertugay, 2000; Özkaya and Özkaya, 
2005; Posner and Hibbs, 2005). Besides the grain respiration, 
microorganism and pest activities also contribute a lot to the 
change of the storage atmosphere gas composition.

Water vapor formed during the respiration activity causes 
the relative humidity inside the storage to increase; relative 
humidity inside the storage causes the grain water content 
to increase by affecting the balance between the grain and 
humidity that is hygroscopic. 

Increased grain water content accelerates the respiration ac-
tivity of the grain. If an intervention from the outside is not 
made, this situation continues cyclically in an extension that 
can be dangerous for the storage (Elgün and Ertugay, 2000; 
Posner and Hibbs, 2005). 

Besides; the condensation of the increased relative humidity 
of the storage on cold surfaces in droplets causes the forma-
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kaybına, düşük çimlenme oranına ve yüksek küf ve bakteri içe-
riğine sahip oldukları tespit edilmiştir (Weinberg ve ark., 2007).
Solunumda açığa çıkarak sıcaklığın yükselmesine neden olan 
ısı enerjisi, karbonhidratlardan elde edildiği için tane, kuru-
madde içeriği açısından da kayıplar yaşamaktadır (Pomeranz 
1988).  İyi depolama şartlarında kabul edilebilir seviyelerde 
olan bu kurumadde kayıpları, kötü depolama şartlarında ol-
dukça yüksek seviyelere çıkabilmektedir (Pomeranz, 1988; El-
gün ve Ertugay, 2000;  Cauvain ve young, 2009). Bir çalışmada, 
görünür küf gelişiminin, ancak %0.2-0.4 oranında kurumadde 
kaybı oluştuktan sonra ortaya çıktığı rapor edilmiştir (Magan 
ve Aldred, 2007).

1.2. Mikrobiyal aktivite
Tahıllar; üretim, hasat ve nakliye koşulları gereği mikroorganiz-
ma ve haşere kontaminasyonuna oldukça açık ürünlerdir. Bu 
kontaminasyonlar nedeniyle tahılların üzerinde önemli miktar-
da bakteri, maya ve küf bulunmaktadır. Bu mikroorganizmalar, 
kuru tahıllarda, düşük su aktivitesi ve koruyucu kabuk nede-
niyle faaliyet gösteremeyip inaktif olarak tane üzerinde bulu-
nurken, depolama sırasında uygun nem ve sıcaklık şartlarının 
oluşmasıyla birlikte faaliyete geçerek tahılların bozulmasına 
neden olmaktadırlar. Ancak küfler, kendi fizyolojileri gereği 
bakteri ve mayalara göre daha düşük su aktivitesi ve sıcaklık 
şartlarında da faaliyet gösterebildikleri için tahılların bozulma-
sında diğer mikroorganizmalara göre oldukça önemli bir yere 
sahiptir (loewer ve ark., 1994; Dendy ve Dobraszczyk, 2001; 
Magan ve Aldred, 2007). 

Küf gelişimi; sıcaklık, nispi nem ve oksijen içeriği gibi depo 
şartlarına ve tane suyu içeriğine bağlıdır. Tane suyunun kritik 
depolama su içeriği olan %14 değerini aşmasının ardından, ar-
tan sıcaklıkla birlikte depolama ortamındaki küf faaliyeti de art-

tion of a quite appropriate environment for microorganism 
activities and especially switching of the mold spores to the 
vegetative form.

There is an important relation between the grain water content 
and respiration speed. After passing the critical water content 
level that is 14 %, the respiration speed of the grains accelerates 
fast. Carbon dioxide, water vapor and heat generation increase 
together with the respiration speed. 

As the water content of the grain increases, mold respiration 
increases together with the respiration speed of the grain. In 
a wheat storage research; it was determined that carbon diox-
ide generation arises only from the grain respiration at a 14.3 
% water content rate and it was taken as 1 unit. In the same re-
search, while grain respiration is 1.25 unit when the water con-
tent rate is 14.6 %, respiration as a result of the mold spores is 
5 units; when the water content is 16 %, grain water content is 
2.5 units and the mold respiration is 75 units (Elgün and Ertu-
gay, 2000). In another research on the relation between water 
content of corn grain and storage quality; the water content of 
the samples was set as 14, 16, 18, 20 and 22 % and these sam-
ples were stored for 75 days 30°C. It was determined that corn 
grains with high water content have high dry matter loss, low 
germinating rate and high mold and bacteria content (Wein-
berg and et al., 2007).

As the heat energy that causes the temperature to increase 
by being released during respiration is obtained from carbo-
hydrates, grain has losses in terms of dry matter (Pomeranz 
1988). These dry matter losses that are at acceptable levels in 
good storage conditions may increase to quite high levels in 
bad storage conditions (Pomeranz, 1988; Elgün and Ertugay, 
2000; Cauvain and young, 2009). In a research, it was reported 
that visible mold formation emerges only after loss of dry mat-
ter at a 0.2-0.4 % rate is occurred (Magan and Aldred, 2007).

1.2 Microbial Activity
Grains are accessible products for microorganism and pest 
contamination due to production, harvesting and transport 
conditions. There are significant amounts of bacteria, yeast 
and mold on grains due to these contaminations. These mi-
croorganisms cannot show any activities on dry grains due 
to low water activity and protective husk and be inactive on 
the grain, they cause spoiling of the grains by getting active 
with appropriate moisture and temperature conditions during 
storage operations. 

However; as molds can show activity in lower water activity and 
temperature conditions than bacteria and yeasts due to their 
physiology, they have much more important part in spoilage of 
the grains than other microorganisms (loewer and et al., 1994; 
Dendy and Dobraszczyk, 2001; Magan and Aldred, 2007).

Mold growth depends on grain water content and storage 
conditions like temperature, relative humidity and oxygen 
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maktadır. İlk önce su damlacıklarının bulunduğu yerlerde baş-
layan küf faaliyeti, mekanik bütünlüğünü kaybetmiş tanelerde 
ve tanelerin embriyo kısımlarında devam etmektedir (Elgün ve 
Ertugay, 2000; Özkaya ve Özkaya, 2005; Posner ve Hibbs, 2005).

Depo küfleri çoğunlukla Aspergillus, Penicillum ve fusarium 
cinslerine dahil olan türlerdir. Bu türler çoğunlukla depo nispi 
neminin %70’i aşmasından sonra gelişmeye başlamaktadırlar. 
Bu cinslere ait küfler; aflatoksin, okratoksin, zearalenon ve pa-
tulin gibi mikotoksin adı verilen toksik metabolitler üretmeleri 
yönüyle de oldukça tehlikelidirler. Bu mikotoksinler insan ve 
hayvanların hayati sistemlerinde çeşitli tahribatlara ve kanser-
lere neden olmaktadır. 

Aspergillus cinsi küflerin ürettiği bir mikotoksin olan aflatok-
sin, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından 1. 
derece kanserojen olarak tanımlanmıştır.  Küf faaliyeti sonu-
cu ortamın sıcaklık ve nem şartları, bakteri ve maya aktivi-
tesi için de uygun hale geldiğinden, bu mikroorganizmalar 
da faaliyete geçerek ürünün daha çok bozulmasına neden 
olmaktadırlar (Kent ve Evers, 1994; Binder, 2007; Gregori ve 
ark., 2012).

Küfler optimum 25-30°C’de gelişebilirken bazı küfler 0°C’ye ka-
dar düşük ve 55°C’ye kadar yüksek sıcaklıklarda gelişebilmek-
tedirler. Küfler, özellikle fiziki bütünlüğü bozulmuş karbonhid-
rat ve lipit açısından zengin gıdalarda hızla gelişebilmektedir. 
Küf gelişimi için ortam nispi neminin %62’den ve materyal su 
içeriğinin %10’dan yüksek olması gereklidir. 

Aerobik canlılar olduğu için küflerin gelişimleri, düşük oksijenli 
veya %12’den fazla karbondioksit içeren ortamlarda oldukça 
yavaşlamaktadır. Depo gaz bileşimi ve okratoksin oluşumu 
üzerine yapılan bir çalışmada; su aktivitesinin 0.80 değerinde 
ve Co2 içeriğinin %30’un üzerinde bulunduğu ortamlarda, ok-

content. After the grain water exceeds 14 % critical storing 
water content value, mold activity in the storage environment 
increases in parallel with the increasing temperature. Mold ac-
tivity that is seen first in the places where the water droplets 
are continues on the grains that lost its mechanical integrity 
and embryo parts of the grains (Elgün and Ertugay, 2000; Öz-
kaya and Özkaya, 2005; Posner and Hibbs, 2005).

Storage molds generally belong to Aspergillus, Penicillum 
and fusarium species. These species develop mostly after 
the storage relative humidity exceeds 70 %. These types of 
molds are really dangerous as they breed toxic metabolites 
called as mycotoxin like aflatoxin, ochratoxin, zearalenone 
and patulin. 

These mycotoxins cause various damages on human and 
animal vital systems and cancers. As a mycotoxin bred by 
Aspergillus molds, aflatoxin is defined as 1st degree carci-
nogenic by International Agency for Research on Cancer 
(IARC). As the temperature and humidity conditions of the 
environment become suitable for bacteria and yeast activity 
as a result of mold activity, these microorganisms cause the 
spoilage of the product more (Kent and Evers, 1994; Binder, 
2007; Gregori and et al., 2012).

While molds can grow at optimum 25-30°C, some molds can 
grow at temperatures from 0°C to 55°C. Molds can grow fast in 
foods that are rich in carbohydrate and lipid whose physical 
integrity is damaged. 

for the mold growth the relative humidity of the environment 
should be over 62 % and the material water content should 
be over 10 %. As molds are aerobic livings, their growth fairly 
slows down in the environments with low oxygen (o2) or with 
carbon dioxide rate (Co2) higher than 12 %. It is detected in 
a study on gas composition of the storage and the forma-
tion of ochratoxin that ochratoxin production in an environ-
ment with a water activity value of 0.80 and Co2 level over 30 
% completely stops. It is detected by another study that the 
toxin produced by fusarium type of molds, is not formed in a 
storage environment with 50 % Co2 and 20 % o2 (Magan and 
Aldred 2007).

 As the grain and mold respiration increases after the grain 
water content and storage relative humidity exceed critical 
levels, the grain starts to spoil. The releases heat and water 
encourages grain and mold respiration. 

Even if the carbon dioxide rate in the storage atmosphere 
exceeds 12 % and the respiration is pressured, grains con-
tinue spoiling due to hydrolytic enzyme activities (loewer 
et al., 1994; Dendy and Dobraszczyk, 2001; Magan and 
Aldred, 2007). As the bacterial spoilage in the grains start 
after the storage relative humidity exceed 90 %, it emerges 
in the spoiled grains that are already spoiled by mold activi-
ties (Posner and Hibbs, 2005).
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ratoksin oluşumunun tamamen durduğu tespit edilmiştir. Bir 
başka çalışmada ise fusarim cinsi küflerin ürettiği toksinin, %50 
Co2 ve %20 o2 içeren depo ortamında oluşmadığı tespit edil-
miştir (Magan ve Aldred 2007). 

Tane suyu içeriğinin ve depo nispi neminin kritik seviyele-
ri geçmesinden sonra, tane ve küf solunumunun artması 
nedeniyle tahıl bozulmaya başlamaktadır. ortaya çıkan su 
ve sıcaklık; tane ve küf solunumunu teşvik etmektedir. Bu 
ortamda karbondioksitin depo atmosferindeki oranı %12’yi 
geçse ve solunum baskılansa bile, bu defa hidrolitik enzim 
faaliyetleri nedeniyle tahıl bozulmaya devam etmektedir 
(loewer ve ark., 1994; Dendy ve Dobraszczyk, 2001; Magan 
ve Aldred, 2007). Tahıllarda bakteriyel bozulma, depo nispi 
nem değeri %90’ı geçtikten sonra başladığı için çoğunlukla 
halihazırda küflenme ile bozulmuş tahıllarda ortaya çıkmak-
tadır (Posner ve Hibbs, 2005). 

1.3. Haşere Faaliyeti
Ürünlere zarar veren böcek, akar, fare ve kuş gibi canlılar haşere 
olarak adlandırmaktadır. Sayıları ve çoğalma hızları nedeniyle 
böcek ve akarlar tahıllara zarar veren en önemli haşere grubu-
nu oluşturmaktadırlar. Bu böcek ve akarlar, beslenmek ve içine 
yumurta bırakmak için tahıl tanelerine zarar vermektedirler. Bu 
haşerelerinin faaliyeti sonucu depoda tahıl kaybı olduğu gibi, 
üründe önemli teknolojik ve duyusal kalite kayıpları da oluş-
makta ve ürün sağlık için riskli bir hale gelmektedir (Posner ve 
Hibbs, 2005; Tunç ve Erler 2008).

Sitophilus granarius (l.) (buğday biti), S. oryzae (l.) (pirinç 
biti), S. zeamais Motschulsky (mısır biti) (Col: Curculionidae), 
Trogoderma granarium (Everts) (kapra böceği)) (Col.: Der-
mestidae), Rhizopertha dominica (f.) (ekin kambur böceği), 
(Col.: Bostrychidae); Tribolium confusum Jac. Du Val. ve T. 
castaneum (Herbst) (kırma bitleri) (Col.: Tenebrionidae); Pti-
nus fur (l.) (beyaz benekli örümcek böceği) (Col.: Ptinidae), 
nemapogon granellus (l.) (=Tinea granella l.) (ekin ambar 
güvesi) (lepidoptera: Tineidae), Ephestia kuehniella zeller 
(değirmen güvesi) (lepidoptera: Pyralidae), Acarus siro (l.) 
(un akarı) ) (Acari: Acaridae)  gibi depo zararlıları tahıllara za-
rar veren önemli böcek ve akar türleridir (Kırtok, 1988; Özer ve 
ark., 1989; loewer ve ark., 1994; Dendy ve Dobraszczyk 2001; 
Işıkber, 2005; Tunç ve Erler 2008). 

Uzun depolama süresi içerisinde depo şartlarının böcek ve 
akar faaliyetine uygun sıcaklık ve nem değerlerine gelmesiyle 
önemli tahıl kayıpları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu haşere faa-
liyetine bağlı olarak oluşan lokal sıcaklık ve nem artışı, solunum 
ve küf faaliyetini de artırmaktadır. 

Böcek faaliyeti 5°C sıcaklık ve yaklaşık %10 tane suyu içeri-
ğinde yok denecek kadar düşük iken 21°C ve %13 tane suyu 
içeriğinde ise tüm ürüne zarar verebilecek kadar üst seviyede 
olabilmektedir. Sıcaklık yükseldikçe böcekler deponun serin 
bölgelerine göçerek zarar vermeye devam etmektedirler. Buğ-
day zararlılarından biri olan ekin kambur böceği (R. dominica) 

1.3 Pest Activity
livings like insect, mite, rat and bird are called as pests. Be-
cause of their numbers and breeding speed insects and mites 
constitute the most important pest group that gives damages 
to the grains. These insects and mites give damages to the 
grains in order to feed and lay eggs. Besides grain losses in the 
storage due to the activities of these pests, significant techno-
logical and sensory quality losses are occurred for the prod-
ucts and they become risky for the health (Posner and Hibbs, 
2005; Tunç and Erler 2008).

Storage pests such as Sitophilus granarius l. (weevil), S. ory-
zae l. (rice louse), S. zeamais Motschulsky (corn borer) (Col: 
Curculionidae), Trogoderma granarium (Everts) (Khapra 
beetle) (Col.: Dermestidae), Rhizopertha dominica f. (crop 
hump beetle) (Col.: Bostrychidae), Tribolium confusum Jac. 
Du Val.  and T. castaneum (Herbst) (half-blood lice) (Col.: 
Tenebrionidae), Ptinus fur l. (white-spotted spider mite) 
(Col.: Ptinidae), nemapogon granellus l. (=Tinea granella 
l.) (crop warehouse moth) (lepidoptera: Tineidae), Ephe-
stia kuehniella zeller (mill moth) (lepidoptera: Pyralidae), 
Acarus siro l. (flour mite) (Acari: Acaridae)   are the impor-
tant insect and mite species that give damage to the grains 
(Kırtok, 1988; Özer and et al., 1989; loewer and et al., 1994; 
Dendy and Dobraszczyk 2001; Işıkber, 2005; Tunç and Erler 
2008).

Significant grain losses are occurred when the temperature 
and humidity values appropriate for insect and mite activi-
ties are formed in storage conditions during long storing 
durations. Besides, local temperature and humidity in-
crease as a result of this pest activity, increases the respira-
tion and mold activity. 
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üzerinde yapılan bir çalışmada; bu zararlının uygun depolama 
şartlarında depo yüzeyinde başlayan faaliyetlerini 4 aylık sü-
reçte 15 m derinliğe kadar ulaştırdıkları tespit edilmiştir (flinn 
ve ark., 2004). 

Sıcaklık 50°C’nin üzerine çıkartıldığında böcek ve yumurtaları 
inaktive edilebilmekle birlikte, 43°C’den sonra tanenin çim-
lenme gücü de zarar görmektedir. Depo atmosferinde oksijen 
%2’den düşük ve/veya karbondioksit %12’den yüksek konsant-
rasyonlara ulaştığında, böcek ve akar faaliyeti minimize olmak-
tadır (loewer ve ark., 1994; Elgün ve Ertugay, 2000; flinn ve 
ark., 2004; Posner ve Hibbs, 2005).

Ayrıca bu böcek ve akarların; kendileri, vücut döküntüleri (boş 
larva gömlekleri ve pupa kılıfları ile ölen bireylerin vücut ka-
lıntıları), dışkı ve özellikle lepidopter böcek zararlılarının larva-
ları tarafından oluşturulan ağların depolardan değirmenlere 
taşınması ve una öğütülmesi de üründe önemli bir kalite dü-
şüklüğüne neden olduğu gibi tüketicide de sağlık sorunlarına 
neden oluşturmaktadır. Akar dışkıları unda kötü kokuya neden 
olmalarının yanı sıra tüketicide alerjik cilt ve akciğer hastalıkla-
rı (astım) gibi sağlık sorunların oluşmasına neden olmaktadır 
(Kent ve Evers, 1994).

omurgalı haşereler olarak da bilinen fare ve kuşlar da tahıllara 
önemli zararlar vermektedir. Tahıllara zarar veren fareler, temel 
olarak Rattus norveginucus (norveç sıçanı, kahverengi sıçan), 
Rattus rattus (çatı veya gemi faresi, siyah fare) ve Mus musculus 
(ev faresi) olarak üç gruba ayrılmaktadır. Tahıllara zarar veren 
kuşlar ise silo bölgesinde yaşayan yerel kuş türleri olarak tanım-
lanmaktadır (loewer ve ark., 1994).

Bu haşereler tahılları tüketmelerinin yanı sıra tane bütünlü-
ğünü bozarak ve tanelere insanlar için patojen mikroorganiz-
malar içeren dışkılarını da bulaştırarak zarar verirler. Bu haşe-
re faaliyeti sonucu insanlarda tifo ve salmonellosis gibi ciddi 
hastalıklar oluşabilmektedir. Ayrıca fareler depoların taşıyıcı ve 
otomatik kontrol sistemleri gibi çeşitli donanımlarını da kemi-
rerek depo sistemine de zarar verebilmektedir.

Haşerelerle mücadelede; etrafa ürün saçılmasının önlenmesi, 
depo girişlerinin kapatılması, depo içerisinde ölü noktaların gi-
derilmesi, depolanma öncesi tahılın ön temizliğinin yapılması, 
entolasyon ve aspirasyon gibi sanitasyon tedbirlerinin alınması 
oldukça önemli bir yere sahiptir. Haşerelerle mücadelede yay-
gın olarak kullanılan pestisit gibi çok çeşitli kimyasal madde-
lerin ürünlerde neden olduğu kalıntılar da tüketicilerde ciddi 
sağlık problemlerine neden olabilmektedir (Kent ve Evers, 
1994). Günümüzde tahıl işletmelerinde haşerelere karşı yaygın 
olarak fosfin (PH3) gazı ile fumigasyon işlemi uygulanmaktadır 
(Ridley ve ark., 2011).

1.4. Mekanik etkiler ve yabancı madde zararları
Tahıllar; hasat, nakliye ve aktarma faaliyetleri sırasında meka-
nik nedenlerle kırılarak tane bütünlüklerini kaybetmektedirler. 
Sağlam tanede birbirinden ayrı bölümlerde bulunan enzimler 

While the insect activity is scarcely any low in the approxi-
mately 10 % grain water content and at 5°C, it can reach to 
the highest level in 13 % grain water content and at 21°C. 
as the temperature increases, insects continue to give 
damage by migrating to the cooler areas of the storage. 
In a research made on crop hump beetle (R. dominica) as 
one of the wheat pests; it was determined that this pest 
can reach its activities that are started on the surface of 
the storage to 15 m depth in 4-month duration flinn and 
et al., 2004).

When the temperature is increased over 50°C, the insects 
and their eggs can be inactivated but the germination 
power of the grain is also damaged over 43°C. . When the 
oxygen rate of the atmosphere inside the storage is lower 
than 2 % and/or the carbon dioxide rate is higher than 12 
%, the insect and mite activities are minimized (loewer and 
et al., 1994; Elgün and Ertugay, 2000; flinn and ark., 2004; 
Posner and Hibbs, 2005).

Being milled together with the wheat or formation of these 
insects themselves and their body rash (larval sloughs, 
pupa coverings and body residues of deceased persons), 
feces and nets made by the larval of especially lepidoptera 
insects in the flour can cause important quality losses in the 
flour and health problems of the consumer. 

