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Dear readers,

Miller Magazine has reached 50th issue in publishing 
with your support and contribution. In this 50-issue pe-
riod; as Parantez Publishing our sole aim is to take our 
magazine one step further in each time. At the point we 
have reached; I think we have achieved a significant suc-
cess on that subject starting from the feedback we’ve 
received from you.

During our magazine journey started in 2006; we have 
had an opportunity both to get to know the industry bet-
ter and learn the technologic process of the industry. I 
think that this has contributed a lot to the development of 
the magazine in terms of content.

As you know we changed the 2-month period of the 
magazine into monthly periods in order for providing 
more current information for the industry last year. This 
increased the habit of the industry representatives espe-
cially outside Turkey to follow our magazine significantly.

Here we are with a new change on our 50th issue. I am 
sure you have noticed at the first sight that we changed 
our page designs and language preferences. This change 
has various reasons within itself. Firstly, we haven’t de-
signed Miller Magazine as a magazine appealing to the 
local market only. Our aim has always been to make the 
magazine to be read internationally. No matter what we 
think that we achieved this in terms of content, it could 
create a local perception for the readers as Turkish lan-
guage was prominent in the designs. Thus, we think that 
the transformation of language preference from Turkish to 
English would contribute to the elimination of this percep-
tion. The design changes are just another ways to make 
the magazine more plain, readable and interesting…

We hope that you would like the new style and design 
of our magazine…

Best regards…

Değerli okurlar,

Değirmenci Dergisi, sizlerin de desteği ve katkısıyla 
yayıncılıktaki 50. sayısına ulaştı. Bu 50 sayılık süreçte, 
Parantez Yayıncılık olarak tek hedefimiz, dergiyi her sefer-
inde bir adım daha öne taşımaktı. Bugün geldiğimiz nok-
tada, sizlerden aldığımız geri dönüşlerden de yola çıkarak, 
bu konuda önemli bir başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. 

 2006 yılında başlayan dergi yolculuğumuz süresince, 
hem sektörü daha yakından tanıma hem sektörün teknolojik 
işleyişini öğrenme imkanımız oldu. Bunun da derginin içerik 
anlamındaki gelişimine önemli bir katkı olarak döndüğüne 
inanıyorum. 

 Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl, sektöre daha çok ve 
daha güncel bilgi ulaştırabilmek adına, dergiyi 2 aylık 
periyotlardan aylık periyotlara çevirmiştik. Bu da sek-
tör mensuplarının, özellikle de Türkiye dışındaki sektör 
mensuplarının Değirmenci Dergisi’ni takip etme alışkanlığını 
önemli ölçüde arttırdı.

 50. sayımızda da, yeni bir değişiklikle yine karşınızdayız. 
Hem sayfa tasarımlarımızı hem de dil önceliğimizi 
değiştirdiğimizi, eminim ki sizler de ilk bakışta fark 
etmişsinizdir. Bu değişikliğin kendi içerisinde çeşitli neden-
leri var. Öncelikle bizler Değirmenci Dergisi’ni hiçbir za-
man sadece yerel pazara hitap eden bir dergi olarak 
tasarlamadık. Amacımız hep dergiyi uluslararası nitelikte 
okunur hale getirmekti. Her ne kadar içerik anlamında 
bunu sağlamayı başardığımızı düşünsek de, tasarımlarda 
Türkçe’nin öne çıkması, kendi başına okuyucularda 
yerel algısı yaratabilmekteydi. Dolayısıyla dil önceliğinin 
Türkçeden İngilizceye dönüşmesinin, bu algıyı ortadan 
kaldırmaya katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Tasarım 
değişikliği ise dergiyi daha sade, okunur ve ilgi çekici 
kılmanın bir başka yolu…

 
Dergimizin yeni tarzını ve tasarımını beğeneceğinizi 

umuyorum…

Saygılarımla….