Besides causing bad smells in the flour, mite feces cause 
health problems like allergic skin and lung diseases (asth-
ma) for the consumer (Kent and Evers, 1994).
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ve substratlar, kırılma sonucu tane bütünlüğünün kaybolma-
sıyla bir araya gelerek tahılların bozulmasını hızlandırabilmek-
tedir.  Özellikle lipitler, güvenli depolama sıcaklığının altında 
dahi, lipolitik enzimlerin etkisinde kalarak tahılların hızlı bir 
şekilde acılaşıp bozulmasına neden olmaktadır. Ayrıca bütün-
lüğü bozulmuş taneler, kabuğun korumasını kaybetmesi nede-
niyle küf ve böcek zararının oluşması için de iyi bir başlangıç 
ortamı oluşturmaktadırlar (loewer ve ark., 1994). 

organik safsızlıklar küf ve böcek kontaminasyonuna ve onların 
beslenmesine ortam sağlaması, inorganik safsızlıklar tane bü-
tünlüğünün bozulmasına yol açması, yeterince olgunlaşmamış 
taneler ise sahip oldukları yüksek tane suyu içeriği nedeniyle 
depolama üzerine olumsuz etkilerde bulunmaktadır (Cauvain 
ve young, 2009)

1.5. Enzimatik aktivite
olgun kuru tanelerde, enzimatik aktiviteler düşük de olsa de-
vam etmektedir. Ancak tane su içeriği %15’i geçtiğinde veya 
küflenme faaliyeti nedeniyle tahıl bozulmaya başladığında; ta-
nenin kendi amilolitik, protolitik ve lipolitik enzimleri de tahılın 
bozulmasını hızlandırmaktadır. Özellikle bütünlüğü bozulmuş 
tanelerde lipolitik aktive sonucu acılaşmalar, oksidatif ürünler 
ve serbest radikaller oluşmaktadır (loewer ve ark., 1994; Elgün 
ve Ertugay 2000). 

2. DEPOlAMA ZARARlARInI KOnTROl ETMEDE ETKİlİ 
OlAn FAKTÖRlER VE ETKİ MEKAnİZMAlARI
Günümüzde tahıl depolama yöntemleri çok eski zamanlar-
dan bu yana kullanılan toprak altı kuyular, toprak üstü yığın-

Known also as vertebrate pests, rats and birds give significant 
damages to the grains. Rats that hive damages to the grains 
are split into three groups as Rattus norveginucus (norway 
rat, brown rat), Rattus rattus (roof or ship rat, black rat) and 
Mus musculus (home rat); birds are mainly defined as local 
bird species living in the silo area (loewer and et al., 1994).

Besides consuming the grains, these pests give harms by 
damaging the grain integrity and contaminating their feces, 
which pathogen microorganisms for humans, to the grains. 
As a result of these pest activities, serious diseases such as 
typhoid fever and salmonellosis can be occurred in humans 
besides rats can damage the storage system by gnawing the 
various equipment such as conveyor and automatic control 
systems.

for the struggle with the pests; preventing product scattering 
in the environment, closing the storage entrances, eliminating 
the dead spots inside the storage, pre-cleaning of the grain 
before storing, taking sanitation precautions like entolation 
and aspiration have an important role. Residuals of the vari-
ous chemicals like pesticide used widely in struggle with the 
pests on products can cause serious health problems (Kent 
and Evers, 1994). Today phosphine gas (PH3) gas and fumiga-
tion are applied widely against pests at grain facilities (Ridley 
and et al., 2011).

1.4 Mechanical effects and foreign substance damages
Grains lose their grain integrity by being cracked due to me-
chanical reasons during harvest, transportation and transfer 
activities. Enzymes and substrates in separate sections in a sol-
id grain can accelerate grain spoilage by gathering together 
after the elimination of grain integrity as a result of cracking. 

Especially the lipids cause the grains go bitter and deteriorate 
fast by being effected from the lipolytic enzymes even under 
the safe storage heat. Besides, as the disintegrated grains lose 
the protection of the husk, they form a good initial environ-
ment for the formation of insect and mold damage (loewer 
and et al., 1994). 

As organic impurities provide mold and insect contamination 
and environment for them to feed; inorganic impurities cause 
damages to the grain integrity; the grains that are not ripped 
enough have high grain water content, they all have negative 
impacts on storage (Cauvain and young, 2009).

1.5 Enzymatic activity
Enzymatic activities continue in the ripped dry grains even in 
low levels. However when the grain water content exceeds 
15 % or the grain starts to spoil due to mold activity; grain’s 
amylolytic, proteolytic and lipolytic enzymes accelerate the 
spoilage of the grain. Especially in the grains whose integrity 
is damaged; rancidity, oxidative products and free radicals can 
be formed as a result of lipolytic activity (loewer and et al., 
1994; Elgün and Ertugay 2000).
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lar ve çuvalda depolama gibi ilkel yöntemlerden silolar gibi 
yüksek teknolojiye sahip yöntemlere kadar değişkenlikler 
göstermektedir. 

Silolar, betonarme veya metalden yapılabilmekle birlikte gü-
nümüzde; kurulum, başka bir yere taşınabilme ve yüksek tek-
noloji uygulama kolaylığı gibi bir takım avantajları nedeniyle 
(yüksek ısı iletim dezavantajına rağmen) metalden yapılmak-
tadır. Metal silolar 10-30m çap ve yüksekliğe kadar değişik 
boyutlarda yapılabilmektedir (loewer ve ark., 1994).

Tahıllar, kötü bir şekilde depolandıklarında mekanik, bi-
yokimyasal, mikrobiyolojik ve haşere nedenleriyle yüksek 
oranda zarara uğrayarak küf kokan, asit içeriği yükselmiş, 
kalitesi düşmüş ve çimlenme gücü azalmış bir hale dönüş-
mektedir. Bu halin devam etmesi sonucu ise küf ve böcek 
zararının yanı sıra kızışma ve silo yanığı olarak adlandırılan 
tahıl bozulmaları da oluşmaktadır. 

Tahılların iyi bir şekilde depolanmasıyla bu zararlar kabul edi-
lebilir limitler dâhilinde tutulabilmektedir. Tahıllarda oluşan bu 
zararlar; depo ve tahıl temizliği, kimyasal ilaç kullanımı, tane 
suyu içeriği, yığın sıcaklığı, depo nispi nemi ve depo içi kontrol-
lü atmosfer gibi çeşitli faktörlerin kontrolü ile en alt seviyelerde 
tutulabilmektedir. 

2.1. Sanitasyon
Depolamadan önce depo içerisinin iyi bir şekilde temizlenme-
si, depodaki haşere girişlerine neden olabilecek açıklıkların ka-
patılması ve depoya alınacak tahılın eleme, entolasyon ve aspi-
rasyon gibi işlemler ile bir ön temizlemeden geçirilmesi, iyi bir 
depolama için yapılması gereken sanitasyon uygulamalarıdır 
(Elgün ve Ertugay, 2000; Tunç ve Erler, 2008). 

2.2. Tane suyu ve sıcaklığı ve depo nispi nemi 
Tahıllar, çevresiyle su alış-verişinde bulunan higroskobik ma-
teryallerdir. Higroskobik materyal ile çevre nispi nemi arasında 
higroskobik denge kuruluncaya kadar, su, kimyasal potansiye-
lin yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru transfer 
olur (Atkins, 1988; Sarıkaya, 1993). 

Genel olarak tane suyu içeriği ve çevre nispi nemi arasındaki 
ilişki %65 nispi nem değerine kadar doğrusal bir artış göste-
rirken, daha yüksek nem değerlerinde bu artış çok daha hızlı 
olmaktadır. Tahıl taneleri %65 nispi nemde yeterince uzun 
süre tutulduklarında, tane suyu içeriği yaklaşık %14 seviye-
sinde dengeye gelmektedir (loewer ve ark., 1994). 

Bir çalışmada tane suyu içeriği %8 olan buğdayın %75 nispi 
nem ortamında 8 gün tutulduktan sonra %14.5 su içeriğin-
de higroskobik dengeye ulaştığı, %80 nispi nemde tutuldu-
ğunda %16 su içeriğinde, %90 nispi nemde tutulduğunda 
ise %23 su içeriğinde dengeye ulaştığı belirlenmiştir (Elgün 
ve Ertugay, 2000).

Tane suyu içeriği depolamanın güvenli bir şekilde yapılabilme-

2. FAcTORS THAT ARE EFEcTIVE On cOnTROllInG  
STORAGE lOSSES AnD EFFEcT MEHcAnISMS
Today grain storage methods vary from underground wells 
that have been used since the ancient times, above-ground 
stacks and storage in the sacks to high technology methods 
like silos. As well as silos can be constructed from concrete or 
metal; the installation can be moved to another place and can 
be made of metal due to some advantages (despite its high 
heat transmission disadvantage) like high technology ease of 
application. Metal silos can be constructed in different sizes to 
10-30 m diameter and height (loewer and et al., 1994).

When grains are stored in bad conditions, they begin to smell 
fusty, their acid content increases, their quality decreases and 
germination power decreases due to mechanical, biochemi-
cal, microbiological and pest reasons. If this situation continu-
ous, grain spoilages called as heating and silo burn besides 
mold and insect damages. 

These damages can be kept within acceptable limits by stor-
ing the grains in good conditions. These damages of the 
grains can be kept at the lowest levels by controlling various 
factors like storages and grain cleaning, the use of chemical 
pesticides, grain water content, bulk temperature, relative hu-
midity in the storage and controlled atmosphere inside the 
storage.

2.1 Sanitation
Cleaning inside of the storage before storing, closure of open-
ings that can cause pest entrances to the storage and pre-
cleaning of the grain to be stored with some processes like 
screening, entolation and aspiration are necessary sanitation 
applications that should be done for a good storing (Elgün 
and Ertugay, 2000; Tunç and Erler, 2008).

2.2 Grain water content and relative humidity of the storage
Grains are hygroscopic materials that exchange water with its 
environment. Until the hygroscopic balance between the hy-
groscopic material and environment relative humidity is set, 
water is transferred from the point where chemical potential is 
high to the one where chemical potential is low (Atkins, 1988; 
Sarıkaya, 1993). While the relation between the grain water 
content and environment relative humidity shows a linear in-
crease to 65 % relative humidity value, this increase is much 
faster for higher humidity values. 

When the grains are kept in 65 % relative humidity for a long 
time, grain water content get balanced at 14 % level (loewer 
and et al., 1994). In a research; the wheat with 8 % grain water 
content reaches to hygroscopic balance in 14 % water content 
after it is kept in 75 % relative humidity for 8 days; it reaches to 
balance in 16 % water content when it is kept in 80 % relative 
humidity and reaches to balance in 23 % water content when 
kept in 90 % relative humidity (Elgün and Ertugay, 2000).

Grain water content is the most important factor that should 
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si için kontrol altında tutulması gereken en önemli faktördür. 
Güvenli bir tahıl depolama için; tahıl türüne göre değişmekle 
birlikte tane suyu içeriği %14’den ve depo nispi nemi %65’den 
düşük olmalıdır (Kent ve Evers, 1994). 

Depo nispi neminin %65’den daha yüksek değerlerde ol-
ması halinde, tahıl tanelerinin su içeriklerinin higroskobik 
özellikleri nedeniyle %14 değerinin üzerine çıktığı ve bo-
zulmanın hızlandığı tespit edilmiştir (owens, 2011; Posner 
ve Hibbs, 2005; Elgün ve Ertugay, 2000). Dolayısıyla sağlam 
taneli tahılların iyi bir şekilde depolanabilesi için alınacak 
temel önlemler; tane su içeriğini %14 ve depo nispi nemini 
ise %65 değerleri altında kalmasını sağlamaktır. yine bu iki 
faktörün sıcaklıktan hızlı bir şekilde etkilenmeleri nedeniyle 
tahıl depolamada, depo sıcaklığının da iyi bir şekilde kontrol 
altında tutulması gerekmektedir. 

yapılan bir buğday depolama araştırmasına göre; depo sı-
caklığı 15°C iken %20 tane suyu içeriğindeki tanelerin 40 
gün, %16 tane suyu içeriğindeki tanelerin ise 160 gün kadar 
depolanabildiği ve depo sıcaklığı 25°C çıkartıldığında ise 
aynı tane suyu içeriklerinde tanelerin sırasıyla 25 ve 65 gün 
kadar depolanabildiği belirlenmiştir (Kent ve Evers, 1994).  
Tane suyu içeriği %16 ve %20 olan buğdayların, 20 hafta bo-
yunca depolandığı başka bir araştırmada ise; yığın sıcaklığı, 
ergosterol, mikotoksin, küf  ve karbondioksit değerlerinin 
düşük tane suyu içeriğinde sabit kaldığı ve yüksek tane suyu 
içeriğinde ise sürekli bir artış gösterdiği tespit edilmiştir 
(Abramson ve ark.,  2005). 

Araştırmalardan da anlaşıldığı gibi depolama süresini artı-
rabilmek için tane suyu içeriğini ve depo sıcaklığını olabildi-
ğince düşük tutmak gerekmektedir.  yine yapılan başka bir 
çalışmaya göre; tane suyunun %14’ün ve depolama sıcak-
lığının da 18°C’nin altında olduğu ortamlarda tahılların iyi 
bir şekilde depolanabildiği; ancak tane suyu ve depolama 
sıcaklığının bu değerlerin üzerine çıktığı ortamlarda sırasıy-
la küf, çimlenme ve böceklenme zararlarının oluştuğu belir-
lenmiştir (Kent ve Evers, 1994). 

yapılan bir çalışmada; 10°C’den yüksek depolama sıcaklığın-
da ve %17’den yüksek tane suyu içeriğinde küflerin 10 haf-
ta içerisinde görünür forma geçecek kadar çoğaldığı tespit 
edilmiştir (nithya ve ark., 2011). 

Depolanmış tahılların; solunum, küf ve haşere faaliyeti gibi ne-
denlerle tane suyu içeriği ve sıcaklığı sürekli yükselme eğilimin-
dedir. Bu durumu kontrol etmek için kullanılan yaygın metot 
havalandırma işlemidir. Havalandırmada, kullanılacak havanın 
prensip olarak sıcaklık ve nispi nem değerlerinin depo içi sıcaklık 
ve nispi nem değerlerinden düşük olması gereklidir. 

Havalandırma işlemi atmosferik şartlara bağlılığı nedeniyle 
her zaman etkin bir şekilde kullanılamamakta ve gerekti-
ğinde risk altındaki ürüne bazen müdahale edilememekte-
dir. Ayrıca havalandırma faaliyeti depo içerisindeki oksijen 

be kept under control in order to make storage in a secure 
way. for a safe storing; grain water content should be lower 
than 14 % and storage relative humidity lower than 65 % de-
pending on the type of grain (Kent and Evers, 1994). In the 
situations where storage relative humidity is higher than 65 
%, grain water content increases over 14 % and spoils due to 
their hygroscopic features. (owens, 2011; Posner and Hibbs, 
2005; Elgün and Ertugay, 2000). Thus the basic precaution for 
a good storage of the solid grains is ensuring that the grain 
water content is kept under 14 % and storage relative humid-
ity under 65 %. 

As these two factors are affected from heat fast, storage tem-
perature should be kept under control well in grain storage.

According to a wheat storage research; it was determined that 
grains with 20 % water content at 15°C storage temperature 
can be stored for 40 days; grains with 16 % water content for 
160 days and when the storage temperature is increased to 
25°C, grains with the same water contents can be stored for 25 
and 85 days respectively (Kent and Evers, 1994). 

In another research in which some wheat with 16 % and 
20 % grain water content is stored for 20 weeks; bulk tem-
perature, ergosterol, mycotoxins, mold, and carbon diox-
ide values remain constant in low grain water content and 
show increase consistently in high grain water content 
(Abramson and et al.,  2005). As it is understood from the 
researches, grain water content and storage temperature 
should be kept as low as possible in order to increase stor-
age duration. 

According to another research; grains can be stored well in the 
environments where grain water content is under 14 % and 
storage temperature is under 18°C; however in the environ-
ments where grain water content and storage temperature 
increase over these values, it was determined that molds, ger-
mination and insect damages are formed respectively (Kent 
and Evers, 1994). 

In a research; it was determined that molds breed so fast that 
they become visible in 100 weeks when the storage tempera-
ture is higher than 10°C and grain water content is higher than 
17 % (nithya and et al., 2011).

Grain water content and temperature of the stores grains al-
ways tend to increase due to respiration, mold and pest ac-
tivities. In controlling this situation, ventilation method is used 
widely. In ventilation, temperature and relative humidity val-
ues of the air to be used should be lower than the values of 
temperature and relative humidity in principal. 

Due to its dependence on atmospheric conditions, ventilation 
cannot be used effectively all the time and the product under 
risk cannot be intervened when necessary. Besides; as venti-
lation activity increases the oxygen rate inside the storage, it 
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oranını da yükselttiği için tane solunumunu, küf ve böcek 
faaliyetlerini ve acılaşmayı da teşvik ettiği göz önünde bu-
lundurulmalıdır. 

Havalandırmada doğal dış hava kullanılabildiği gibi soğutu-
cularla sıcaklığı düşürülmüş havalar da kullanılabilmektedir. 
yaz ve kış aylarında tahıl sıcaklığının 15°C’nin altında olması 
için havalandırma yapılmalıdır. Havalandırma ile tahıl sıcak-
lığının dış atmosfer sıcaklığından en az 5°C düşük olması 
sağlanmalıdır. Kritik tane suyu içeriğinde (%14) yapılan de-
polamalarda, depolama sıcaklığının 15°C’yi geçtiği durum-
larda tedbir alınmalıdır (Kırtok, 1988; loewer ve ark., 1994).

2.3. Atmosfer sıcaklığı
Hava sıcaklığı ve havanın tutabileceği nem miktarı arasında 
doğru orantılı bir ilişki vardır. Hava sıcaklığı arttıkça havanın 
tutabileceği nem miktarı artarken, hava sıcaklığı azaldıkça ha-
vanın tutabileceği nem miktarı da azalmaktadır (Atkins, 1988; 
Sarıkaya, 1993). 

neme doymamış yani düşük buhar basınçlı hava materyalin 
kurumasını sağlarken, doymuş yani yüksek buhar basınçlı 
hava ise soğuk yüzeylere çarptığında çevreye kondanse su 
damlacıkları bırakmaktadır. 

Depolama sırasında depo havası; sıcaklığının yükselmesiy-
le buğday ve çevreden su alarak veya sıcaklığın düşmesiyle 
buğday ve çevreye fazla suyu damlacıklar halinde bırakarak 
dinamik bir denge halinde bulunmaktadır. Bu ilişkinin sonu-
cu olarak sıcaklığın yükselmesiyle hava buğdaydan su alarak 
nispi nemini yükseltmekte, sıcaklık düştüğünde ise fazla ne-
mini buğday üzerine ve depo cidarına damlacıklar halinde 
bırakmaktadır. 

Bu damlacıklar ise küf faaliyetinin başlangıcı için önemli nok-
talar haline gelmektedir. Bu durum özellikle gece-gündüz 
ve yaz-kış sıcaklık farklarına bağlı olarak deponun cidarında, 
üstünde veya tabanında kalıplaşmış küflü tahıl tabakaları-
nın oluşmasına neden 
olmaktadır (loewer ve 
ark., 1994). yapılan bir 
çalışmada atmosfer sı-
caklığı nedeniyle depo 
cidarında, üstünde ve 
tabanında tahılın sıcak-
lığının yıl boyu değiştiği 
belirlenmiştir (flinn ve 
ark., 2004). 

Kış aylarında deponun 
dış taraflarındaki ta-
hıl kitlesinin sıcaklığı, 
merkezi bölgelere göre 
daha düşüktür. Depoda 
bulunan toplam tahılın 
yaklaşık yarısını oluştu-

should be taken into consideration that grain respiration en-
courages mold and insect activities and rancidity.

Besides natural outdoor air, air whose temperature is de-
creased with coolers can be used as well. In order to keep 
the grain temperature under 15°C, ventilation should be 
done. Grain temperature should be kept at a temperature 
5°C lower than the outside atmosphere temperature with 
ventilation. In the storages made with critical grain water 
content (14 %); precautions should be taken in conditions 
where storage temperature exceeds 15°C (Kırtok, 1988; 
loewer and et al., 1994).

2.3 Atmosphere temperature
There is a linear relation between the air temperature and 
the amount of moisture the air can hold. While the air tem-
perature increases, the amount of moisture that the air 
can hold increases; as the air temperature decreases, the 
amount of moisture that the air can hold decreases as well 
(Atkins, 1988; Sarıkaya, 1993). While unsaturated air, in 
other words low vapor pressure air enables the material to 
dry, saturated, in other words high vapor pressure air puts 
condensed water droplets to the environment when it hits 
on cold surfaces.

During storage; storage air exists on a dynamic balance by 
obtaining water from the wheat and environment as the 
air temperature increases or by eliminating excess water 
in water droplets in the environment. With the increase 
in temperature as a result of this relation, air increases its 
relative humidity by obtaining water from the wheat. When 
the temperature decreases it leaves its excess humidity on 
wheat and storage wall in droplets. These droplets become 
important points for mold activity. 

This situation causes the formation of moldy grain layers that 
are moulded on the walls, top or bottom of the storage espe-
cially depending on the temperature differences of summer-

winter and day-night 
(loewer and et al., 1994). 
In a research; it was 
determined that grain 
temperature on the wall, 
top and bottom of the 
storage changes all year 
around (flinn and et al 
2004).

During the winter months; 
temperature of the grain 
mass outside of the stor-
age is lower than the 
ones in the central areas. 
Constituting nearly half of 
the total grain in the stor-
age and being relatively 
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ran ve çevreye göre göreceli olarak daha sıcak olan merkezi 
bölgede, hava nispi nemi de yüksek olmaktadır. 

Isı ve kütle transferi gereği hava, dolayısıyla su buharı, dü-
şük kimyasal potansiyelli bölgeye doğru transfer olarak 
(nem göçü) burada ve depo cidarında damlacıklar halinde 
yoğunlaşarak tane su içeriğin artmasına ve küf faaliyetine 
uygun bir ortam oluşmasına neden olmaktadır.  

nem göçü olarak bilinen bu durum, sadece kış aylarında değil, 
yaz başlangıcında ve herhangi bir nedenle deponun bir böl-
gesinde gerçekleşen kızışma nedeniyle de oluşabilmektedir 
(Posner ve Hibbs, 1997; Kırtok, 1998). 

Şekil 1’de gösterildiği gibi, kış aylarında depo içerisinde-
ki hava, depo çevresinden soğuyarak depo çeperine yakın 
bölgelerden depo tabanına doğru çöker. Hava bu çöküş ha-
reketi sırasında, tanelerdeki ısıyı alarak sıcaklığını yükseltir 
ve depo merkezinden yükselerek deponun üstündeki soğuk 
hava ile karşılaşıp depo üst bölgesine çiğlenme şeklinde ne-
mini bırakır. Böylelikle, depo üst bölgesinde tane suyunun 
artmasına bağlı olarak küflenmiş, kekleşmiş ve geçirimsiz bir 
bölge oluşur. 

yaz aylarında ise depo içi hava hareketi tersine dönerek depo 
tabanında daha nemli ve bozulmaya uygun bir bölge oluşma-
sına ve depo tabanındaki tahılın küflenmesine neden olmakta-
dır (loewer ve ark., 1994; Kırtok, 1998; Dendy ve Dobraszczyk, 
2001; Özkaya ve Özkaya, 2005). Bu bozulmaların önüne geçe-
bilmek için kimyasal maddelerin kullanılmasının yanı sıra kışın 
soğuk hava ile havalandırma ve yazın ise soğutma işlemleri 
kullanılabilmektedir. 

SOnUÇ
Tahıllar kötü depolama şartlarında miktar ve ekonomik ola-
rak kayba uğradığı gibi fiziksel, kimyasal, biyolojik, teknolojik 
ve duyusal kalite kayıplarına da uğramaktadır. Tüm toplumun 
beslenmesinde önemli bir yere sahip olan tahılların bozulması 

warmer, in the central area relative humidity of the air is higher. 

Due to the heat and mass transfer; air in other words water 
vapor is transferred to the area with lower chemical potential 
(moisture migration) and causes the increase in grain water 
content by condensing in droplets on that area and storage 
wall and also cause an appropriate environment for mold 
activity. Known as moisture migration, this situation can be 
formed due to heating in the storage not only during winter 
months, but also at the beginning of the summer (Posner and 
Hibbs, 1997; Kırtok, 1998).

As it is seen on figure 1, the air inside the storage during win-
ter months sinks to the bottom of the storage from the areas 
close to the storage wall by cooling from the storage environ-
ment. The air increases its temperature by getting the heat 
from the grains during this movement and leaves its moisture 
in the form of dew on the top of the storage by encountering 
with the cool air on the top of the storage after rising from the 
central storage. Thus a molded, caking and impermeable area 
is formed due to the increase in grain water content on the 
upper area of the storage. 

During summer months; the air inside the storage causes the 
formation of a zone that is dump and suitable for spoilage 
on the bottom of the storage by reversing and also causes 
the growth of mold on the grain that is on the bottom of the 
storage (loewer and et al., 1994; Kırtok, 1998; Dendy and Do-
braszczyk, 2001; Özkaya and Özkaya, 2005). In order to pre-
vent these spoilages; besides chemical substances, ventilation 
with the cool air in winter and cooling operations in summer 
can be used as well.

cOnclUSIOn
Besides their economic and amount losses in bad storing 
conditions; grains incur physical, chemical, biological, tech-
nological and organoleptic losses. As a result of the spoilage 
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sonucu; küflenme ile oluşan mikotoksinler kanser gibi, haşe-
relerin geride bıraktıkları vücut parçaları ise astım gibi allerjik 
hastalıkların toplumdaki oluşma riskini artırmaktadır.

İyi bir tahıl depolama işlemi için, tahıl silosunda birbirlerini 
etkileyen; solunum, yığın sıcaklığı, tane suyu ve depo nispi 
nemi gibi faktörlerin kontrol altında tutulması gerekir. Bu fak-
törler silo içerisindeki tahılın kendi solunum faaliyetinin yanı 
sıra mikroorganizma ve haşere faaliyetiyle birlikte atmosferik 
şartlardan da etkilenmektedir. Sonuç olarak ekonomik kayıp ve 
sağlık risklerinin oluşmasını engellemek için; tahılların depo-
lanmadan önce bir ön temizlemeyle sanitasyonu sağlanmalı, 
depolama sürecinde ise tane suyu içeriğinin %14, yığın sıcaklı-
ğının 15°C ve depo içi nispi neminin %65 değerlerinin altında 
tutulması gerekir. 

of grains that have an important place on the nutrition of the 
entire society; mycotoxins caused by mold activities increase 
the risk of cancer and body parts of the pests increase the risk 
of allergic diseases in the society.

for a good grain storage; the factors that affect each other in the 
grain silo like respiration, bulk temperature, grain water content 
and storage relative humidity should be kept under control. Be-
sides the respiration activities of the grains; these factors are also 
affected from microorganism and pest activities and atmospher-
ic conditions. To conclude, in order to prevent economic losses 
and health risks; sanitation of the grains should be provided by 
pre-cleaning before storing, during storage process grain water 
content should be kept under 14 %, bulk temperature under 15°C 
and storage relative humidity under 65 %.
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Her zaman siloların yuvarlak olduğunu düşünüyorsunuz, değil 
mi? Evet, büyük çoğunluğu öyle. fakat hiç şüphesiz ki kare silo-
lar da cazip birer alternatif.

neden kare silo? > % 25 daha fazla kapasite
yuvarlağın aksine kare siloların en belirgin avantajı depolama 
kapasitesidir. Aynı alana kurulduklarında kare silolar, yuvarlak 
olanlardan % 25 daha fazla kapasite sağlar. Eğer kullanılan alan 
sınırlıysa, bu, kare siloyu tercih etmek için iyi bir neden olabilir.

neden kare silo? > Modüler yapı
yan yana farklı ürünler ya da farklı kalitede ürün depolamak is-
tediğinizde, kare silo daha da ilginç hale gelmektedir. Modüler 
yapıya sahip kare silolar farklı depolarıyla bir silo blok düzeni 
sağlar. Kutuların çoğunluğu duvar elemanlarını paylaştığı için 
daha az malzeme alıyor ve ekonomik olarak daha ilginç hale 
geliyor. Ayrıca bir blok içerisinde kare ve dikdörtgen şeklinde 
farklı ebatlarda depolar da kullanılabilir.

neden kare silo? > Sürecinizi özelleştirin
yapının modüler tarzı, silonuzu süreciniz doğrultusunda tasar-
lamanızı sağlar. Örneğin; kamyonlar için toplu bir boşaltma so-
kağı oluşturmak ya da depoların altında makine kurulumu (ka-
rıştırıcılar, ölçekler, elekler, çekiçli değirmenler gibi) planlamak 
gibi... Silo blok binanızın yapısal bir parçası olabilir ve çatı yapı-
larının veya yan yana olan makine katlarının yükünü taşıyabilir. 
Silolara doğrudan kaplama uygulanabilir. Genellikle kare silo, 
sık yükleme ve boşaltma ile süreç ortamlarında uygulanır.

neler depolanabilir?
Kare silolar her türlü kuru yük katı maddelerinin depolanma-
sında kullanılabilir ve genellikle yem ile gıda endüstrilerinde 
kullanılmaktadır. Tahıl, tohum ya da tane gibi hammadde veya 
pelet ve un gibi nihai ürünlerin depolanmasında kullanılabil-
mektedir.

Peki, ürün sıkışmıyor mu?
Tüm depolar isteğe uygun özelleştirilebiliyor. Tasarım için 
en önemli soru “Siloya neler giriyor?” sorusudur. Kurutulmuş 
buğday gibi küçük taneli ürünler için 45 derecelik hafif bir 
hazne açısı ve boşaltım için basit bir sürgü sistemiyle profilli 
duvar silolar kullanılabilir. Diğer ürünler daha da zorlayıcı… 
Un veya kepeği düşünün. Böyle bir durumda da çift düz du-
var silolar kullanılabilir. Bu siloların hazne açıları daha diktir 
ve 70 dereceye kadar çıkabilir. Bu gibi durumlarda boşaltma 
ekipmanları arasında bazen havalandırma ile kombine edi-
len çoklu vida, kazıyıcı ya da titreşimli tabanlar yer almakta-
dır. Ürünle ilgili tüm engeller ve kör noktalardan kaçınmak 
için tüm silolar sağlığa uygun şekilde tasarlanmıştır. Aslında 

Have you always thought that silos are round? yes, most of 
them are, however square silos are with no doubt an attractive 
alternative.

Why square? > 25% more capacity
Most obvious advantage of square opposite to round is the 
storage capacity. on the same ground surface square stores 
over 25% more than round. When having limited space, this 
could be enough reason to go for square.

Why square? > Modular construction
Square becomes more interesting when you want to store dif-
ferent products and/or qualities next to each other. The modu-
lar way of building the square silos enables a silo block design 
with different bins. Since the several individual bins share wall 
elements, it takes less material and becomes economically 
interesting. Moreover it is possible to vary with different bin 
sizes within one block, square and rectangular.

Why square? > customize to your process
The modular way of building also enables you to design the 
silos around your process. for example to create a bulk out-
loading street for trucks or to plan machinery directly under-
neath the bins (e.g. mixers, scales, sieves, hammer mills). The 
silo block can be a constructive part of your building and can 
bear the load of roof constructions or neighboring machinery 
floors. Cladding can be applied directly onto the silos. Typi-
cally square silo are applied in process environments with fre-
quent loading and unloading.

What to store?
Square silos can be used for all kinds of dry bulk solids and 
are typically used in the feed and food industries. for example 
to store raw materials like grains, seeds or beans or finished 
products like pellets or flour. 

Doesn’t the product get stuck?
All bins are customized and obviously most critical question for 
the design is: what goes into the silo? for free flowing products 
like dried wheat, a profiled wall silo may be used with relatively 
gentle hopper angle of 45 degrees and a simple slide to unload. 
other products are far more challenging think about flour or 
bran. Then a double smooth wall silo is used. Hopper angles are 
much steeper up to and over 70 degrees. Discharge equipment 
for these situations are e.g. multiple screws, scrapers or vibrat-
ing bottoms, sometimes in combination with aeration. All silos 
have a sanitary design avoiding any obstacles and dead spots 
for the product. As a matter of fact, the silo is not fully square, 
but slightly octagonal, so nothing will get stuck in the corners.

hİç kaRe hakkında düşündünüz mü?
have you thought aBout squaRe?

Auke Markerink
Top Silo Constructions BV
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silonun şekli tamamen kare değil, hafif sekizgendir. Bu se-
beple köşelere hiçbir şey sıkışmaz.

Düz duvar mı profilli duvar mı?
Küçük taneli ürünler için profilli duvar silo; güçlü bir tek duvar 
profilli çelik sac kullanıldığı için daha ekonomiktir. Ayrıca mak-
simum depolama kapasitesi de sağlar. Daha zorlayıcı akış özel-
liklerine sahip ürünler için de çiftli düz duvar silo daha iyi bir 
seçenektir. Bu tip duvarlar gücünü duvarın içerisindeki destek-
lerden alır ve oldukça hijyenik bir tasarıma sahiptir. Ürünün ar-
kada kalabileceği bir yer yoktur. Çift duvar ayrıca doğal yalıtım 
özelliğine sahiptir. Silolar siyah çelik veya paslanmaz çelikten 
yapılmaktadır. Siyah çelik, en iyi ihtimalle astarlanmalı veya 2 
bileşenli onaylanmış yüksek kalite gıda boyası ile kaplanmalı-
dır. Siloların dışında genelde kaplama uygulanır 

Peki ya kapasiteler?
Silo tipine göre tek depolar yaklaşık olarak 500 m3 kapasiteye 
sahiptir. Bir silo bloğu, pratikte 200 depo alır ve aslında limitsiz-
dir. Bu özelAlik bir sürü olanak sağlar. Küçük bir taban alanını 
en iyi şekilde kullanmak isterseniz, depolar silo tipine ve depo-
lanacak ürüne göre 30-35 metreye (çelik destek yapısı hariç) çı-
kabilmektedir. Belirtmeye gerek olmasa da güçlü ve güvenli bir 
siloya sahip olmanız için Avrupa Standartları uygulanmaktadır.

Smooth wall or Profiled wall?
for free flowing dry granular products, a profiled wall silo is 
the more economical solution since a strong single wall pro-
filed steel sheet is used. This also gives you maximum storage 
capacity. for products with more challenging flow charac-
teristics, a double smooth wall silo is the better option. This 
type of wall gets its strength from reinforcements inside the 
wall and has a very hygienic design, there is no place where 
product can stay behind. The double wall has also natural in-
sulations characteristics. Silos are made from black steel or 
stainless steel. The black steel is at least primed or – in case 
of food environments – finishing may also be a high quality 
food approved 2-components painting. At the silo outside, 
cladding is often applied.

What about capacities?
Individual bins have capacities of roughly 5 – 500m3 depending 
on the type of silo. A silo block consists of 2 – 200 bins in prac-
tice, but is in fact unlimited. This gives a wide range of possibili-
ties. If you want to make optimal use of a small footprint, bins 
can go up to 30 – 35 meters (excluding steel support structure), 
depending on type of silo and product to store. needless to say, 
European Standards are being followed to make sure you will 
have a strong and safe silo.
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Eylül ayında Aralık vadeli buğday fiyatı özellikle Çin ve Mısır 
kaynaklı artan talep nedeniyle yukarı yönlü bir seyir izledi. yük-
sek üretim beklentilerine rağmen buğday fiyatının dengeli bir 
seyir izlediği görüldü. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) ve Uluslara-
rası Hububat Konseyi (IGC) tahminleri bir önceki aya göre yük-
selirken, genel üretim tahminlerinin arttığı görüldü. 

ABD Tarım Bakanlığı, 2013/14 sezonu için üretim tahminini ön-
ceki aya göre 3,51 milyon yükseltti. Toplam buğday üretiminin 
708,89 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu üretim artışında 
özellikle Kanada ve Avrupa Bölgesi’ndeki yüksek rekolte bek-
lentileri öne çıkıyor. Kanada’da buğday rekoltesi 31,5 milyon 
tona ulaşırken, Avrupa Bölgesi’nin toplam buğday üretiminin 
142,9 milyon ton olması bekleniyor. Dönem sonu stokları ise 
3,29 milyon artışla 176,28 milyon tona ulaşacak. Stok mikta-
rındaki artış Kanada ve Kuzey Afrika’da stokların artmasından 
kaynaklanıyor. Kısaca üretimde artış yaşanırken dünya buğday 
tüketiminin 1,17 milyon ton azalması bekleniyor. 

Avustralya’da buğday tüketiminin önceki tahminlere göre azaldı-
ğını görüyoruz. Çin, dünya buğday üretiminin yüzde 17’sini ger-
çekleştirirken, dönem sonu stoklarının ise yüzde 32’sini elinde bu-
lundurmaktadır. Çin, 121 milyon ton üretim ile dünyanın en büyük 
buğday üreticisi konumunda. Buna rağmen Çin’in dünya buğday 
ticaretinden aldığı pay sadece yüzde 3,5 olacağı tahmin ediliyor. 
oysa dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan ABD’nin dünya 
buğday ticaretinden aldığı pay yüzde 12’ye ulaşıyor. 

ABD’nin buğday ihracatının, 29,94 milyon ton ile Avrupa 
Bölgesi’nin toplamından daha fazla gerçekleşmesi bekleniyor. 
Kısaca ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerini incelediğimizde, 
buğday rekoltesi artarken talepte çok fazla değişim olmadığı 
görülmektedir. Bu nedenle piyasada artan buğday talebinin ne 
kadar kalıcı olacağı tartışmalı görünüyor.

The price of December wheat futures experienced an upward 
trend due to the increasing demand especially from China and 
Egypt. Despite the expectations for high production, wheat 
prices experienced a balanced process. Estimations of U.S. 
Department of Agriculture (USDA) and International Grains 
Council increased compared to the previous month. 

U.S. Department of Agriculture increased its production es-
timation for 2013/14 season to 3,51 million tons compared 
to the previous month. Total wheat production is expected 
to reach 708,89 million tons. Expectations of higher yields in 
Canada and European Region come to the forefront in this 
production increase. While wheat yield in Canada reaches to 
31,5 million tons, total wheat production in European Region 
is expected to be 142,9 million tons. End of period stocks will 
reach to 176,28 million tons with 3,29 million-ton increase. 

The increase in stocks is due to the stock increase in Canada 
and north Africa. In short; while there is increase in produc-
tion, world wheat consumption is expected to experience 1,17 
million-ton decrease. We see that the wheat consumption in 
Australia decreased according to the previous estimations. 
While China realizes 17 % world wheat production, has 32 % of 
the end of period stocks. China is the largest wheat producer 
with 121 million-ton production. 

Despite that, it is estimated that China’s share from the world 
wheat trade will be 3,5 %. on the other hand, as the world larg-
est wheat exporter USA’s share reaches to 12 %. USA is expect-
ed to realize 29,94 million-ton wheat export that is more than 
the total of European Region. Shortly; when we examine the 
estimations of U.S. Department of Agriculture, it is seen that 
there is not much change in the demand despite the increas-
ing wheat yield. Thus it seems debatable that how long the 
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Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya buğday tüketiminin 
önceki aya göre 4 milyon artışla 691 milyon tona ulaşmasını 
bekliyor. Bu çerçevede artış beklentisinin ABD Tarım Bakanlığı 
verileri ile oldukça uyumlu olduğu görülmektedir. Artış tahmi-
ninde Kanada, Avrupa, Kazakistan ve Ukrayna kaynaklı artış 
beklentisinin etkisi var. 

USDA verilerinden farklı olarak IGC, tüketimde de yaklaşık 2 
milyon tonluk bir artış beklemektedir. Aynı şekilde buğday ti-
caretinde de beklenen artış nedeniyle dönem sonu stoklarının 
aynı kaldığı görülüyor. Kısaca IGC’ye göre dünya rekoltesi artar-
ken aynı oranda tüketim ve buğday ticaretinde de gerçekleşen 
artış, genel tabloyu çok fazla değiştirmeyecek. Dönem sonu 
stokları 176 milyon ton olarak gerçekleşecek. Brezilya, Çin ve 
İran kaynaklı artan ticaret talebi, dengenin değişmesini engel-
leyen önemli faktörler olarak görülüyor. Bu verilerle beraber 
IGC’nin buğday endeksi de aylık bazda yüzde 1 artış göstermiş-
ti. Ekim ayı başında yine buna benzer bir tablo görebiliriz.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (fAo), aylık yayınla-
nan raporunda, dünya buğday üretim tahminini önceki aya 
göre 5,7 milyon artırarak 709,8 milyon tona yükseltti. Özellikle 
Avustralya, Avrupa Bölgesi, Arjantin ve Kanada’daki buğday 
üretiminin, dünya buğday üretimine ilave katkı sağlayacağı 
öngörülüyor. fAo, dünya buğday stoklarının ise 170,1 milyon 
ton olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyor. fAo, dönem sonu 
stok tahminlerini en düşük tutan kurum olarak görülüyor. 

Dünya buğday ticaretinin 139,5 milyon ton olacağını tahmin 
eden fAo’nun, bu açıdan ABD Tarım Bakanlığı tahmininden 
ayrıldığı görülmektedir. Dünya stok kullanım oranın ise önceki 
yıla göre artarak yüzde 24’e ulaşacağı tahmin ediliyor. 2009 yı-
lında bu rakam yüzde 28,6 olarak gerçekleşmişti.  Sonuç olarak 
baktığımızda, toplam buğday üretiminin önceki yıla göre yak-
laşık 50 milyon ton artması bekleniyor. Bu rakam, dünya buğ-
day üretiminin yüzde 7’sine denk geliyor ve neredeyse ABD’nin 
buğday üretimi kadar ilave yeni üretim demek.

Sonuç itibariyle hububat piyasalarında küresel tahmin gerçek-
leştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları göz önüne alındı-
ğında, dünya buğday üretiminin ortalama 703,23 milyon ton 
olması bekleniyor. Geçen sene ortalaması 656,7 milyon ton 
olarak gerçekleşmişti. Dönem sonu stok ortalaması ise önceki 
seneye göre 423 bin artış ile 174,09 milyon ton olacak. Geçen 
aya göre en büyük farklılık burada ortaya çıkıyor. yüksek rekol-
tenin yanı sıra, dönem sonu stoklarında artış beklentisi olduğu 
görülüyor. Geçen ay ise ortalamada azalış öngörülüyordu. Bu 
çerçevede talep tarafındaki gelişmelere baktığımızda, dünya-
nın en büyük buğday ithalatçısı Mısır’ın, darbe sonrası buğday 
alım ihalelerine devam ettiğini görüyoruz. yeni Mısır yönetimi, 
buğday stoklarının 6,5 milyon ton seviyesine çıkarılacağını 
daha önce açıklamıştı. Eylül ayında yapılan ithalat miktarı, 1 
milyon tonu geçti. Daha önce olduğu gibi alımların yine Ukray-
na, Romanya ve Rusya’dan gerçekleştirildiği görülüyor. Bu yazı 
yazıldığı zaman Mısır’ın yeni sezonda yapmış olduğu toplam 
buğday alımı, 2,15 milyon tona yükselmişti. 

increasing wheat demand will be permanent in the market.

International Grains Council (IGC) expects world wheat con-
sumption to reach 691 million tons with 4 million-ton increase 
compared to the previous month. Increase expectation is 
seem to be in parallel with the data of U.S. Department of Agri-
culture within this frame. The expectations in Canada, Europe, 
Kazakhstan and Ukraine have impact on this increase predic-
tion. Different from USDA data; IGC expects nearly 2 million-
ton increase in consumption. likewise due to the expected 
increase in wheat trade, end of period stocks are seem to be 
on the same level. Shortly; while world yield increases, the in-
crease in consumption and wheat trade at the same level will 
not change overall picture  according to IGC. End of period 
stocks will be realized as 176 million tons.

Increasing trade demand from Brazil, China and Iran is seen 
as important factor that prevents the change of the balance. 
Wheat index of IGC increased 1 % on monthly basis together 
with these data. We can see a similar picture at the beginning 
of october.

food and Agriculture organization of the United nations 
(fAo) increased its world wheat production estimation to 
709,8 million tons with 5,7 million-ton increase compared to 
the previous month in its monthly published report. It is fore-
seen that wheat production especially in Australia, European 
Region, Argentina and Canada will provide additional contri-
bution to world wheat production. fAo estimates that world 
wheat stocks will be realized as 170,1 million tons. fAo is seen 
as the institution that presents the lowest end of period stock 
estimations. Estimating that world wheat trade will be 139,5 
million tons, fAo differs from U.S. Department of Agriculture 
in estimations. World stock usage ratio is estimated to reach 
24 % by increasing compared to previous year. This number 
was realized as 28,6 % in 2009. As a result, total wheat pro-
duction is expected to increase 50 million tons compared to 
previous year. This amount equals to 7% of world total wheat 
production and it means additional new production as much 
as almost USA’s wheat production.

To conclude, when the estimation average of the three institu-
tions that make global estimations for grain markets is taken into 
account, world wheat production is expected to be 703,23 mil-
lion tons averagely. It was 656,7 million tons last year. End of pe-
riod stock average will be 174,09 million tons with an increase of 
423 thousand tons compared to last year. The biggest difference 
compared to previous month emerges at this point. Besides the 
high yield, it is seen that there is increase expectations is end of 
period stocks. last month, decrease was foreseen for the average.

When we look at the developments on the demand within this 
frame, we see that Egypt as the world’s largest wheat importer 
continues to wheat purchase auctions after the coup. new 
Administration in Egypt announced before that wheat stocks 
will be increased to 6,5 million tons. Import amount in Sep-
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Toplam ödenen miktar ise nakliye hariç 570 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Aslında hedeflenen alım miktarı düşünüldüğünde, 
önümüzdeki dönem Mısır, buğday piyasasında etkin olmaya 
devam edecektir. Son olarak Rusya ve Mısır’ın uzun dönemli 
buğday tedariki konusunda anlaştıkları da açıklandı. Böylece 
Mısır tarafından yapılması beklenen yaklaşık 4 milyon tonluk 
ithalatta, en büyük payı Rusya’nın alması olası görünmektedir. 
Bu yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmi demek!

Rusya İstatistik Kurumu verilerine göre; yeni sezon hububat ih-
racatı, önceki yıla göre yüzde 20 artarak 6,4 milyon tona ulaştı. 
Ağustos ayı buğday ihracatı ise 3,04 milyon ton olarak gerçek-
leşti. Rusya Tarım Piyasaları Merkezi (IKAR) ise 2013 yılındaki 
hububat üretiminin 89,7 milyon ton olacağını tahmin ediyor. 
Özellikle Çin ve Mısır alımları Karadeniz Bölgesi’ndeki üreticile-
rin yüzünü güldürmektedir. 

Avrupa buğdayına göre fiyat avantajının olması, bu bölge buğ-
dayına talebi artıran bir unsur olarak görülüyor. fakat Karadeniz 
Bölgesi içerisinde de rekabet kızışıyor. Eylül ayında Rusya’nın 
buğday ihracatının artan rekabet nedeniyle azalabileceğine dair 
bir açıklama geldi. Rusya Tarım Bakanı yardımcısı Alexander Pet-
rikov, Ukrayna ve Kazakistan kaynaklı artan rekabetin ülke içeri-
sinde üretim fazlasına yol açabileceğini belirtiyor. Diğer taraftan 
düşük fiyat nedeniyle avantajlı konumda olan Ukrayna’nın, bu 
sene 29 milyon ton buğday ihracatına ulaşabileceği ve böylelikle 
dünyada ilk 3 içerisinde yer alabileceği öne sürülüyor.

Eylül ayında en çok konuşulan konulardan biri de ABD Merkez 
Bankası’nın (fED) parasal genişleme ile ilgili vereceği karardı. 
Sürpriz bir şekilde fED’in parasal genişlemenin henüz azaltıl-
mayacağını açıklaması, piyasalarda heyecanla karşılandı. Tarım 
emtiaları üzerine etkisi, sınırlı alım olarak piyasalara yansıdı. 
fakat sonrasında gelen St. louis fed Başkanı James Bullard’ın 
parasal genişlemenin Ekim ayında başlayabileceğine yönelik 
açıklamaları, tam tersi etki yarattı. Ekim ayında parasal genişle-
me ilgili gelebilecek yeni açıklamalar, buğday işlemlerinde de 
kısa vadeli dalgalanmalara yol açabilir. fakat piyasalarda ani ve 
panik işlemler yapmaktan kaçınmak gerekiyor. Uzun vadeli fi-
yat trendini değiştirecek haberler gelmeden, piyasalarda ciddi 
bir değişim beklememek gerek.

tember exceeded 1 million tons. Purchases are realized from 
Ukraine, Romania and Russia as before. When this article was 
being written, total wheat purchase by Egypt increase to 2,15 
million tons in the new season. Total paid amount is realized 
as 570 million dollars excluding shipping. When the targeted 
purchase amount is taken into account, Egypt will continue 
to be effective in wheat market in the next period. Recently, 
it has been announced that Russia and Egypt agreed on long-
term wheat supply. Thus Russia is expected to get the largest 
share in the nearly 4 million-ton import to be expected done 
by Egypt. This means 1 billion-dollar trade volume!

According to data of Russian Statistics Agency; the new sea-
son grain exports increased by 20 % compared to the previous 
year and reached 6.4 million tons. Wheat export was realized 
as 3,04 million tons in August. Institute for Agricultural Mar-
ket Studies (IKAR) estimates that grain production in 2013 will 
be 89,7 million tons. Especially the purchases from China and 
Egypt make the producers in Black Sea Region happy. Price ad-
vantage of this region compared to European wheat is seen as 
the element that increases the demand for this region’s wheat. 
However; the competition in Black Sea Region is heating up. 
An announcement was made in September about that Russia’s 
wheat export may decrease due to increasing competition. 
Deputy Minister of Agriculture of Russia Alexander Petrikov 
states that increasing competition due to Ukraine and Kazakh-
stan may cause excess production within the country. on the 
other hand; it is put forward that Ukraine who has advantages 
due to low prices can reach to 29 million-ton wheat export 
and thus can be among top three countries in the world.

one of the trending topics in September is the decision of 
federal Reserve Bank of US (fED) about monetary expansion. 
fED’s explanation surprisingly that monetary expansion is not 
reduced now was met with excitement in the market. Its ef-
fect on agricultural commodities reflected on the market as 
limited purchase. However; the explanation of St. louis fED 
Chairman James Bullard on that monetary expansion would 
start in october has the opposite effect. new explanations to 
be made about monetary expansion in october may cause 
short-term fluctuations in wheat transactions. But there is the 
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Şikago Ticaret Borsası’nda Aralık vadeli buğday fiyatı, Eylül 
ayında 640 cent/bushel seviyesinin üzerinde destek oluştur-
du. Özellikle Mısır ve Çin kaynaklı talebin, fiyatların denge-
lenmesine yardımcı olduğunu gördük. Taban oluşumunun 
güçlenebilmesi için 660 cent/bushel seviyesi üzerinde kalın-
ması gerekiyor. fakat dünya buğday üretim rakamının son 
20 yılın en yüksek düzeyine çıktığını da unutmamak gerek! 
Bu nedenle taban oluşumu teyit edilmeden yapılacak alım-
lar, riskli olarak değerlendirilebilir. Bu yazı yazıldığında kritik 
680 cent/bushel seviyesi de geçilmişti. Aşağıda ise dört yıllık 
yükselen trend çizgisi, 635 cent/bushel seviyesinden geçi-
yor. fakat buğday fiyatı, bu seviyeye gelmeden güçlü destek 
buldu. Ay sonunda başlayan yükseliş, taban oluşumu için 
sinyaller veriyor.

710-640 cent/bushel bandı, Ekim ayı için referans noktası olarak 
söylenebilir. Geçen ay, artan Çin, Mısır ve Japonya’nın buğday 
talebinin, piyasaların hangi yöne gideceğinin belirlenmesinde 
etkin olabileceğini yazmıştım. Bu talepteki artış, Eylül ayında 
piyasanın dengelenmesine yardımcı oldu. Ekim ayı içerisinde 
buğday fiyatlarının 710-640 cent/bushel bandı içerisinde dal-
galanacağı öngörülmektedir. Mısır’ın 4 milyon ton daha buğday 
alımı yapacağı tahmin ediliyor. Ekim ayı içerisinde Çin ve Mısır 
kaynaklı alımların devam etmesi, fiyatları destekleyebilir. fakat 
yeni (rekor) üretim tahminlerini de takip etmekte fayda var.

need of avoiding sudden and panic transactions in the market. 
Without hearing the news that will change long-term price 
trend, a change in the market should not be expected.

December futures wheat price at Chicago Mercantile Exchange 
generated support over 640 cent/bushel level in September. We 
see that the demand especially from Egypt and China helped 
to stabilize prices. In order to support formation of base, the 
prices should stay at 660 cent/bushel level. It should be remem-
bered that world wheat production amount has reached to the 
highest level of the last 20 years! Thus the purchases without 
the confirmation of base formation can be evaluated as risky. 
When this article was being written, 680 cent/bushel level was 
exceeded. The trend line increasing for 4 years is at 635 cent/
bushel level. But wheat prices have obtained strong support 
before reaching this level. The increase started at the end of the 
month gives signals for base formation.

710-640 cent/bushel level can be the reference point for 
october. last month, I mentioned that increasing wheat 
demand from China, Egypt and Japan would be effective 
on determining which direction to take for the market. The 
increase in this demand helped stabilization of the market 
in September. It is foreseen that wheat prices in october 
will fluctuate between 710-640 cent/bushel levels. Egypt 
is estimated to purchase 4 more million tons wheat. If the 
purchases from China and Egypt continue, this situation 
can support the prices. However it is useful to follow new 
(record) production estimations.
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Dünya karma yem üretiminin son 20 yılda yaklaşık % 65 oranında arttığı tahmin edilmektedir. 
Uluslararası Yem Endüstrisi Federasyonu’na (IFIF) göre; dünya karma yem üretimi hızla 1 milyon 
tona yaklaşmaktadır. Türkiye’de ise resmi rakamlara göre toplam karma yem üretimi 13,1 milyon 
ton civarındadır.
It is estimated that world mixed feed production has increased 65% in the last 20 years. Accord-
ing to International Feed Industry Federation (IFIF); world mixed feed production is rapidly ap-
proaching one million tons. Total mixed feed production in Turkey is around 13,1 million tons.
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Buğday, mısır, arpa, yulaf, darı gibi birçok hububat grubu ürü-
nü, dünyada stratejik bir öneme sahiptir. İlk çağlardan beri in-
sanlar tarafından kültürü yapılarak üretilen bu ürünler, insan 
beslenmesi kadar hayvan beslenmesi açısından da son derece 
önemli kaynaklardır. Hayvan yemi, bu tür tahılların insan bes-
lenmesinden sonra kullanıldığı en önemli alandır.

Hayvan yetiştiriciliğinde verimliliği ve karlılığı direk etkileyen 
en önemli faktör olarak nitelendirilen yemler de kendi içeri-
sinde 2 gruba ayrılmaktadır. Çayır ve meralardan elde edilen 
yonca ve saman gibi hazmedilebilir besin maddeleri az, selüloz 
oranı yüksek yemler kaba yem olarak nitelendirilirken;  tahıl ve 
bakliyat çeşitlerinin işlenip harmanlanmasıyla oluşturulan ve 
birim ağırlığında hazmedilebilir besin miktarı yüksek yemler 
ise genel itibariyle karma (kesif ) yem olarak nitelendirilmekte-
dir. Bizim de ana odağımızı, tahılların işlenmesiyle elde edilen 
karma yemler oluşturmaktadır. Bu yemler gerek küçükbaş ve 
büyükbaş hayvancılıkta, gerek kanatlı ve diğer kümes hayvan-
cılıkta, gerek su ürünleri grubunda gerekse de evcil hayvan 
grubunda; hayvanların temel besin ihtiyaçlarının en önemli 
bölümünü karşılamaktadır.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için üretilen karma yemlerde 
tahıllar (arpa, buğday, çavdar, akdarı, yulaf ), yağlı tohum küs-
peleri (ayçiçeği, fındık, pamuk, soya küspesi), hayvansal kökenli 
proteinler (balık, et-kemik, kan unları, tavuk ve mezbaha kalın-
tıları, kemik unu), değirmen artıkları (buğday kırığı, razmol, 
kepek, pirinç kepeği, bonkalite), bira fabrika atıkları (malt çimi, 
malt tozu), selektör altı bakliyat (mercimek, bakla, v.s. kırıkları) 
ile katkı maddeleri (vitaminler, mineraller, melas, tuz, mermer 
tozu, kireç taşı ilaçlar) kullanılmaktadır.

Kanatlı Hayvanların yemlerinin üretiminde ise; tahıllar (arpa, 
buğday, çavdar), yağlı tohum küspeleri (ayçiçeği küspesi, pa-
muk tohumu, soya, yerfıstığı ve fındık küspeleri), hayvansal 
kökenli proteinler (balık, et-kemik, kan unları), enerji kaynak-
ları (bitkisel yağlar) ile katkı maddeleri (vitaminler, mineraller, 
premiksler, ilaçlar) kullanılmaktadır.

DÜnYA KARMA YEM ÜRETİMİ
Dünyada üretimi eskilere dayanan karma yemlerin endüstri-
yel anlamda ilk üretimi 1800’lerin sonunda ABD’nin Missouri 
eyaletinde başlamıştır ve aynı işletme halen üretimine devam 
etmektedir. Dünyada karma yem sektörüne yönelik ilk düzen-
lemeler ise 1916 ve 1920 yılları arasında yapılmıştır.

Dünyada karma yem üretiminin yoğun olarak yapıldığı böl-
geler Güney Amerika, Asya ve AB’dir. Amerika, dünya karma 
yem üretiminin % 23,6’sını karşılayan en büyük üretici ülkedir. 
Amerika’yı % 10 ile Çin, % 6,4 ile Brezilya takip etmektedir.

2003 yılı verileri itibariyle dünyada karma yem üretimi 612 milyon 
ton civarındadır. Üretilen bu yemin % 35’i kanatlı yemi, % 31’i do-
muz yemi, % 26’sı süt ve besi hayvanı yemlerinden, % 8 ise diğer 
hayvan türleri için üretilen yemlerden oluşmakta olup, bu yemler 
toz yem, pelet yem ve granül yem formlarında üretilmektedir.

Many grain products such as wheat, corn, barley, oat, millet 
have strategic importance in the world. Produced by being cul-
tured by humans since the ancient times, these products are 
extremely important resources in terms of animal nutrition just 
like human nutrition. Animal feed is the second mostly used 
field in which these grains are used after human nutrition.

Qualified as the most important factor that affect efficiency 
and profitability directly in livestock raising, feeds is divided 
into two groups in itself. While feeds with low digestible nutri-
ents and high cellulose ratio like alfalfa and hay obtained from 
meadows and pastures are defined as roughage; feeds formed 
by being processed and blended of grain and pulse varieties 
with high amount of digestible nutrients in unit weight are 
defined as mixed (concentrated) feed in general. And our 
main focus is on these mixed feeds obtained by processing 
of grains. These feeds meet the most important part of basic 
nutritional needs of animals both in sheep & goat farming and 
cattle livestock, both in winged and other poultry, both in fish-
eries group and group of pets.

Grains (barley, wheat, rye, millet, oats), oilseed residues (sun-
flower, nut, cottonseed, soybean residues), animal originat-
ed proteins (fish, meat and bone, blood meal, poultry and 
slaughterhouse residues, bone meal), mill residues (wheat 
cracks, middling [razmol], bran, rice bran, red dog), beer fac-
tory waste (malt grass, malt powder), selector bottom pulses 
(lentils, beans, etc. cracks) and additives (vitamins, minerals, 
molasses, salt, marble dust, limestone chemicals) are used in 
mixed feeds produced for cattle, sheep and goats.

for poultry feed production; grains (barley, wheat, rye), oil-
seed residues (sunflower residues, cottonseed, soy, peanut 
and nut residues), animal originated proteins (fish, meat and 
bone, blood meal), energy resources (vegetable oils) and addi-
tives (vitamins, minerals, premixes, chemicals) are used.

WORlD MIXED FEED PRODUcTIOn
Mixed feeds have a long history in the world production. The 
first industrial production of mixed feed was started at the end 
of 1800s in Missouri USA and the same facility still continues 
to production. The first arrangements for mixed feed sector in 
the world were made between 1916 and 1920.

Mixed feed production in the world is intensified in South 
America, Asia and EU. USA is the largest producer that meets 
23,6 % of world mixed feed production. With 10 % China and 
with 6,4 % Brazil follow USA.

According to 2003 data; world mixed feed production is 
around 612 million tons. 35 % of this production is used for 
winged poultry, 31 % for pigswill, 26 % for dairy and livestock 
feeds, 8 % for other animal species. These feeds are produced 
in powder feed, pellet feed and granule feed forms.

It is estimated that world mixed feed production has increased 
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Dünya karma yem üretiminin son 20 yılda yaklaşık % 65 ora-
nında arttığı tahmin edilmektedir. Uluslararası yem Endüstrisi 
federasyonu’na (IfIf) göre; dünya karma yem üretimi hızla 1 
milyon tona yaklaşmaktadır. Ticari amaçlı küresel yem üretimi-
nin ise 370 milyar doların üzerinde bir ciroya sahip olduğunu 
belirten IfIf, son yıllarda,  besi ve süt hayvancılığı ve balıkçılık 
alanından hayvansal protein için dünya çapında bir talep artışı 
gözlendiğini açıklıyor. IfIf, özellikle gelişmekte olan ve istikrarlı 
bir büyüme kaydeden ülkelerde de üretim açısından bir artışı-
nın göründüğünü belirtiyor.

ABD (% 1,5 düşüş) ve Brezilya’da (% 3 düşüş) düşen yem üre-
timi nedeniyle 2012’nin yem sanayi için zorlu bir yıl olduğunu 
kaydeden IfIf, 2013 yılındaki büyümenin de küresel hububat 
üretimine, biyoyakıt politikasına ve ihracat talebine bağlı oldu-
ğunu belirtiyor. Küresel ölçekte sanayi için yüzde 2’lik bir büyü-
me öngören IfIf, özellikle evcil hayvan ve su ürünlerine yönelik 
yem sektöründe daha güçlü bir büyüme olacağı görüşünde. 

TÜRKİYE’DE KARMA YEM ÜRETİMİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın verilerine göre; 2008 
yılında 9,5 milyon ton olan Türkiye’nin toplam karma yem üre-
timi 2011 yılında 13,1 milyon tona ulaşmıştır. Toplam karma 
yem üretimindeki en büyük pay, 2011 yılı itibariyle büyükbaş 
ve küçükbaş hayvan yemlerine aittir. 2011 yılında 7,2 milyon 
ton olan büyükbaş ve küçükbaş yem üretimini, 5,5 milyon ton-
la kanatlı yemleri takip etmektedir.

2008-2011 yılları arasında gerçekleştirilen karma yem üretim 
rakamları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kayıtları dikkate 
alınarak aşağıdaki tabloda da belirtilmiştir. Ancak bu rakamlar, 
Bakanlığa bildirilen faturalı resmi rakamları ifade etmektedir. Do-
layısıyla 2011 yılında Türkiye’de üretilen kayıtlı yem miktarı olan 
13,1 milyon ton karma yeme ilave olarak, kendi işletmesi için 
karma yem üretenleri ile sektördeki faturasız satışları da dikkate 
almak gerekir. Bu durumda Türkiye’nin tahmini karma yem üreti-
minin 15 milyon tonun üzerinde olduğu söylenmektedir.

TÜRKİYE YEM SEKTÖRÜ
Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (Setbir) 
tarafından Mart 2013’te hazırlanan “Dünyada ve Türkiye’de 
yem, Et ve Süt Sektörlerinde Mevcut Durum ve Öngörüleri 
Raporu”nda yer alan bilgilere göre; günümüz itibariyle, Türki-

65 % in the last 20 years. According to International feed In-
dustry federation (IfIf); world mixed feed production is rap-
idly approaching one million tons. Stating that global food 
production for commercial purposes has a turnover of over 
U.S. $ 370 billion; IfIf announced that there is a worldwide in-
crease in demand for animal protein from livestock and dairy 
farming, and fishing areas. IfIf states that there is an increase 
in the productions of the countries that are especially devel-
oping and growing consistently.

Reporting that 2012 was a hard year for the feed industry due 
to the decreasing feed productions in US (1,5% decrease) and 
(3 % decrease), IfIf states that the growth in 2013 depends on 
global grain production, biofuel policy and export demand. 
foreseeing 2% growth for the industry in the global scale, IfIf 
thinks that there will be a stronger growth in the feed sector 
for pets and fisheries.

MIXED FEED PRODUcTIOn In TURKEY
According to the data of food, Agriculture and livestock Min-
istry; Turkey’s total mixed feed production that was 9,5 million 
tons in 2008 reached 13,1 million tons in 2011. The largest 
share in total mixed feed production belongs to cattle and 
sheep and goats feeds. Cattle and sheep and goats feed pro-
duction that was 7,2 million tons in 201 is followed by poultry 
feeds with 5,5 million tons.

figures of mixed feed production that was realized between 
2008 and 2011 are indicated in the table by taking records of 
food, Agriculture and livestock Ministry into account. These 
figures represent the invoiced official figures reported to the 
Ministry. Thus; in addition to the 13,1 million ton-mixed feed 
that is the registered feed amount in Turkey in 2011, mixed 
feed producers that make productions for themselves and 
non-invoiced sales in the sector should be taken into consid-
eration. In this case; it is said that Turkey’s mixed feed produc-
tion is over 15 million tons.

TURKISH FEED SEcTOR
According to the data of “Current Status and Projections of 
feed, Meat and Dairy  Sectors in the World and Turkey Report” 
prepared by Turkey Dairy, Meat, food Industrialists and Pro-
ducers Association (SETBIR) in March 2013; 30 % (24,4 million 
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ye yüzölçümünün % 30’u (24,4 Milyon Hektar) tarım yapılabilir 
özelliktedir. Türkiye’deki tarım alanlarının (nadas alanları hariç) 
% 67,8’i (16,3 Milyon Hektar) tarla ziraatına ayrılmıştır. Bu alanın 
da % 74,2’sinde (12,1 Milyon Hektar) hububat ekilmektedir. Hu-
bubat ekim alanı içerisinde yaklaşık % 66,9’luk pay ile ilk sırada 
buğday, % 25,1’lik payla ikinci sırada arpa ve % 4,9’luk payla 
mısır üçüncü sırada yer almaktadır. Bu ürünleri sırasıyla çavdar, 
çeltik, yulaf ve tritikale izlemektedir.

Dünyada artık, gıda ile yem birlikte anılmaktadır. Uluslararası 
alanda yem ile gıda arasındaki ilişki “yem’den Gıda’ya” (feed 
to food) cümlesiyle sloganlaşmıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği 
üyeliği çerçevesinde Gıda Güvenirliği, Bitki Sağlığı ve Veteriner-
lik faslı’nın bir süre önce müzakereye açılmış olması ve uyum 
çalışmalarının devam etmesi, yem sektörünü Türkiye için daha 
da önemli kılmaktadır. Çünkü hayvancılık ile ilgili uyum pake-
tinde karma yem de ön plana çıkan konulardan biridir.

Türkiye’de karma yem endüstrisiyle ilgili ilk girişim; 1955 yılın-
da özel sektörle başlamıştır. Gerçek anlamda girişim ise 1956 
yılında yem Sanayi Türk A.Ş.’nin kurulması ile devletin öncülü-
ğünde olmuştur. Anılan şirket, kısa sürede kendi öz fabrikaları-
nı işletmeye açarken, bir yandan da özel sektörle ortaklık kura-
rak fabrika sayısını 26’ya ulaştırmıştır.

Özel sektöre ait yem fabrikaları 1965 yılından itibaren kurulma-
ya başlanmıştır. Öncülük görevini tamamlayan yem Sanayi Türk 
A.Ş., tüm yem fabrikalarını özelleştirme kapsamında satarak, 
1996 yılından itibaren sektörden çekilmiş, bu tarihten sonra 
karma yemin tamamı özel sektör tarafından üretilmeye başlan-
mıştır. Karma yem fabrikalarının yılara göre sayıları, kapasiteleri 
ve kapasite kullanım oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Türkiye’de faal fabrikalar ağırlıklı olarak Ege ve Marmara bölgele-
rinde yer almakta olup; bu bölgeleri İç Anadolu bölgesi izlemekte-
dir. 2010 yılı için, Türkiye’deki toplam faal yem fabrikası sayısının % 
61,7’sini 10 ton/saat kapasiteden küçük fabrikaların oluşturduğu 
söylenmektedir. 11-20 ton/saat kapasiteli fabrikaların oranı % 26,2 
olup, geri kalan % 12,1’lik kısım ise 20 ton/saat üzeri fabrikalardır.

faal olamayan, yani kapanan fabrikaların yaklaşık % 83,4 gibi 
büyük bir bölümü 10 ton/saat kapasiteden küçük fabrikaların 
teşkil etmektedir, nitekim bu günlerde sektöre yeni katılan fab-
rikalar yüksek kapasiteli fabrika kurmayı tercih etmektedir.

hectare) of land area of Turkey is cultivable. 67,8 % of agricul-
tural lands (16,3 million hectare) in Turkey (excluding fallow 
lands) is separated for field agriculture. Grain is cultivated on 
74,2 %  (12,1 million hectare) of this area. Wheat ranks first 
with 66,9 % share, barley ranks second with 25,1% and corn 
ranks third with 4,9% in the entire grain cultivation land. Rye, 
rice, oats and triticale follows these products in order.

food is associated with feed in the world now. The relation be-
tween food and feed in the international arena is sloganized 
with “feed to food” phrase. Turkey’s starting negotiations of 
food Safety, Phitosanitary and Veterinary Act within European 
Union membership process and continuation of harmoniza-
tion studies make feed sector even more important for Tur-
key as mixed feed is one of the major topics in harmonization 
package for livestock.

The first initiative on mixed feed industry in Turkey was started 
by the private sector in 1955. Inıtiative in real terms was real-
ized with the establishment of yem Sanayi Türk A.Ş. in 1956 
under the leadership of the government. operationalizing its 
own facilities, the aforementioned company established 26 fa-
cilities in partnership with the private sector.

feed mills of the private sector started to be established as 
of 1965. Completing its mission of being a pioneer, yem Sa-
nayi Türk A.Ş. withdrew from the sector in 1996 by selling all 
feed mills within the scope of privatization. The entire mixed 
feed was started to be produced by the private sector after 
this year. numbers, capacities and capacity usage rates of the 
mixed feed mills by years are indicated in the table below.

Active mills in Turkey are mainly located in Aegean and Mar-
mara regions; Central Anatolian Region follows them. It is said 
that 61,7 % of total active feed mill numbers in Turkey in 2010 
consists of facilities with capacities lower than 10 tons/hour. 
The rate of facilities with 11-20 tons/hour capacity is 26,2 % 
and the rest 12,1 % belong to the facilities with capacity over 
20 tons/hour.

83,4 % of inactive facilities, in other words the closed ones are 
the ones with capacity lower than 10 tons/hour. Thus the new 
facilities in the sector prefer to establish high capacity mills.
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TÜRKİYE’DE YEM FİYATlARI
Sektörde karma yem fiyatları 1734 sayılı yem Kanunu ve yem 
yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden itibaren Devlet tarafın-
dan tespit edilmekte iken, 24 ocak 1980 kararları sonrası fiyat-
lar serbest piyasa koşullarında teşekkül etmektedir.

yem sanayi bir ara sektördür. Girdilerini büyük oranda bitkisel 
üretimden alır ve ürettiğini hayvansal üretime verir. Bu özelliği 
nedeniyle yem fiyatları iki unsurdan etkilenir. Bunlardan birisi 
hammadde fiyatları, diğeri ise hayvansal ürün fiyatlarıdır. 

yem hammadde fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yem fiyatları 
da yıllar itibariyle artış göstermektedir.

TÜRKİYE’DE YEM ÜRÜnlERİ TİcARETİ
Karma yemde kullanılan hammaddelerin üretimleri ile karma 
yem üretim rakamları artışları Türkiye’de aynı oranlarda gerçek-
leşmemiştir. Türkiye’de özellikle protein kaynağı yağlı tohum-
lar ve küspeleri ile mısır gibi bazı 
enerji kaynaklı yem hammaddele-
rinin üretimindeki gelişim hızının, 
karma yem sanayinin gelişim hızı-
nın çok gerisinde kaldığı, böylece 
açığı kapatmak için ithalat kapısı-
nın aralandığı gözlemlenmekte-
dir. İthalata bağlılık ise maliyetleri 
kontrol altında tutmak açısında 
yem sektörünü sıkıntıya sokmakta 
ve sektörün uluslararası pazardaki 
rekabet gücünü olumsuz etkile-
mektedir.

Setbir raporunda, Türkiye karma yem sanayinin; bu güne kadar 
hammadde temininde, gerek fiyat ve gerekse miktar açısından 
istikrarlı bir yıl geçiremediği özellikle vurgulanmaktadır. Türki-
ye karma yem sektörünün cirosunun yıllık yaklaşık 5,8 milyar 
Dolar olduğu ve bunun yaklaşık 3 milyar Dolarının ithalat yo-
luyla gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Özellikle mısır, yağlı to-
hum küspeleri, soya fasulyesi ve küspesi ve de arpa için ödenen 
değerler ciddi oranlardadır.

FEED PRIcES In TURKEY
Mixed feed prices in the sector were determined by the Gov-
ernment after feed and forage Act Regulations numbered as 
1734 were put into force, but the prices have been formed in 
competitive market conditions after the decisions taken on 24 
January 1980.

feed industry is an intermediate sector. It takes its inputs 
mainly from crop production and presents its production to 
livestock production. Due to this feature, feed prices are affect-
ed from two factors. one is raw material prices and the other 
one is animal product prices.
feed prices increase as the feed raw material prices increase.

FEED PRODUcTS TRADE In TURKEY
The raw material production amounts used in mixed feed and 
the increases in mixed feed production figures have not been 
realized in the same amounts in Turkey. It is seen in Turkey that 

the growth speed of especially oil-
seeds and their residues with pro-
tein source and feed raw materials 
that are energy source like corn is 
quite behind the mixed feed in-
dustry development speed. Thus 
import is applied in order to cover 
the deficit. Dependence on import 
causes problems in the feed sec-
tor in terms of taking costs under 
control and adversely affects the 
competition force of the sector in 

the international market.

In the SETBIR report; it is especially emphasized that mixed 
feed industry in Turkey is not having a consistent year in get-
ting raw material supply in terms of both price and amount. 
It is stated that turnover of mixed feed sector in Turkey is 
approximately 5,8 billion dollars and nearly 3 billion dollar-
amount of this amount is realized via import. Especially the 
amounts paid for corn, oilseed residues, soya bean and its resi-
dues and barley are huge amounts.



90

Türkiye’nin önde gelen yem teknolojileri üreticilerinden olan 
yemtar Makine Sanayi, alanında 30 yılı aşkın bir tecrübeye 
sahip. Dünya genelinde anahtar teslimi onlarca yem fabrikası 
kurulumu yapan firmanın yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
ÇolAK, gerek Türkiye yem sektöründeki teknoloji kullanımı-
nı gerek Dünya yem pazarındaki trend teknolojileri dergimiz 
okurları için anlattı.  

Türkiye’de yem fabrikalarının yeni teknolojileri oldukça yüksek 
düzeyde kullandıklarını ancak yemle ilgili dünyadaki değişen 
trendlere yeterince geçilmediğini belirtiyor. yem fabrikalarının 

As one of the leading feed technologies producers of Turkey, 
yemtar Makine Sanayi has an experience over 30 years in its 
field. Making dozens of turnkey feed mill installations around 
the world, company’s Board Chairman Abdullah ÇolAK told 
both the use of technology in Turkish feed sector and trend 
technologies in world feed market for our readers. 

He stated that feed mills use new technologies with a fairly 
high level in Turkey but they haven’t switched to the changing 
trends in the world. Stating the points that feed mills should 
take into consideration while making technology invest-

yem üreTİmİnde 
TREnDlER VE TEKnoloJİ SEÇİMİ

Feed PrOducTıOn 
TREnDS AnD TECHnoloGy SElECTIon

Yemtar, Abdullah Çolak: “Yem tesis-
lerinde kullanılacak olan makine ve 
ekipmanların seçimi çok önemlidir. 
Yapılan seçimlerin hedeflenen kapa-
siteye, üretilecek yem tipine uygun 
olması gerekmektedir. Yanlış seçim-
ler kapasite kaybına ve/veya gereksiz 
enerji sarfiyatına yol açmaktadır. Bu 
seçimlerin doğru yapılabilmesi için 
mühendislik hizmetlerinin bu işte uz-
man firmalardan alınması gerekmek-
tedir.”

Yemtar, Abdullah Çolak: “Selection of 
equipment and machinery to be used 
in feed facilities is very important. The 
selections should be suitable for the 
targeted capacity, feed type to be pro-
duced. Wrong choices cause capac-
ity loss and/or unnecessary energy 
consumption. In order to make these 
selections properly, engineering ser-
vices should be taken from specialist 
companies.”
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teknoloji yatırımları yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini 
de aktaran ÇolAK, uzman firmalarla çalışmanın orta ve uzun 
vadede firmalar için çok daha avantajlı olduğunu vurguladı. 

Sayın Çolak, öncelikle yem üretim sanayinde kullanılan tek-
nolojiler ve bu süreçteki önemli dinamikler hakkında bilgi 
verir misiniz?
Karma yem üretimi yapan tesislerde 3 ana unsur vardır; kırma, 
karıştırma ve peletleme. 
Kırma; karma yemde kullanılan hammaddelerin partikül bü-
yüklüklerinin homojen bir şekilde küçültülmesini, bu sayede 
karıştırma ve peletleme proseslerinin verimliğini artırmayı 
amaçlamaktadır. Bu konuda uzun yıllardan beri çekiçli değir-
menler kullanılmaktadır. Son yıllarda valsli değirmenlerin tasa-
rımlarında yapılan geliştirmelerle bu tür değirmenler de yem 
sanayisinde kullanılmaya başlanmıştır. 

Bir diğer ana unsur karıştırmadır. Doğru beslenme insanlarda 
olduğu gibi hayvanlarda da çeşitli tip gıdaların uygun oranda 
tüketilmesi ile olmaktadır. Hayvanlara sunulan yemlerin bu 
uygun oranlara sahip olabilmesi için hammaddelerin homo-
jen bir şekilde karıştırılması gerekmektedir. Bu işlem için çeşitli 
tip mikserler kullanılmaktadır. Öne çıkan mikser tipleri, yatay 
ribbon karıştırıcılar ve padıllı karıştırıcılardır. Bu makinalardan 
çıkan karışımların homojenliği çeşitli testlerle kontrol edilme-
lidir. 

Peletleme ise karıştırma işleminden sonra elde edilen ürün 
hayvanlara sunulabilecek niteliktedir. Ancak bu şekilde sunul-
duğunda hayvanların karışım içerisinden beğendiği hammad-
deleri seçerek tüketmesi söz konusu olabilir. Peletleme işlemi, 
yeme buhar ile ısıl işlem uyguladıktan sonra preslenmesi ile 
yapılmaktadır. Bu işlem sonrası yem silindirik forma kavuşur ve 
rasyon birbirinden ayrılamaz hale gelir. Ayrıca ısıl işlemle ham-
madde içerisindeki nişastaların jelatinleşmesi sonucu hazme-
dilebilirlik artar. yine ısıl işlemin sonucu birçok zararlı bakteri ve 
mikrop öldürülmüş olur. 

Yem teknolojilerindeki en yeni gelişmeler ve güncel trendler 
hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Dünyada artık gıda ile yem birlikte anılmaktadır. Uluslararası 
alanda yem ile gıda arasındaki ilişki “yem’den Gıda’ya” (feed 
to food) cümlesiyle sloganlaşmıştır. Ülkemiz için de bu geçer-
li ve zorunlu olmalıdır. İçerisine girdiğimiz şu son dönemde, 
hayvancılık ile ilgili iyileştirme çalışmalarında karma yem ön 
plana çıkmaktadır.  “Tarladan sofraya gıda güvenliği” sistemin-
de; hayvancılık işletmelerinde girdilerin %70’inin yem olması 
nedeniyle, karma yemin potansiyel bir risk teşkil ettiği görüşü 
yaygınlaşmaktadır. Bu görüşün yaygınlaştığı düşüncesinden 
hareketle; gıda güvenliğiyle ilgili gerekli diğer düzenlemeleri 
yapmanın yanı sıra karma yem üretimimizdeki problemlerin 
de halledilmesi hayati öneme sahip bir konu olarak önümüz 
gelmektedir.

Türkiye’de yem fabrikalarının gelişmiş alet-ekipman kullanma 
ve bilgisayarlı üretime geçme anlamında yeni teknolojileri 

ments, ÇolAK emphasized that working with expert compa-
nies in medium-and long-terms is much more advantageous 
for the feed companies.

Mr. Çolak could you give some information about technolo-
gies used in feed industry and important dynamics in this 
process?
There are 3 main elements in facilities producing mixed feed; 
cracking, mixing and pelletizing.
Cracking aims to downsize the particle sizes of the raw ma-
terials used in mixed feed homogenously and thus increase 
the productivity of mixing and pelletizing processes. Hammer 
mills have been used in this sector for a long time. With the im-
provements in the design of roller mills, these mills are started 
to be used in feed industry.

Another main element is mixing. Proper nutrition is realized by 
consuming various types of foods for animals just like for humans. 
In order to make the feed have these proportions, the raw materi-
als should be mixed homogenously. Various mixers are used for 
this process. featured mixer types are horizontal ribbon mixers 
and paddle mixers. The homogeneity of the mixtures made by 
these machines should be checked with various tests.

Pelletizing is the final product that is presented to the animal 
consumption after mixing. It is the only way that animals can 
consume the raw material they like. Pelletizing is done by 
pressing the feed after applying heat treatment with steam. 
After this heat treatment, feed has a cylindrical form and ra-
tion becomes inseparable. Besides, digestibility increases as a 
result of starch gelatinization inside the raw material with heat 
treatment. Many harmful bacteria and germs will be killed as a 
result of heat treatment.

What can you say about the newest developments and cur-
rent trends in feed technologies?
food and feed are associated with each other in the world 
now. The relation between food and feed in international scale 
is sloganized with “feed to food” phrase. This should be valid 
and compulsory for our country. In the last period, mixed feed 
has come to the forefront in livestock improvement studies. In 
the “from field to the fork” system; as the 70 % of the inlets in 
livestock businesses is feed, the idea of that mixed feed consti-
tutes a potential risk becomes widespread. Based on the idea 
that it becomes widespread; besides making other necessary 
arrangements related with food safety, eliminating the prob-
lems in mixed feed production has a vital importance.

It can be said that feed mills in Turkey use the new technolo-
gies with a fairly high level in terms of using advanced tools 
and equipment and switching to computerized production. 
But the subjects like improving the quality of the feeds pro-
duced, regular calibration of the production equipment that 
ensures usage of feed efficiently in terms of nutrition, renewal 
and / or adaptation of the technology according to the results 
of the field tests of the feed are also very important.
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oldukça yüksek düzeyde kullandıkları söylenebilir. Ancak üre-
tilen yemin kalitesini artırma, dolayısıyla hayvanın besinsel 
açıdan yemi daha etkin değerlendirilmesini sağlayacak şekil-
de üretim donanımının düzenli kalibrasyonu, üretilen yemle-
rin sahada test edilerek elde edilen sonuçlara göre kullanılan 
teknolojinin yenilenmesi ve/veya adaptasyonu gibi konular da 
çok önemlidir. 

Bunun yanı sıra patlatma, kavurma, mikronizasyon ve genleş-
tirme gibi fiziksel ve kimyasal ön işlemden geçirilmiş yem ham-
maddelerinin kullanılmaması ve bu tür hammaddelerin sahada 
kullanımını teşvik edecek AR-GE çalışmalarının yapılmaması, 
bu sektörün teknoloji kullanımındaki en önemli eksikliklerini 
oluşturmaktadır. Bunun da ötesinde, bölgesel anlamda özel-
likle ruminant hayvanların beslenmesindeki farklılıkları göz 
önüne alarak farklı nitelikte yoğun yem karmaları hazırlayacak 
teknolojik uygulamaların gerçekleştirilmemesi de, önemli bir 
eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yem üretiminde verimlilik, otomasyon ve enerji tasarrufu 
gibi kavramların yeri ve önemi nedir? Ekonomik ve verimli 
bir üretim için nelere dikkat etmek gerekir? Yem teknolojile-
rinin bu süreçteki rolü nedir?
yem tesislerinde kullanılacak olan makine ve ekipmanların 
seçimi çok önemlidir. yapılan seçimlerin hedeflenen kapa-
siteye, üretilecek yem tipine uygun olması gerekmektedir. 
yanlış seçimler kapasite kaybına ve/veya gereksiz enerji sar-
fiyatına yol açmaktadır. Bu seçimlerin doğru yapılabilmesi 
için mühendislik hizmetlerinin bu işte uzman firmalardan 
alınması gerekmektedir. 

Besides, not to use the feed raw materials that preprocessed 
with physical and chemical processes like blasting, roasting, 
micronization and expansion and not to do R&D studies that 
encourage usage of these raw material in the field constitute 
the most important deficiencies in technology usage in this 
sector. furthermore; failure in realizing the technological ap-
plications that prepare intense feed mixtures with different 
quality by taking into account the differences especially in ru-
minant animals’ feed on regional basis.

What is the importance of concepts such as efficiency, 
automation and energy saving in feed production? What 
should be taken into consideration for economic and ef-
ficient production? What is the role of new technologies 
in this process?
Selection of machinery and equipment to be used in feed 
mills is very important. The selections should be suit-
able for the targeted capacity, feed type to be produced. 
Wrong choices cause capacity loss and/or unnecessary 
energy consumption. In order to make these selections 
properly, engineering services should be taken from spe-
cialist companies.

Automation is the most important factor that increases effi-
ciency. Control/automation system technology of the facility 
is really important in terms of both followability and efficiency. 
facilities installed by expert companies can run fully automati-
cally and any report related with production can be obtained 
from the computer system. This is important in terms of both 
internal tracking and efficiency control.
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Verimliliği artıran en önemli faktör otomasyondur. Tesisin kont-
rol/otomasyon sisteminin teknolojisi, hem takip edilebilirlik 
hem de verimlilik açısından çok önemlidir. Uzman firmaların 
kurduğu tesisler tam otomatik olarak çalışabilir ve üretimle il-
gili her tür raporlama bilgisayar sisteminden otomatik olarak 
alınabilir. Bu da gerek iç takip, gerekse verimlilik kontrolü açı-
sından gereklidir. 

Fabrikalarını geliştirmek veya yeni yem fabrikası yatırımı 
yapmak isteyen yatırımcıların, günümüz şartları göz önünde 
bulundurulduğunda, teknoloji seçiminde nelere dikkat et-
meleri ve yatırımlarına nasıl yön vermeleri gerekir?
Uzman firmalarla çalışmanın ekipman seçimindeki önemini 
yukarıda vurgulamıştık. Bunlara ilave olarak yeni bir proje oluş-
tururken, proje hammadde tedariki ve satılan ürünlerin dağı-
tımı yönünden de irdelenmelidir. yer seçimi yapılırken lojistik 
imkanların da değerlendirilmesi gerekir. 

Uzman firmalarla çalışmak, tesis devreye alındıktan sonra da 
çok önemlidir. Periyodik bakımlardaki eksikliklerden kaynaklı 
arızalar, tesisin plansız ve zamansız durmasına yol açar. Tesi-
sin arıza kaynaklı olarak durması çok ciddi maddi kayıplara yol 
açar. Uzman firmaların takvimlendirmesi ile yapılan periyodik 
bakımlar, hem sürekli üretime imkan tanıyacağından dolayı ve-
rimliliği artırır hem de makinelerin çalışma ömrünün daha fazla 
olmasını sağlar. Ürettiğinizi satabilmek kadar, birim maliyetini-
zi düşürmek de önemlidir. Bu anlamda yukarıdaki sebeplerden 
dolayı uzman firmalarla çalışmak, orta ve uzun vadede kazançlı 
çıkmak demektir.

For the investors who want to develop their mills or es-
tablish a new feed mill; what should be taken into consid-
eration in technology selection and how should they direct 
their investments when today’s conditions are taken into 
consideration?
We have emphasized the importance of working with ex-
pert companies in equipment selection above. In addition 
to these; when a new project is built, it should be evaluated 
in terms of raw material supply and distribution of the sold 
products. logistic possibilities should also be evaluated in 
selecting location.

Working with expert companies is really important after the 
facility is activated. faults due to the deficiencies in periodi-
cal maintenance cause unplanned and untimely stop at the 
facility. Stopping of the facility due to faults causes serious 
financial losses. Periodical maintenances done by schedul-
ing of the expert companies both increase the efficiency 
as they ensure continuous production and provide longer 
working life for the machines. 

Reducing the unit costs is as much important as selling the 
production. In this sense, working with expert companies 
due to the advantages above means making profit in mid-
dle and long terms.
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Teknolojik donanım, kalite ve üretim kapasitesi açısından ge-
lişmiş bir yapıya sahip olan Türkiye’deki yem sektörü, özellikle 
Türkiye’nin yem hammaddeleri konusunda ithalata bağımlı 
olmasından dolayı gerek iç piyasada gerekse dış piyasada zor-
luklarla karşılaşmaktadır. Türkiye yem sektörünün şuanda yılda 
300 bin ton civarında karma yem ihracatı yapabildiğini söyle-
yen Türkiye yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİyEM-BİR) yönetim 
Kurulu Başkanı M. Ülkü KARAKUŞ, bu miktarın sektörün kapa-
sitesinin çok çok altında kaldığını vurguluyor. 

2012 yılında yem sektörünün 14,5 milyon ton karma yem 
üretimi gerçekleştirdiğini hatırlatan KARAKUŞ, toplam kapasi-
tenin sadece tek vardiyada 15,3 milyon ton olduğunu belirti-
yor. Türkiye yem sektörünün uluslararası piyasada daha aktif 
olmasının yolunun başta yağlı tohumlar olmak üzere yem 
hammaddelerinin üretiminin arttırılmasına bağlı olduğunu 

The feed industry in Turkey which has a developed structure 
in terms of technological equipment, quality and production 
capacity encounters problems in both domestic and foreign 
markets as Turkey depends on imports in terms of feed raw 
materials. Stating that the feed industry in Turkey can current-
ly import 300 thousand tons of mixed feed, M. Ülkü KARAKUS, 
the Chairman of Turkey feed Industrialists Association (TURKI-
yEM-BIR) emphasizes the fact that this amount is well below 
the industry’s capacity.

Pointing out that the feed industry produced 14.5 million tons 
of mixed feed in 2012, KARAKUS says that the total capacity is 
15.3 million tons in just one shift. Emphasizing that the feed 
industry in Turkey becoming more active in the international 
market depends on the increase of the production of feed 
raw materials especially the oily seeds, Ülkü KARAKUS has 

yEM SEKTÖRÜnÜn ÖnÜnDEKİ EnGEl: 
“hammadde İThalaTı”

THE oBSTAClE of THE fEED InDUSTRy: 
“IMPORT OF RAW MATERIAl”

TÜRKİYEM-BİR, M. Ülkü KARAKUŞ: “İthal 
hammadde fiyatlarındaki artışlar, yem fi-
yatlarını da artırmaktadır. Dış piyasada re-
kabet avantajımızı yüksek hammadde fiyat-
ları nedeniyle kaybetmekteyiz. Bu durumun 
önlenmesi için başta yağlı tohumlar olmak 
üzere hububatlar ve diğer bitkisel ürünlerin 
ülke içi üretiminin, ihracat payımız da göz 
önüne alınarak hayvancılığımız ihtiyacına 
yeter seviyeye getirilmesi gerekmektedir.”
TÜRKİYEM-BİR, M. Ülkü KARAKUS: “Increase 
in the prices of imported raw material in-
creases the prices of feed as well. We lose our 
competitiveness in foreign markets due to 
the high prices of imported feed. In order to 
prevent this, it is necessary to boost the do-
mestic production of grains and other herbal 
products especially that of oily seeds accord-
ing to our stockbreeding while taking our 
export share into consideration.” 
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vurgulayan Ülkü KARAKUŞ, gelecekle ilgili öngörülerde de bu-
lunuyor. Türkiye’deki yem fabrikalarının gelecek yıllarda daha 
yüksek kapasiteli gelişmiş fabrikalara dönüşeceğini ancak şuan 
471 olan faal fabrika sayısının azalacağını öngören KARAKUŞ, 
yem sektörüyle ilgili sorularımızı yanıtlıyor.

Sayın Karakuş, öncelikle Türkiye’deki ortalama yem tesisi sa-
yısı, teknolojik altyapısı ve bu tesislerin üretim kapasiteleri 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Ülkemizde 471 adet faal yem fabrikası mevcuttur. Bu fabrika-
ların %60’ı 10 ton/saat kapasiteden küçük fabrikalardır. Ancak, 
son yıllarda sektörde küçük fabrikaların yerine daha büyük ka-
pasiteli fabrikaların kurulmaya başladığını söyleyebiliriz. Türki-
ye karma yem üretiminin %75’lik kısmı, ilk 100 firma tarafından 
üretilmektedir.
 
Ülkemizde tek vardiya üzerinden 15,3 milyon ton karma yem 
üretim kapasitesi bulunmaktadır. 2012 yılında ise 14,5 milyon 
ton karma yem üretilmiştir. Tek vardiya üzerinden hesaplandı-
ğında sektörümüzün kapasite kullanım oranı %95, çift vardiya 
üzerinden hesaplandığında ise %50 civarındadır.

Üretilen yemlerin büyük bir kısmı AB standartlarında faaliyette 
bulunan tesislerce üretilmektedir. Sektörümüzdeki teknolojik 
altyapı ve bilgi birikimi oldukça gelişmiş olup, yeni teknolojiler 
yakından takip edilmektedir. Peletleme, ekstrüzyon ve ekspan-
der gibi teknolojiler uygulanarak yemin içerdiği besin madde-
lerinin hayvanlar için yarayışlılığını ve sindirimini geliştirmeye 
yönelik işlemler uygulanmaktadır.

Karma yem sektörü içerisinde en ileri teknolojileri uygulayan 
dalların başında ise balık yemi üretimi gelmektedir. 

Türkiye’deki yem sektörünün şu anki genel büyüme ve geliş-
mişlik durumuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? 
Türkiye yem sektörü her yıl ortalama % 5-10 arasında büyü-
mektedir. Karma yem sektörü, 2012 yılında 2011 yılına göre 
%10 oranında büyüyerek karma yem üretimini 14,5 milyon 
tona çıkarmıştır. 2012 yılında 2011 yılına göre kanatlı yemlerin-
de %7 artış ile 6 milyon tonluk üretim, büyük-küçükbaş yem-
lerinde ise %11 artış ile 8 milyon tonluk yem üretimi gerçek-
leşmiştir. 2012 yılında 300 bin ton balık yemi ile 200 bin ton 
civarında da kedi köpek, at ve diğer hayvan yemleri üretilmiştir. 
Sektörümüz 2008 yılında 4,6 milyar dolar olan cirosunu, yıllar 
itibariyle artırarak 2012 yılında 6,9 milyar dolara çıkarmıştır. Bu 
rakamın 2013 yılı sonunda da %8’den fazla artarak 7,5 milyar 
dolara ulaşacağını tahmin etmekteyiz.

Yem üreticileri için en önemli konu hammadde temini. Peki, 
Türkiye yem hammaddesi üretiminde hangi noktada? Yem 
hammaddesi üretim miktarı hakkında bilgi verir misiniz?
Ülkemizde 14,5 milyon ton karma yem üretiminin yanı sıra 5,5 
milyon ton kadar da kendi yemini üretenlerin yaptığı çiftlik içi 
yem üretimi söz konusudur. Bu yem üretimi de hesaba katıldı-
ğında toplam 20 milyon ton yem üretildiği söylenebilir. yemler-
de ağırlıklı olarak arpa, mısır, buğday gibi hububatlar, soya, ay-

their own forecasts about the future. foreseeing that the feed 
factories in Turkey will be converted into high capacity devel-
oped factories in the coming years but that the number of the 
currently active factories which is 471 will be lower, KARAKUS 
answers our questions about the feed industry.

Mr Karakus, could you give us information on the mean 
number of feed facilities, their technological infrastructure 
and the production capacities of these facilities?
There are 471 active feed factories in our country. 60% of these 
factories are factories with capacities lower than 10 tons/hour. 
However, we can say that factories with larger capacities have 
been established in the recent years rather than small facto-
ries. 75% of the mixed feed production in Turkey is achieved 
by the top 100 companies.
 
There is 15.3 million tons of mixed feed production capacity 
per shift in our country. 14.5 million tons of mixed feed was 
produced in 2012. When we calculate based on single shift, 
the rate of used capacity is 95% which is 50% when we calcu-
late based on double-shift.

Majority of the produced feeds are produced in facilities that 
are operated in accordance with the EU standards. Technologi-
cal infrastructure and know-how in our industry is well devel-
oped and we keep a close eye on new technologies. Technolo-
gies such as pelletizing, extrusion and expander are applied to 
improve the usefulness and digestion of the nutrients in the 
feed for the animals. fish feed production can be listed at the 
top of the branches where the most advanced technologies 
are used in mixed feed industry.

What can you say on the current general growth and devel-
opment of the feed industry in Turkey?
The feed industry in Turkey grows about 5-10% annually. 
Mixed feed sector grew by 10% in 2012 compared to 2011 and 
achieved 14.5 tons of mixed feed production. Bird feed grew 
by 7% in 2012 compared to 2011 and achieved 6 million tons 
of production and livestock feed grew by 11% and achieved 8 
million tons of feed production. In 2012, 300 thousand tons of 
fish feed and 200 thousand tons of feed for cat, dog, horse and 
other animals were produced. our sector increased its reve-
nue which was 4.6 billion dollars in 2008 to 6.9 billion dollars 
in 2012. We anticipate this amount to rise by 8% by the end of 
2013 and reach 7.5 billion dollars.

The most pressing matter for feed producers is the supply of 
raw materials. Well, how does Turkey stand in terms of feed 
raw material production? can you provide information on 
the production amount of feed raw materials?
In our country, there is in-farm feed production of about 5.5 
million tons actualized by those who produce their own feed 
in addition to the production of 14.5 million tons of mixed 
feed. When we add this production to the equation, we can say 
that 20 million tons of feed is produced. Grains such as barley, 
corn and wheat, oily seeds such as soy, sunflower, canola and 
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çiçeği, kanola, pamuk tohumu gibi yağlı tohumlar ile bunların 
küspeleri, kepek, razmol, bonkalit gibi değirmencilik ürünleri 
ve mısır yan ürünleri kullanılmaktadır.  Ülkemizde üretilen ve 
ithal edilen mısırın 3,7 milyon tonu, tek başına yemlik olarak 
tüketilmektedir. Bunun yanında 780 bin tonu nişasta sanayin-
de, 300 bin tonu mahalli olarak, 100 bin tonu ise endüstriyel 
alanda tüketilmektedir. 

Ülkemizde 2012 yılı rakamlarıyla 4,6 milyon ton olan mısır üre-
timinin yanı sıra 800 bin ton kadar da ithalat gerçekleştirilmiş-
tir. Mısırın son yıllarda üretimi artmaktadır ancak buna paralel 
olarak yem, yağ ve tatlandırıcı sektörü ile biyoyakıt-biyoetanol 
üretiminde kullanımı da artmaktadır.  Mısır üretimini artırmak 
adına oluşturulan prim ve satın alma politikalarıyla mısır üreti-
mimiz artırılmıştır ancak ülkemizde iç piyasada satılan mısırın 
fiyatı, yurt dışı mısır fiyatlarına göre %30 daha pahalı hale gel-
miştir. Bu da bizim yurt dışına hayvansal ürün ve yem ihracatı 
yapma şansımızı sınırlamaktadır ancak bu durum, “Dahilde İş-
leme Rejimi” kapsamında, gümrük vergisiz olarak yapılan itha-
latla kısmen giderilebilmektedir. 

Kuraklık ve üretim alanlarında başka ürünlere yönelme gibi 
nedenlerle bazı dönemlerde mısır tedarikinde sıkıntılar ya-
şanmaktadır. Bu durumda da sektörümüz mısır yerine ikame 
olarak buğdaya yönelmektedir. Sektörümüzün her yıl yakla-
şık 500 bin ton buğday kullandığını tahmin etmekteyiz. Mısır 
üretimimizin yeterli olmadığı dönemlerde ise yemlik buğday 
kullanımı 2 milyon tona kadar çıkmaktadır. Ülkemizde özellikle 
yağlı tohumlu bitkilerin arzından kaynaklı sıkıntılar, yem sektö-
rümüzü olumsuz etkilemektedir. Protein kaynağı olarak mutla-
ka kullanmamız gereken soya, ayçiçeği, kanola, aspir gibi yağlı 
tohum küspeleri, yem sektörümüzün ihtiyacına yeter seviyede 
üretilmemektedir. 

yem sektörünün ihtiyacının karşılanabilmesi için en az 2 mil-
yon ton soya üretilmesi gerekirken, ülkemizde sadece 120 bin 
ton soya üretilmektedir. yem sektörünün ihtiyacı olan ayçiçeği 
küspesinin yerli üretimden karşılanabilmesi için ise 1,4 milyon 

cotton and their pulps, milling products such as bran, razmol 
and bonkalit and corn side-products are mostly used for feed.

3.7 million tons of the corn produced in our country and 
imported is consumed as feed. furthermore, 780 thousand 
tons are consumed in starch industry, 300 thousand tons are 
consumed locally and 100 thousand tons are consumed in-
dustrially. In addition to the corn production in our country 
which was 4.6 million tons according to 2012 figures, about 
800 thousand tons were imported. Production of corn has 
increased in recent years; however, its use in the production 
of feed, oil and sweetening industries and biofuel-bioethanol 
has increased as well. With the premium and purchase policies 
established to increase corn production, our corn production 
has increased; however, the price of the corn sold domestically 
has become 30% more expensive than the foreign corn prices. 
This limits our chance of exporting animal products and feed 
abroad; however, this situation is partially remedied via duty-
free imports carried out under “Inward Processing Regime.”

Reasons such as drought and shifting to other products in 
production sites cause problems in supply of corn in some 
periods. In this situation, our industry shift towards wheat as 
a substitute for corn. We guess that about 500 thousand tons 
of wheat is used in our industry annually. In periods when 
our corn production is now enough, the use of feed wheat 
reached 2 million tons. In our country, especially the issues 
related to the supply of oily seed herbs adversely affect our 
feed industry. oily seed pulps such as soy, sunflower, canola 
and safflower which we must use as a protein source are not 
produced enough for our feed industry’s demands. While at 
least 2 million tons of soy production is required to meet the 
demands of the feed industry, only 120 thousand tons of soy 
is produced in our country. And in order to meet the sunflower 
pulp demand of the feed industry, our sunflower production 
which is 1.4 million tons needs to be increased to 3.5 million 
tons. If there production amounts are achieved, our depend-
ency on foreign production will be solved.

Incentive premiums on oily seeds have been increased over 
the years; however, our production has not achieved the de-
sired level. With the increase in the global population and the 
demand for animal products, the prices of these products in-
crease in the global market as well. This situation has made it 
hard for our feed industry which pays more for the oily seeds 
most of which is imported to keep feed prices balanced.

As you previously mentioned, the feed industry in Turkey 
highly depend on imports for raw materials. can you com-
ment on the import amount of the raw material carried out 
by the feed industry in Turkey and the effect of such imports 
on the industry?
our feed industry imports mainly oily seeds and pulps espe-
cially soy, soy pulp and sunflower seed pulp, corn, corn deriva-
tives, DDGS, brans, syrup, fish flour and feed additives such as 
vitamins and minerals. 5.5 tons were imported from just these 



97

ton olan ayçiçeği üretimimizin 3,5 milyon tona çıkarılması ge-
rekmektedir. Bu üretimler sağlandığı takdirde yağ konusunda 
dışa olan bağımlılığımız da giderilebilecektir. 

yıllar itibariyle yağlı tohumlulara yönelik verilen destek prim-
leri artırılmış ancak üretimimiz henüz istenen seviyeye maa-
lesef ulaşamamıştır. Dünya nüfusunun ve hayvansal gıdalara 
olan talebin artması, dünya ticaretine konu olan bu ürünlerin 
fiyatlarını da artırmaktadır. Bu durumda, büyük kısmını ithal 
ettiğimiz yağlı tohumlara daha fazla para ödeyen yem sektörü-
müzde, yem fiyatlarını dengede tutabilmek oldukça güç hale 
gelmiştir. 

Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye’deki yem sektörü hammad-
de kaynağı açısından büyük oranda ithalata bağımlıdır. Tür-
kiye yem sektörünün gerçekleştirdiği yem hammaddesinin 
ithalat miktarı ve bu ithalatın sektöre etkisini anlatır mısınız?
yem sektörümüz soya, soya küspesi ile ayçiçeği tohumu küspe-
si başta olmak üzere ağırlıklı olarak yağlı tohum ve küspelerini, 
mısır, mısır türevleri, DDGS, kepekler, melas, balık unu ile vita-
min, mineral gibi yem katkı maddelerini ithal etmektedir. 2012 
yılında sadece bu ürünlerden 5,5 milyon ton ithal edilmiş ve bu 
ithalata yaklaşık 2,7 milyar dolar ödenmiştir. 

5 yıl öncesinde ise aynı yem hammaddelerinden 4,8 milyon ton 
ithal edilmiş ve 2 milyar dolar ödenmişti. yani son 5 yılda ithalat 
miktarımız %15, ithalata ödediğimiz değer ise %35 oranında 
artış göstermiştir. yıllar itibariyle aynı ürünleri daha fazla ve 
daha pahalıya ithal eden yem sektörünü ve dolayısıyla hayvan-
cılığımızı, bu olumsuz tablo doğrudan etkilemektedir.

İthal hammadde fiyatlarındaki artışlar, yem fiyatlarını da artır-
maktadır. Bu durumda da yeme olan talep ve yem alındıktan 
sonraki ödemelerin geri dönüşünde sıkıntılar yaşanmaktadır. 
İç talebin yanında dış piyasada da rekabet avantajımızı yüksek 
hammadde fiyatları nedeniyle kaybetmekteyiz. Bu durumun 
önlenmesi için başta yağlı tohumlar olmak üzere hububatlar 
ve diğer bitkisel ürünlerin ülke içi üretiminin, ihracat payımız 
da göz önüne alınarak hayvancılığımız ihtiyacına yeter seviye-
ye getirilmesi gerekmektedir.

Hububat ve bakliyat bazlı yem kaynakları nelerdir? Bu ürün-
lerin hangileri direkt, hangileri dolaylı olarak yem sektörün-
de kullanılıyor? Bu ürünlerin işlenmesi sırasında elde edilen 
atıklar, yem üretiminde nasıl değerlendirilebilir?
Sektörümüzde hububatlardan ağırlıklı olarak mısır, arpa kul-
lanılmakta olup, bunun dışında yulaf, çavdar, sorgum, tritikale 
gibi hububatlar da yem olarak değerlendirilmektedir.

 Mısır arzı yeterli olmadığı dönemlerde ya da fiyatı uygun oldu-
ğu takdirde, ikame olarak yemlik buğday da yem olarak kulla-
nılmaktadır. Bu ürünler yem değirmenlerinde kırılmak suretiyle 
doğrudan kullanıldığı gibi nişasta ve un sanayinin mısır kepeği, 
razmol, bonkalit, kepek gibi yan ürünleri halinde de yemlerde 
kullanılmaktadır.  Hububatlar ve yan ürünleri dışında baklagil-
ler de tek başına veya işlenmiş formlarda (kuru ısıtılmış fasulye, 

products in 2012 and approximately 2.7 billion dollars was paid 
for these imports. 5 years ago, 4.8 tons of the same raw ma-
terials were imported and 2 billion dollars were paid. In other 
words, over the last 5 years, our import amount has increased 
by 15% while the value paid for the imports have increased by 
35%. As the years go by, this negative situation directly affects 
our feed industry which imports the same products more and 
for a higher price, and hence our livestock breeding industry.

Increase in the prices of imported raw material increases the 
prices of feed as well. And in this situation, we encounter 
problems in terms of the demand for feed and the turn back 
of payments after the feed has been purchased. We lose our 
competitiveness in foreign markets in addition to the domes-
tic demand due to the high prices of imported feed. In order 
to prevent this, it is necessary to boost the domestic produc-
tion of grains and other herbal products especially that of oily 
seeds according to our stockbreeding while taking our export 
share into consideration.

What are the grains and legumes based feed sources? Which 
of these products are directly or indirectly used in the feed 
industry? How can the waste generated during the process-
ing of these products be used for feed production?
of the grains, mostly corn and barley are used in our industry 
and grains such as oat, rye, sorghum and triticale are used as 
feed as well. In periods where corn supply in insufficient or if 
the price is suitable, feed wheat is used for feed as a substitute 
as well. not only can these products be directly used after be-
ing cracked in feed mills, by-products of the starch and flour 
industry such as corn bran, razmol, bonkalit and bran are used 
in feed as well. other than grains and by-products, legumes 
are used on their own or after being processed (such as dry 
heated beans, bean protein concentrate, lentil shells, and lu-
pine razmol) in feed as well.

The rate at which grains, legumes and their by-products and 
other feed raw materials are added to the feed are detected 
by the needs of the animal such as energy and protein and the 
nutrition values and prices of the feed raw material to be used. 
our industry is capable of evaluating of each feed raw material 
with an animal nutrition value based on its security, quality 
criteria and price advantage.

In feed production, what alternative products could be used 
instead of grains deemed to be human food? Where does 
Turkey stand on alternative feed sources?
Grains used to meet the energy needs required for the life 
and efficiency share of the animal are included in the ra-
tion based on the animals’ potential to digest and use the 
feed and the availability of the said feed in addition to its 
nutritious values. Grains are included in rations especially 
as an energy source and at least one of the grains such as 
barley, corn or wheat is used in the feed ration. Especially 
in bird feed rations, use of corn makes up a major rate like 
50-60%. Meaning, 50-60kg of 100kg feed is corn. for live-
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fasulye protein konsantresi, mercimek kabukları, lüpen razmo-
lu gibi)  yemlerde kullanılabilmektedir.

Hububatların, baklagillerin ve bunların yan ürünleri ile diğer 
yem hammaddelerinin yemlere katılma oranını; hayvanın 
enerji, protein gibi ihtiyaçları ve kullanılacak yem hammadde-
lerinin besin değerleri ile fiyatları belirlemektedir. Sektörümüz 
hayvan besleme değeri olan hemen her yem hammaddesini 
besin değerine, güvenilir olma durumuna, kalite kriterlerine ve 
fiyat avantajı yaratmasına göre değerlendirebilmektedir.

Yem üretiminde, insan gıdası olarak değerlendirilen tahılla-
rın yerine, alternatif olarak hangi ürünler değerlendirilebilir? 
Alternatif yem kaynakları noktasında Türkiye’nin durumu 
nedir? 
Hayvanın yaşama ve verim payı için gerekli olan enerji ihtiyaç-
larının karşılanmasında kullanılan hububatlar, taşıdığı besin 
değeri yanında hayvanın yemi sindirip yemden yararlanabilme 
potansiyeli ve o yemin bulunabilirliği gibi unsurlar da göz önü-
ne alınarak rasyona dahil edilmektedir.  Hububatlar öncelikle 
enerji kaynağı olarak yem rasyonlarında yer almakta olup, yem 
rasyonunda arpa, mısır veya buğday gibi tahıllardan en az biri 
kullanılmaktadır. Özellikle kanatlı yemi rasyonlarında mısır kul-
lanımı %50-60 gibi büyük bir oran teşkil etmektedir. yani 100 
kg yemin 50-60 kg’ı mısırdır. Büyükbaş-Küçükbaş yemlerinde 
ise arpa ağırlıklı yem rasyonları oluşturulmaktadır (%20-50). 

Kanatlı yemlerinde de, ruminant yemlerinde de hayvanın ener-
ji ihtiyacının karşılanması için hububatların mutlaka belli bir 
ölçüde yem rasyonuna katılması gerekmektedir. Ancak, rumi-
nant hayvanlar karma yemlerle beraber kaba yemleri de tüke-
tip istenilen ölçüde performansı gösterdiğinden,  eğer kaliteli 
kaba yem kaynağı yeterli ölçüde mevcut ise ruminantların gün 
içinde daha az karma yem tüketebileceği, bu sayede de hubu-
batların tüketiminin azalacağı söylenebilir. 

fakat ülkemizde kaliteli kaba yem arzı konusunda ciddi bir sı-
kıntı olduğundan ruminant beslemede de karma yem kullanı-
mı, dolayısıyla hububat kullanımı artarak devam etmektedir.

Türkiye yem sektörünü, özellikle hayvancılığın ve yem sektö-
rünün geliştiği ülkelerle karşılaştırdığımızda karşımıza çıkan 
sonuç nedir? Türkiye yem sektörünün, emsal ülkelerle kıyas-
landığında eksileri ve artıları nelerdir?
Kişi başına hayvansal ürün tüketimi konusunda ülkemizin ge-
lişmiş ülkelerin oldukça gerisinde olduğu bilinen bir gerçektir.  
Türkiye’de kişi başına yıllık et tüketimi 40 kg iken bu rakam 
AB’nde 80 kg, ABD’de ise 108 kg’dır. Aynı şekilde Türkiye’deki 
süt, yumurta tüketimleri de gelişmiş ülkelerin oldukça gerisin-
dedir. Bu durum bize hayvancılığımızın önünde alması gere-
ken uzun bir yol olduğunun sinyalini vermektedir.  Son yıllarda 
hayvan sayımızdaki artış memnuniyet vericidir ancak sürdürü-
lebilir bir hayvancılık için mutlaka sürdürülebilir yem üretimine 
ihtiyaç vardır. Sektörümüz bu noktada tam bir anahtar rolü üst-
lenip hayvancılığımızın gelişimine katkıda bulunarak, hayvan-
cılığa destek olmayı ilke edinmiştir.

stock feed; however, barley oriented feed rations are gen-
erated (20-50%).

Grains must be included in the feed ration at a specific rate in 
order to provide the animal’s energy need in both bird feeds 
and ruminant feeds. However, as ruminant animals consume 
raw feeds in addition to mixed feed and achieve the desired 
level of performance, we can say that, if the high quality raw 
feed source is enough, they can consume less mixed feed and 
therefore decrease the consumption of grains. But, as there is 
a serious issue with the supply of high quality raw feed, the 
use of mixed feed, and therefore the use of grains, keeps in-
creasing in ruminant feed as well.

What is the result when we compare Turkish feed sector 
with countries where animal breeding in particular and 
feed sector are developing? What are the cons and pros of 
Turkish feed sector when it is compared with the precedent 
countries?
It is a well-known fact that our country is way behind the de-
veloped countries in terms of animal product consumption 
per capita.   While annual meat consumption per capita in Tur-
key is 40 kg, this figure is 80 kg in EU and 108 kg in U.S.A. Simi-
larly; milk and egg consumptions in Turkey are way behind 
the developed countries either.  This case alerts us on the fact 
that our animal breeding has a long way to go.  Increase in our 
number of animals in recent years is satisfying but sustainable 
feed production is definitely required for a sustainable animal 
breeding. our sector adopted providing support the animal 
breeding as a principle by playing a key role at this point and 
contributing into the development of our animal breeding. 

our feed sector is able compete with the countries, where ani-
mal breeding is developed, thanks to its technology, knowl-
edge, infrastructure and capacity  The number of feed fac-
tories in our country is a bit more than the number of feed 
factories in the countries which are developed in terms of 
animal breeding.  

While 14.5 million tons of feed can be produced via 461 active 
feed factories in Turkey; these productions can be obtained via 
less feed factories in countries such as Germany, france and 
netherlands. for example; 14.3 million tons of feed production 
of netherlands is provided by solely 100 factories; Germany’s 
23 million tons of feed production is provided via 319 factories. 
The capacity of a great majority (60%) of the feed factories in 
our country is lower than 10 Tons/Hour. nevertheless; 80% of 
our mixed feed production is produced by the first 150 facto-
ries.  Thus; the sector is dominated by the factories with high ca-
pacity.  We predict that the factories with small capacity will be 
replaced by the high capacity factories as it has already started 
and that our factory number will decrease while our mixed feed 
production will increase within the oncoming years. 
The problems in feed payments and prolongation of due 
dates based on the intense competition in our feed sector, the 
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yem sektörümüz; teknolojisi, bilgi birikimi, alt yapısı ve kapasi-
tesiyle hayvancılığın gelişmiş olduğu ülkelerle boy ölçüşür va-
ziyettedir. Ülkemizdeki yem fabrika sayısı, hayvancılığı gelişmiş 
ülkelerdeki yem fabrika sayılarına göre biraz daha fazladır. 

Türkiye’de 461 adet faal yem fabrikası ile 14,5 milyon ton yem 
üretiliyorken Almanya, fransa, Hollanda gibi ülkelerde daha 
az yem fabrikası ile bu üretimler sağlanmaktadır. Örneğin 
Hollanda’nın 14,3 milyon tonluk yem üretimi sadece 100 fab-
rika tarafından, Almanya’nın 23 milyon tonluk yem üretimi ise 
319 fabrika tarafından gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizdeki yem fabrikalarının büyük çoğunluğunun (%60) 
kapasitesi 10 Ton/Saat’ten azdır. Ancak toplam karma yem 
üretimimizin %80’i, ilk 150 fabrika tarafından üretilmektedir. 
yani sektörde büyük kapasiteli fabrikaların bir hakimiyeti söz 
konusudur. 

İlerleyen yıllarda, şimdiden başladığı gibi küçük kapasiteli fab-
rikaların yerini daha büyük kapasiteli fabrikaların alacağını ve 
karma yem üretimimiz artarken fabrika sayımızın da azalacağı-
nı öngörmekteyiz.

yem sektörümüzdeki yoğun rekabet, hayvancılığımızın için-
de bulunduğu durum ve yaşadığı olumsuzluklara bağlı ola-
rak yem ödemelerinde sıkıntıların olduğu, vadelerin uzadığı 
göze çarpmaktadır. Bu da sektörümüzün diğer ülkelerdeki 
yem sektörlerine göre rekabette dezavantajlı olmasına yol 
açmaktadır.

Türkiye’nin dünya yem piyasasında söz sahibi olabilmesi 
hangi faktörlere bağlıdır? Türkiye yem sanayinin gelişimi için 
neler yapılmalıdır?
Ülkemiz yem sanayinin dünya yem piyasasında söz sahibi ola-
bilmesi için başta hammadde tedariki olmak üzere sorunlarının 
çözülmesi gerekmektedir. Bunun için bitkisel üretimimiz, başta 
yağlı tohumlar ve hububatlar olmak üzere mutlaka artırılmalı-
dır. Ancak bu sayede uygun fiyattan hammaddelerin sektörü-
müze düzenli arzı sağlanabilir ve bizim de dünya yem pazarla-
rında söz sahibi olabilmemiz mümkün olur.  

Ülkemiz konumu itibariyle ortadoğu ve Türki Cumhuriyetle-
re yem pazarlayabilme avantajına sahiptir. Ancak yurt içi yem 
hammadde fiyatlarının dünya fiyatlarının çok üzerinde seyret-
mesi, bu avantajımızı kaybetmememize neden olmaktadır. Bu 
durumda, ülke içi üretimi ihtiyacımıza yetmeyen hammaddele-
rin ithalatında, sektörümüze dahilde işleme rejiminde olduğu 
gibi kolaylıkların sağlanması ve bunların uygulanabilir kılınma-
sı gerekmektedir.

Ayrıca, limanlardaki alt yapı eksikliklerimizin giderilmesi ve 
DIR kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılması halinde, ül-
kemiz net bir karma yem ihracatçısı konumuna gelebilir. yem 
sektörümüzün teknolojik bilgi ve kurulu kapasitesi yılda 1-2 
milyon ton konsantre yemin ihracatına uygundur. Ancak, yılda 
300 bin ton civarında karma yem ihracatı yapabilmektedir ki, 
bu yapılabilecek olanın çok altındadır. 

status of our animal breeding and the inconveniences it has 
experienced attract attention.  This case causes our sector to 
be disadvantageous in competitive compared to the feed sec-
tors in other countries. 

What are the factors for Turkey to have a say in the world 
feed market?  What should be carried out for the develop-
ment of Turkish feed sector? 
Problems such as raw material supply primarily should be 
resolved for our country’s feed industry to have a say in the 
world feed market.  Accordingly; our herbal production, pri-
marily oilseed and grains, should definitely be increased. The 
regular supply of raw materials into our sector in convenient 
prices can only be provided by this method and thus it would 
be possible for us to have a say in the world feed markets.    

our country has the advantage of marketing feed to Middle 
East and Turkic Republics thanks to its location.  nevertheless; 
the fact that domestic raw material prices have a course which 
is way above the world prices leads us to keep this advantage.  
In this case; provision of conveniences to our sector like the 
inward processing regime and implementation of these fac-
tors are required for the import of raw materials which are not 
sufficient for our domestic production necessity. 

furthermore; if our infrastructure deficits at ports are elimi-
nated and required arrangements are carried out within the 
scope of IPR, our country would reach a net mixed feed ex-
porter status.  Technologic knowledge and established capac-
ity of our sector is suitable for the export of 1-2 million tons 
of concentrated feed annually.  nevertheless; approximately 
300.000 tons of mixed feed export can be carried out which is 
way below that that could be carried out indeed.  
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Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Viet-
nam, her yıl yaklaşık yüzde 7-8 civarında büyüme kaydet-
mekte ve ekonomik büyümeyle birlikte pek çok sektör için 
pazar potansiyeli açısından da gelişmektedir. Ülkede tarım 
için yeterli arazi olmamasına rağmen var olan arazilerdeki 
verim, özellikle pirinç üretiminde ülkeye önemli bir üstünlük 
sağlamaktadır. Ülkenin ihracat ettiği tüm ürünler listesinde, 
pirinç en önemli 4 üründen biridir ve ülke, ihracat ettiği pi-
rinç miktarıyla dünyanın en büyük 5 pirinç ihracatçısı arasın-
da yer almaktadır.

Pirincin yanı sıra buğday da ülkede son yıllarda önem kazan-
maya başlayan bir üründür. Buğday üretiminin hiç olmadığı 
Vietnam’da, her yıl ortalama 2 milyon ton buğday tüketilmek-
tedir. Bu tüketim miktarı, bölge ülkeriyle kıyaslandığını oldukça 
düşük kalsa da gelecek dönemlerde artmaya devam edecektir. 
Üretim olmadığı için buğday ihtiyacının tamamını ithal eden 
Vietnam’da, buğday değirmenciliği sektörü de özellikle son 10 
yıl içerisinde önemli bir gelişme kaydetmiştir. 1990’lı yılların 
başlarında buğday unu ithalatının öncelikli olduğu ülkede, de-
ğirmencilik sektöründeki bu gelişmeyle birlikte buğday ithalatı 
ön plana çıkmıştır.

VİETnAM’DA EKOnOMİ
Dünyada en yüksek büyüme oranına sahip ülkelerden biri olan 
Vietnam, özellikle savaş sonrasında, ekonomide ve uluslararası 
sisteme entegrasyonda önemli aşamalar kaydetmiştir. 1986 yı-
lında Komünist Parti’nin 6. kongresinde kabul edilen ekonomik 
değişim politikası ile özel sektörün desteklenmesi kararı alın-
mış ve bu yönde politikalar geliştirilmiştir.

Vietnam ekonomisinde sanayinin reel GSyİH içinde payı 
2010 yılında % 41,1’dir. Sanayinin en büyük sektör konu-
munda olduğu Vietnam’da, petrol, madencilik, inşaat ve 
tekstil en önemli sanayi sektörlerindendir. Tarım sektörünün 
GSyİH içindeki payı ise aynı dönemde %20,6 oranındadır. 

Vietnam’ın en önemli ihraç malları arasında kahve, pirinç ve 
biber gibi tarımsal ürünler bulunmaktadır. Tarım sektörünün 
GSyİH içindeki payı oldukça düşük olmasına rağmen toplam 
işgücünün %54’ü tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerin-

As one of the world’s fastest-growing economies, Vietnam 
achieves growth with 7-8 % rate each year and develops 
with the help of economic growth in terms of market po-
tential for many sectors. Although there is not enough land 
for agriculture, the yield of the existing lands provides an 
important competitive advantage for the country especial-
ly in rice production. In the country’s export list, rice is one 
of the 4 important products and the country is among the 
largest 5 rice exporter in the world with the rice amount it 
exports.

Besides rice, wheat is another product that has gain impor-
tance recently. In Vietnam where wheat production does 
not exist, averagely 2 million tons of wheat is consumed 
every year. Despite that this consumption amount is very 
low compared to region countries; it will continue to in-
crease in the next years. In Vietnam that imports its entire 
wheat need as there is not production, wheat milling sec-
tor has made progress in the last 10 years. In the country 
where flour import had priority at the beginning of 1990s, 
wheat import came to the forefront with the development 
in milling sector.

EcOnOMY In VIETnAM
As one of the countries with the highest growth rate in the 
world, Vietnam made important progress in economy and in-
tegration to the international system especially after war. With 
the economic change policy accepted at the 6th congress of 
the Communist Party in 1986, ıt was decided to support pri-
vate sector and policies were developed in this direction.

In Vietnam economy, the share of industry in real gross domes-
tic product was 41,1 % in 2010. In Vietnam where industry is 
the largest sector; petroleum, mining, construction and textile 
are the most important industry sectors. The share of agricul-
ture in gross domestic product was 20,6 % in the same period. 

Agricultural products such as coffee, rice and pepper are 
among the most important export goods. Although the share 
of agriculture sector in gross domestic product  is low, 54 % of 
total labor force works in agriculture, forestry and fishery sec-

Vietnam’da değirmencilik sektörü, öncelikle üretimin en yüksek olduğu pirinçte yoğunlaşmak-
tadır. Ancak son yıllarda ekonomik gelişmeyle birlikte değişen tüketim alışkanlıkları, buğday 
değirmenciliği pazarının da gelişmesine ön ayak olmuştur. 1990’lı yılların başında ülkenin un 
ve unlu mamuller sektörü için ağırlıklı olarak un ithal ediliyordu. Ancak sonraki yıllarda buğ-
day değirmenleriyle ilgili yatırımların artması ve kapasitenin yükselmesiyle birlikte un ithalatı 
de yerini buğday ithalatına bırakmaya başladı.
Milling sector in Vietnam focuses on rice that has the highest production rate. However; 
changing consumption habits with the economic development in the recent years have im-
portant role on the development of wheat milling sector. At the beginning of 1990s; flour 
was being imported for country’s flour and bakery products industry. But then flour import 
started to give its place to wheat import with the increase of capacity and investments related 
with wheat mills.
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de çalışmaktadır. İşgücü açısından bakıldığında Vietnam bir 
tarım toplumu özelliği taşımaktadır.

Vietnam’ın 2001 yılında ASEAn Serbest Ticaret Anlaşması’na 
katılması ve 2007 yılında DTÖ üyesi olması, ülkenin ekono-
mik ve ticari rejiminde önemli değişikliklere neden olmuş-
tur. DTÖ üyeliği, Vietnam’ın dış ticaret sisteminin daha libe-
ralleşmesine, dış pazarlara giriş imkânlarının kolaylaşmasına 
neden olmuştur.

Vietnam’da devlet, GSyİH’de %37 oranında büyüklüğe sahip 
kamu iktisadi teşekkülleri aracılığıyla ekonomide önemli rol 
oynamaktadır. Kamu; enerji, telekomünikasyon, havacılık ve 
bankacılık gibi önemli ve hassas sektörlerde çoğunluk hissele-
re sahip olmayı sürdürmektedir. Vietnam’ın en önemli sıkıntısı 
ise her yıl işgücüne katılan 1,5 milyon kişiye iş yaratmaktır. 

Global finans krizi sonrasında Vietnam ekonomisi, 2010 yılın-
da %6,8 oranında büyüyerek bölgesindeki en yüksek büyüme 
oranına sahip ülkelerden biri olmuştur. 2009 yılında, 2008 yılın-
daki % 6,18 oranındaki büyümeye kıyasla bir düşüş meydana 
gelmişse de, hükümetin 2009 yılı için tahmin ettiği %5’lik hedef 
aşılmıştır.

Son yıllarda ise ekonomik büyüme ortalama %7-8 civarındadır. 
Bu oran sanayi üretiminde %14-15’dir. 

VİETnAM TARIM SEKTÖRÜ 
Vietnam, yaklaşık 88 milyonluk nüfusu ve kişi başına düşen 
ekilebilir arazi oranının Asya ülkeleri ortalamasının bile al-
tında olması nedeniyle, tarımsal ürünler ve kaynaklar bakı-
mından önemli yetersizlikler ile karşı karşıya bulunmaktadır. 
Tarım sektöründeki kısıtlı imkânlara rağmen, ülke mevcut 
tarım arazilerini ve tarımsal kaynakları çok etkin kullanarak 
bazı tarım ürünlerinde önemli bir üretici ve ihracatçı haline 
gelmiştir. nitekim tarım sektörü, 2003-2009 yılları arasında 
GSyİH’nın sadece % 21’ini teşkil etmekle birlikte ülkenin ih-
racatı içinde çok önemli bir yere sahiptir. Vietnam, bazı tarım 
ürünlerinde ithal ikameci politikalar uygulamaya devam et-
mektedir.

Vietnam’ın tarıma elverişli arazisi oldukça az (0,08 hektar/kişi) 
olmasına rağmen bu araziler son derece verimlidir. Bu verimli 
araziler sayesinde Vietnam dünyanın en çok pirinç üreten ve 
ihraç eden ülkelerinden biri konumundadır. Bunun yanında, 
kahve, kauçuk, pamuk, çay, karabiber, soya fasulyesi, şeker ka-
mışı, fıstık, muz Vietnam’ın ürettiği diğer başlıca tarım ürünle-
ridir. Uzun bir sahil şeridine sahip olması nedeniyle, ülkede kıyı 
balıkçılığı da oldukça gelişmiştir.

Ülkenin 2009 yılı tahıl üretimi tahmini 43,3 milyon ton ci-
varında olup, üretim bir önceki yıla göre 24,4 bin ton artış 
göstermiştir. 2009 yılı pirinç üretimi 38,9 milyon ton olarak 
gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre 165.700 bin ton artış 
göstermiştir. 2009 yılı mısır üretimi ise 4,4 milyon ton ola-
rak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre üretim 141,3 bin ton 

tor. Vietnam has the characteristics of an agricultural society in 
terms of labor force.

Vietnam’s participation to ASEAn (Association of Southeast 
Asian nations) free Trade Agreement in 2001 and becoming 
a WTo (World Trade organization) member in 2007 caused 
important changes in country’s economic and commercial 
regime. WTo membership caused liberalization of Vietnam’s 
foreign trade system and facilitated the entrance possibilities 
to foreign markets.

In Vietnam, government has an important role on economy 
via state-owned enterprises with 37 % share in gross domestic 
product. Government continues to own majority shares in im-
portant and precise sectors like energy, telecommunications, 
aviation and banking. Vietnam’s most important problem is to 
create jobs for 1,5 million persons that participate to the labor 
force every year.

After the global finance crisis, Vietnam economy became one of 
the countries with the highest growth rate in its region by grow-
ing 6,8 % in 2010. Despite that a decrease was experienced in 
2009 compared to the growth with 6,18 % rate in 2008, govern-
ment’s estimation for 2009 exceeded the target of 5 %.

Economic growth in the recent years is around 7-8 %. This rate 
is 14-15 % in industrial production.

AGRIcUlTURAl SEcTOR In VIETnAM
Vietnam faces with important deficiencies in terms of agri-
cultural products and resources due to its nearly 88 million-
population and the ratio of cultivable land per capita that 
is below the average of Asian countries. Despite the limited 
possibilities in agriculture sector, the country has become an 
important producer and exporter in some agricultural prod-
ucts by using the existing agricultural land and agricultural 
resources effectively. Thus agricultural sector has very impor-
tant place in country’s export although it constituted only 21 
% of gross domestic product between 2003 and 2009. Viet-
nam continues to apply import substitution policies in some 
agricultural products.

Although Vietnam has too little cultivable land (0,08 hec-
tare/person), these lands are very fertile. With this fertile 
land, Vietnam is the country that produces and exports 
the largest amount of rice in the world. Besides this; coffee, 
rubber, cotton, tea, pepper, soybean, sugarcane, peanuts, 
bananas are other significant agricultural products that Vi-
etnam produces. As it has a long coastline, coastal fishery is 
much developed in the country.

Grain production estimation of the country in 2009 was 
around 43,3 million tons and the production increased 24,4 
thousand tons compared to previous year. Rice produc-
tion in 2009 was realized as 38,9 million tons and increased 
165,700 thousand compared to previous year. Corn produc-
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azalmıştır. 2009 yılı çay üretimi ortalama 798.800 ton, kau-
çuk üretimi 723.700 ton, biber üretimi 105.600 ton olarak 
gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre çay üretiminde %7, ka-
uçuk üretiminde %9,7, biber üretiminde %7,2 oranında artış 
olmuştur. Bu ürünlerin üretim miktarlarındaki artışın yanı 
sıra ekim alanlarında da artış olmuştur. 

2009 yılında çay ekim alanı 128.100 Ha, kahve ekim alanı 
537,000 Ha, kauçuk ekim alanı 674.200 Ha, biber ekim alanı 
50.500 Ha olup, ekim alanlarında bir önceki yıla göre (2008) sı-
rasıyla çayda 2.600 Ha, kahvede 6.100 ha, kauçukta 42,800 Ha, 
biberde 600 Ha artış olmuştur.

Vietnam hayvancılık sektörü de son yıllarda gelişmeye devam 
etmektedir. Ülkedeki çiftlik sayısı 2009 yılında bir önceki yıla 
göre %18,5 oranında artmıştır. Hayvancılık üzerine 2009 yılı so-
nunda yapılan bir araştırmaya göre, ülkede 27,7 milyon domuz, 
280,2 milyon kümes hayvanı, 2,9 milyon bufalo, 6,1 milyon sığır 
bulunmaktadır.

HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
yukarıda da değindiğimiz gibi Vietnam, tarımsal üretim için 
gerekli araziye sahip olmamakla birlikte mevcut arazilerin 
verimli olması nedeniyle dünyanın en çok pirinç üreten ilk 5 
ülkesinden biridir. 

Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’nin (USDA) ve-
rilerine göre; ülke her yıl ortalama 20 milyon ton civarında 
pirinç üretimi gerçekleştirmektedir. USDA’nin Vietnam’da 
pirinç üretimiyle ilgili son 10 yıllık verileri incelendiğinde; 
2003 yılında 18 milyon ton olan pirinç üretiminin, sonraki 
yıllarda istikrarlı bir şekilde artış gösterdiği ve 2011 yılında 
20,4 milyon tona ulaştığı görülmektedir. 2012 yılında 20,2 

tion in 2009 was realized as 4,4 million tons and the produc-
tion decreased 165,700 thousand compared to previous 
year. Tea production in 2009 was realized as 798.800 tons, 
rubber production as 723.700 tons, pepper production as 
105.600 tons. Compared to previous year, there was 7 % in-
crease in tea production, 9,7 % in rubber production, 7,2 % 
in pepper production. 

Beside the increase in the production amounts of these prod-
ucts, there are other increases in cultivation fields. In 2009; tea 
cultivation land was 128.100 Ha, coffee cultivation land was 
537,000 Ha, rubber cultivation land was 674.200 Ha, pepper 
cultivation land was 50.500 Ha and there were increases in the 
cultivation lands compared to previous year (2008) with 2.600 
Ha in tea, 6.100 Ha in coffee, 42,800 Ha in rubber and 600 Ha in 
pepper respectively.

livestock sector also continues to develop in Vietnam in the 
recent years. farm numbers in the country  increased 18,5 % 
in 2009 compared to previous year. According to a study on 
livestock in 2009; there are 27,7 million pigs, 280,02 million 
barnyard fowls, 2,9 million buffalos and 6,1 million cattle in 
the country.

GRAIn PRODUcTIOn AnD cOnSUMPTIOn
As we mentioned above; although Vietnam does not have 
enough land for agricultural production, it is one of the 5 
largest rice producers in the world due to the fertile land. 
According to data of U.S. Department of Agriculture’s for-
eign Agricultural Service (USDA); country realizes 20 million 
tons rice production every year. When the last 10-year data 
of USDA is examined; the rice production that was 18 mil-
lion tons in 2003 increased consistently for the next years 
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milyon ton civarında gerçekleştiği tahmin edilen üretimin, 
2013 yılında da 21,1 milyon ton civarında gerçekleşeceği 
öngörülmektedir. 

Vietnam, pirinç üretiminin yüzde 50’sine yakını kendi iç tüketi-
mi için değerlendirmektedir. USDA verilerine göre; 2003 yılın-
da 9,4 milyon ton olan Vietnam’ın pirinç tüketimi 2011 yılında 
10,4 milyon tona ulaşmıştır. 2012 yılında 10,6 milyon ton oldu-
ğu tahmin edilen tüketimin, 2013 yılında da 10,7 milyon ton 
olacağı öngörülmektedir.

Uluslararası Tahıl Konseyi’nin (IGC) Vietnam’ın pirinç üretimiyle 
ilgili tahminleri, USDA’nin tahminlerinden biraz daha yüksek. 
IGC’nin verilerine göre; 2011/12 sezonunda 26,9 milyon ton 
olan ülkenin pirinç üretimi, 2012/13 sezonunda 27,2 milyon 
ton civarında gerçekleşecek. IGC’nin 2013/14 sezonu pirinç 
üretimiyle ilgili projeksiyonu ise 27,6 milyon ton. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (fAo) verilerinin 
ise hem USDA hem de IGC verilerinden daha yüksek olduğu 
görülmektedir. fAo verilerine göre; 2003 yılında 26 milyon ton 
civarında pirinç üretimi gerçekleştiren Vietnam, 2012 yılında 
bu üretim miktarını 33,9 milyon tona yükseltmiştir. Ülkenin 
çeltik bazında pirinç üretiminin 2012 yılında 43,6 milyon ton 
olduğunu tahmin eden fAo, 2013 sezonu için de 43,5 milyon 
tonluk bir üretim öngörüyor. 
Ülkelerin tarımsal üretimiyle ilgili veriler açıklayan ve öngörü-
lerde bulunan bu 3 kurumun 2011/12 sezonu verilerinin orta-
laması üzerinden hareket edersek, Vietnam pirinç üretiminin 
yaklaşık 26 milyon ton civarında olduğunu düşünebiliriz. Bu 
üretim rakamı da IGC verileriyle uyum göstermektedir.

Buğday, Vietnam’da üretimi gerçekleştirilmeyen bir tarımsal 
ürün ancak tüketimi son yıllarda artış göstermektedir. USDA 
verilerine göre; ülkenin buğday tüketimi son yıllarda 2 mil-
yon ton seviyelerine kadar ulaşmıştır. Bu verilere göre; 2003 
yılında 950 bin ton olan Vietnam’ın buğday tüketimi, 2011 

and reached 20,4 million tons in 2011. Estimated to be real-
ized as around 20,2 million tons in 2012, production is fore-
seen to be realized as 21,1 million tons in 2013.

Vietnam uses 50 % of its rice production for domestic con-
sumption. According to USDA data; Vietnam’s rice con-
sumption that was 9,4 million tons in 2003 reached 10,4 
million tons in 2011. Estimated to be realized as 10,6 million 
tons in 2012, consumption is foreseen to be realized as 10,7 
million tons in 2013.

Estimations of International Grain Council (IGC) on rice pro-
duction in Vietnam is a little higher than USDA’s estimations. 
According to data of IGC; country’s rice production that was 
26,9 million tons in 2011/12 season will be realized as 27,2 mil-
lion tons in 2012/13 season. IGC’s projection about 2013/14 
season rice production is 27,6 million tons. 

food and Agriculture organization of the United nations’ 
(fAo) data is seen as higher than both USDA and IGC’s data. 
According to data of fAo; realizing around 26 million tons 
rice production in 2003, Vietnam increased this production 
amount to 33,9 million tons. Estimating that rice production 
of the country on paddy rice basis in 2012 as 43,6 million tons, 
fAo foresees 43,5 million-ton production for 2013 season.

If we use the average of these 3 institutions that provides 
data and projections about the agricultural production of the 
countries for  20122/12 season data, we can consider that Viet-
nam rice production is around 26 million tons. This production 
amount is in parallel with IGC data. Wheat is not produced in 
Vietnam but its consumption has increased lately. According 
to USDA data; wheat consumption of the country has reached 
to 2 million tons levels in the recent years. According to this 
data; Vietnam ‘s wheat consumption that was 950 thousand 
tons in 2003 reached 2,2 million tons in 2011. USDA foresees 
that wheat consumption will be realized at the same levels in 
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yılında 2,2 milyon tona ulaşmıştır. USDA, 2012 yılında 1,9 
milyon ton civarında gerçekleştiğini tahmin ettiği Vietnam 
buğday tüketiminin 2013 yılında da bu seviyelerde gerçek-
leşeceğini öngörmektedir.

Vietnam’da mısır üretimi ise 4 milyon ton civarındadır. USDA 
verilerine göre; 2003 yılında 4,1 milyon ton olan Vietnam mı-
sır üretimi, 2006-2007 yıllarında 3,8 milyon ton civarına geri-
lemiş ancak sonraki yıllarda yeniden artışa geçerek 2011 yı-
lında yeniden 4,3 milyon tona ulaşmıştır. 2012 yılında ülkenin 
4,6 milyon ton mısır üretimi gerçekleştirdiğini tahmin eden 
USDA, 2013 yılı için 4,8 milyon tonluk bir üretim öngörüyor. 
USDA verilerine göre; ülke mısır üretiminin tamamını kendi 
iç tüketiminde değerlendiriyor. 2011 yılında 4,6 milyon ton 
olarak açıklanan mısır tüketiminin, 2012 yılında 4,9 milyon 
ton civarın gerçekleştiği tahmin ediliyor. 2013 mısır tüketimi 
öngörüsü ise 5,3 milyon ton. 

Vietnam’ın mısır üretim miktarıyla ilgili fAo verilerinin de USDA 
verileriyle hemen örtüştüğü görülmektedir. fAo verilerine göre; 
2010 yılında 4,6 milyon ton olan ülkenin mısır üretimi, 2011-12 
yıllarında 4,8 milyon ton civarında gerçekleşti. fAo’nun 2013 yı-
lındaki mısır üretimiyle ilgili öngörüsü ise 5,1 milyon ton. 

DEğİRMEncİlİK VE TAHIl İŞlEME SEKTÖRÜ
Vietnam’da değirmencilik sektörü, öncelikle üretimin en yük-
sek olduğu pirinçte yoğunlaşmaktadır. Ancak son yıllarda eko-
nomik gelişmeyle birlikte değişen tüketim alışkanlıkları, buğ-
day değirmenciliği pazarının da gelişmesine ön ayak olmuştur. 
1990’lı yılların başında ülkenin un ve unlu mamuller sektörü 
için ağırlıklı olarak un ithal ediliyordu. Ancak sonraki yıllarda 
buğday değirmenleriyle ilgili yatırımların artması ve kapasite-
nin yükselmesiyle birlikte un ithalatı de yerini buğday ithalatı-
na bırakmaya başladı.
Şuan ülkede 30’un üstünde un değirmeni bulunduğu, bu de-
ğirmenlerden 14-15’inin piyasanın yüzde 60-70’ine hakim ol-
duğu ve mevcut işleme kapasitesinin 1,8 milyon ton civarında 
olduğu tahmin edilmektedir.

Vietnam’ın un tüketimi, bölgedeki diğer ülkelerle karşılaş-
tırıldığında oldukça az görünmektedir. Ancak ekonominin 
hızla büyümesi ve kişisel gelirin artması, ülkede buğday üre-
timi olmamasına rağmen ekmek, vb. unlu mamullere yöne-
lik tüketim kültürünün olması, ülkenin un talebinin zamanla 
daha da artacağına işaret etmektedir. Bu durum nedeniyle 
önümüzdeki dönemde ülkenim hem buğday unu hem de 
değirmen teknolojileri konusunda önemli bir pazar olabile-
ceği düşünülmektedir.
Vietnam’ın 2008 yılı buğday ve buğday unu ithalatı toplamı 
293 milyon dolardır. Vietnam’ın mevcut gümrük tarifesi buğ-
dayda %5, buğday ununda ise %10’dur. 

VİETnAM’DA DIŞ TİcARET
Vietnam, 1997-1998 yıllarında ortaya çıkan bölgesel finansal 
krizi takiben Asya dışına açılma ve yeni ihraç pazarları bulma 
gayreti içine girmiş ve büyük ölçüde başarılı olmuştur. Ülke-

2013. Corn production in Vietnam is around 4 million tons. 
According to USDA data; Vietnam corn production that was 
4,1 million tons decreased to 3,8 million tons between 2006 
and 2007 but reached 4,3 million tons in 2011 by increasing 
in the next years. Estimating that the country realized 4,6 
million tons in 2012, USDA foresees 4,8 million-ton produc-
tion in 2013. 

According to USDA data; the country uses the entire corn pro-
duction for domestic consumption. Announced as 4,6 million 
tons in 2011, corn consumption was realized as 4,9 million 
tons in 2012. 2013 corn consumption projection is 5,3 million 
tons. fAo and USDA data are almost parallel to each other on 
Vietnam’s corn production. According to fAo data; country’s 
corn production that was 4,6 million tons in 2010 was realized 
as 4,8 million tons in 2011/12 season. fAo’s projection for 2013 
corn production is 5,1 million tons.

GRAIn MIllInG AnD PROcESSInG InDUSTRY
Milling sector in Vietnam focuses on rice that has the highest 
production rate. However; changing consumption habits with 
the economic development in the recent years have impor-
tant role on the development of wheat milling sector. At the 
beginning of 1990s; flour was being imported for country’s 
flour and bakery products industry. But then flour import 
started to give its place to wheat import with the increase of 
capacity and investments related with wheat mills.

It is estimated that there are over 30 flour mills in the coun-
try and 14-15 of these mills have 60-70 % of the domestic 
market and their existing processing capacity is around 1,8 
million tons.

Vietnam’s flour consumption is seen as very little compared 
to other countries in the region. However; the rapid growth 
of the economy and the increase in personal income, exist-
ence of consumption culture for bread and similar bakery 
products although there is not wheat production in the 
country point out that wheat demand will increase in time. 
for that reason; the country is considered as an important 
market for both wheat and milling technologies in the next 
period. Vietnam’s 2008 wheat and wheat flour import total 
was 293 million dollars. Vietnam’s current tariff is 5 % for wheat 
and 10 5 for wheat flour.

FOREIGn TRADE In VIETnAM
Vietnam, was in struggle to open outside Asia and find new 
export markets following the regional crisis in 1997-1998 and 
was significantly successful. foreign trade sector in the coun-
try has a large volume. Both export and import has a great in-
crease trend in general excluding crisis periods. 

It is estimated that export that was nearly 40 billion dollars in 
2006 reached 107 billion dollars in 2012 and the import exceeded 
216 billion dollars by increasing by more than two times. It was 
estimated that foreign trade in total that was 193 billion dollars 
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de dış ticaret sektörü nispeten büyük bir hacme sahiptir. Ge-
rek ihracat gerekse ithalat, kriz dönemleri hariç, genel olarak 
büyük bir artış trendindedir. 2006 yılında yaklaşık 40 milyar 
dolar olan ihracatın 2012 yılında 107 milyar dolara ulaştığı; 
ithalatın da iki kattan fazla artarak, 109 milyar doları aştığı 
tahmin edilmektedir. 2011 yılında 193 milyar dolar olan top-
lam dış ticaret hacminin ise 2012’de 216 milyar doları aştığı 
tahmin edilmektedir. 

Ülkede dış ticaret genel itibariyle ithalat lehine işlemektedir 
ancak dış ticaret açığı son 2006-12 yılları arasında ortalama 
8 milyar dolardır. Vietnam’ın, ülkenin ekonomik ölçeğiyle kı-
yaslandığında, hatırı sayılır düzeyde ihracatı vardır ve ihraç 
ettiği ürünler, sanayi ürünlerinden tarımsal ürünlere kadar 
geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Ülkenin ihracatında ilk sı-
rayı petrol yağları almaktadır. Petrol yağları dışında, ayakka-
bı, pirinç, kahve, balık ürünleri ve diğer mobilyalar, ihracatta 
ön sıralarda yer alan belli başlı ürünlerdir. 

Ülkenin ürün bazında ihracatı incelendiğinde, ihraç edilen 
ürünlerin büyük bir bölümünün gelenekselleşmiş olduğu ve 
ihraç edilen ürün çeşidi bakımından ciddi dalgalanmalar ol-

madığı gözlemlenmektedir. Vietnam’dan 160 civarında ülke-
ye ihracat yapılmaktadır. Ülkenin ihracatındaki en önemli beş 
ülke ABD, Japonya, Çin, Almanya ve Avustralya’dır. Türkiye 
Vietnam’ın ihracatında ilk 30 ülke arasında yer almaktadır.

Vietnam’ın ithalatı ise son yıllarda ciddi bir yükseliş trendi 
içinde olup, ithalat son beş yılda iki kattan fazla artmıştır. Ül-
kenin ithal ettiği ürünler içinde ilk sırayı petrol yağları (ham 
yağlar hariç) almaktadır. İthalatta önde gelen diğer ürünler 
içinde demir-çelik ürünleri, telefon cihazları ve otomotiv ve 

in 2011 exceeded 216 billion dollars in 2012. foreign trade in the 
country is in favor of import in general but foreign trade deficit 
between 2006 and 2012 was 8 billion dollars averagely.

Compared to the country’s economic scale, Vietnam has a con-
siderable level of export and its export products spread a wide 
range from industrial products to agricultural ones. Petroleum 
oils are at the top of country’s export. Besides petroleum oils; 

shoes, rice, coffee, fish products and other furnishings are 
major products to be exported. 

When the country’s export is examined on product basis; 
it is seen that a great part of the exported products are tra-
ditionalized and there are not serious fluctuations in terms 
of product type. Vietnam exports to around 160 countries. 
five most important countries in country’s export list are 
United States, Japan, China, Germany, and Australia. Tur-
key is among the top 30 countries in Vietnam’s export.

Vietnam’s import has been in a serious increase trend in the 
recent years and it increased more than two times in the 
last five years. Petroleum oils (excluding crude oils) ranks 
first among the imported products. other major products 
in import are iron and steel products, telephone equip-
ment, and automotive and auto spare parts. Just like in ex-
port; country’s imported products show a consistent struc-
ture in terms of variety. Major countries in Vietnam’s import 
are China, Singapore, Taiwan, Japan, Republic of Korea and 
Thailand. Import from these countries constitutes approxi-
mately 70 % of total import. Turkey is among the top 40 
countries in Vietnam’s import.

GRAIn’S PlAcE In FOREIGn TRADE
Rice is a very important product for Vietnam as rice is among 
top 4 products in the list of the products the country export. 
As one the five largest rice exporters with its export amount, 
Vietnam realizes approximately 9-10 million tons rice every 
year according to USDA data. However there important fluc-
tuations in rice export between the years. According to USDA 
data; Vietnam’s rice export that was 10,1 million tons in 2003 
decreased to 7 million tons level in the next 2 years and re-
mained under 10 million tons all the time except 2007-2010. 
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oto yedek parça yer almaktadır. İhracatta olduğu gibi, ülke-
nin ithal ettiği ürünler çeşit olarak istikrarlı bir yapı sergile-
mektedir.  Ülkenin ithalatında en önde gelen ülkeler ise Çin, 
Singapur, Tayvan, Japonya, Kore Cumhuriyeti ve Tayland’dır. 
Bu ülkelerden yapılan ithalat, toplam ithalatın yaklaşık % 
70’ini oluşturmaktadır. Türkiye ithalat yapılan ülkeler içinde 
ilk kırk ülke içinde yer almaktadır.

DIŞ TİcARETTE HUBUBATIn YERİ
Pirinç, Vietnam için son derece önemli bir ürün çünkü ülke-
nin ihraç ettiği tüm ürünler listesinde pirinç ilk 4 ürün ara-
sında. Gerçekleştirdiği ihracat miktarıyla dünyanın en büyük 
5 pirinç ihracatçısından biri olan Vietnam, USDA verilerine 
göre her yıl yaklaşık 9-10 milyon ton pirinç ihracatı gerçek-
leştiriyor. Ancak pirinç ihracatında yıllar arasında önemli 
dalgalanmalar söz konusu. 

USDA verilerine göre; 2003 yılında 10,1 milyon ton olan 
Vietnam’ın pirinç ihracatı sonraki 2 yılda 7 milyon ton seviyesine 
gerilemiş, 2007-2010 yılları dışında hep 10 milyon tonun altında 
kalmıştır. 2011 yılında 6,9 milyon tona kadar gerileyen ülkenin 
pirinç ihracatının 2012 yılında 7 milyon ton civarında gerçekleş-
tiği tahmin ediliyor. 2013 yılına dair öngörü ise 8 milyon ton.

fAo’nun Vietnam’ın pirinç ihracatına ilişkin 2003-2011 yılları 
arasındaki verileri ise USDA’dan daha düşüktür (2011 yılı hariç). 
fAo verilerine göre; 2009 yılında 5,9 milyon ton olan ülkenin 
pirinç ihracatı, 2010 yılında 6,8 milyon tona, 2011 yılında 7,1 
milyon tona ulaşmıştır.
 
Özellikle 2011 yılına dair pirinç ihracatı verilerinde USDA, fAo 
ve IGC arasında çok ciddi veri farklılıkları bulunmuyor. 2011/12 
sezonuna ilişkin pirinç ihracat rakamını 7,7 milyon ton olarak 
açıklayan IGC, 2012/13 sezonu için 7,4 milyon tonluk tahminde; 
2013/14 sezonu için de 7,6 milyon tonluk öngörüde bulunuyor.

Vietnam’ın ithal ettiği en önemli tarım ürünü ise buğday. Ül-
kede buğday üretimi olmadığı için ihtiyaç duyulan buğdayın 
tamamı yurtdışından ithal ediliyor. Ülkenin buğday ithalatıyla 
ilgili veriler incelendiğinde fAo ve USDA verilerinin hemen he-
men aynı olduğu görülmektedir. USDA verilerine göre; ülkenin 
buğday ithalatı son yıllarda 2 milyon ton seviyelerine kadar 
ulaşmıştır. Bu verilere göre; 2003 yılında 1,1 milyon ton olan 
Vietnam’ın buğday ithalatı, 2011 yılında 2,6 milyon tona ulaş-
mıştır. USDA, 2012 yılında 1,8 milyon ton civarında gerçekleş-
tiğini tahmin ettiği Vietnam buğday ithalatının 2013 yılında da 
2,1 milyon ton seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörmektedir. 
fAo verilerine göre; ülke buğdayın yanı sıra her yıl 30 ile 50 bin 
ton arasında da buğday unu ithal etmektedir. 

Ülkede diğer tahıl ürünlerinin ihracatı ve ithalatı çok daha sınır-
lı düzeyde kalmaktadır.

In 2011, country’s rice export decreased to 6,9 million tons and 
it is estimated that it was realized as around 7 million tons in 
2012. The projection for 2013 is 8 million tons.

fAo’s data on Vietnam’s rice export between 2003 and 2011 
are lower than USDA’s (except 2011). According to fAo data; 
country’s rice export that was 5,9 million tons in 2009 reached 
to 6,8 million tons in 2010 and 7,1 million tons in 2011.

Especially on the rice export data of USDA, fAo and IGC for 
2011, there are not many differences. Declaring 2011/12 sea-
son rice export amount as 7,7 million tons, IGC estimates 7,4 
million-ton export for 2012/13 season and 7,6 million-ton 
export for 2013/14 season. The most important agricultural 
product that Vietnam is imported is wheat. As there is not 
wheat production in the country, entire wheat need is import-
ed from abroad. When the data of fAo and USDA on wheat 
imports of the country, it is seen that their data are almost the 
same. According to USDA data; country’s wheat import has 
reached 2 million tons levels in the recent years. 

According to these data; Vietnam’s wheat import reached 2,6 
million tons in 2011.Estimating that Vietnam wheat import 
was realized as 1,8 million tons in 2012, USDA foresees that 
wheat import will be realized as 2,1 million tons in 2013. Ac-
cording to fAo data; the country also imports wheat flour be-
tween 30 and 50 thousand tons every year.

Export and import of other grain products in the country is at 
much more limited levels.
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