Derya GÜLSOY

Miller Magazine has reached 
50th issue…

Değirmenci Dergisi 50. sayısına 
ulaştı…

EDItOr

EDİtÖr



EDİtÖr
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Dear representatives of the sector, 

Miller Magazine has published its 50th issue with your 
contribution. Firstly, I would like to thank you on behalf of 
myself and my team for your support and contribution so 
far. I have been cooperating with you for over ten years 
within our projects for the grains industry. I have witnessed 
the entire development, good and bad days of the indus-
try together with you. I see that we have gained a signifi-
cant knowledge and experience about our industry at the 
point we have reached. With the courage I gained from that 
knowledge and experience; I will be with you with my col-
umn in which I will be evaluating the developments about 
the industry with my humble opinions as of the 50th issue 
of Miller Magazine.

Firstly, we see that some issues experienced in the mar-
kets of Turkey recently have directed the industry to take 
a cautious step. I hope these issues would be overcome 
immediately and the market would back old dynamic days. 
However; focusing on the domestic market not only of in-
dustry representatives in Turkey but also of the ones every-
where in the world causes serious problems from time to 
time. Thus, the most important gateway for the companies 
is market variety. Africa is also one of the future gateways 
of our industry.

As you know, African continent has been on the focus of 
many countries from past to the present and it is continuing 
to be. At the point we have reached; the continent, which 
comes to the forefront mostly for unfavorable conditions, 
actually has the future of the world in its hands as it has 20% 
of the world arable lands. This is a potential that should be 
evaluated in terms of the food access of the world popula-
tion which is estimated to reach 9 billion till 2050. Experts 
estimate that African continent will have a share around 900 
billion dollars in agriculture-based production in the future. 
However, Africa needs our contribution, knowledge and ex-
perience in order to get this performance.

In order to realize our part; we have started a formation 
called African Agriculture Platform. Our aim is to bring to-
gether the knowledge and experience in the industry and 
share them with Africa. I hope that you can provide your 
contribution to the future of our world or your own future by 
subscribing to this platform…

Kind regards...

Dear readers…

Değirmenci Dergisi, sizlerin de katkılarıyla yayıncılıktaki 
50. sayısına ulaştı. Öncelikle bugüne kadarki süreçte der-
gimize verdiğiniz destek ve katkılar için şahsım ve ekibim 
adına teşekkür ederim. On yılı aşkın bir süredir, hububat 
sektörüne yönelik projelerimiz kapsamında sizlerle birliktey-
im. Bu sektörün gösterdiği bütün gelişmeye, sektörün iyi ve 
kötü günlerine sizlerle birlikte tanık oldum. Bugün geldiğimiz 
noktada, sektörümüzle ilgili iyi denilebilecek bir bilgi ve te-
crübe birikimine ulaştığımızı görüyorum. Biraz da bundan 
aldığım cesaretle, Değirmenci Dergisi’nin 50. sayısından iti-
baren, sektörle ilgili gelişmeleri kendi naçizane bakış açımla 
değerlendirdiğim yazılarımla sizlerle birlikte olacağım. 

Öncelikle, son aylarda Türkiye piyasalarında yaşanan 
bazı sıkıntıların, sektörü bir miktar temkinli adım atmaya 
yönelttiğini görüyoruz. Umuyorum ki bu sıkıntılar bir an 
önce atlatılır ve piyasa eski hareketli günlerine döner. An-
cak sadece Türkiye’deki değil, dünyanın her noktasındaki 
sektör temsilcilerinin, sadece kendi iç piyasalarına 
odaklanması, zaman zaman ciddi problemlere neden 
olmaktadır. Bu yüzden firmalar için en önemli çıkış kapısı, 
pazar çeşitliliğidir. Afrika da sektörümüzün gelecekteki 
çıkış kapılarından biridir.

Bildiğiniz gibi Afrika kıtası, geçmişten günümüze birçok 
ülkenin odak noktası oldu ve olmaya devam ediyor. Bugün 
geldiğimiz noktada, çoğu zaman olumsuzluklarla ön plana 
çıkan bu kara kıta, aslında dünyanın geleceğini ellerinde tu-
tuyor. Çünkü Afrika kıtası, dünya ekilebilir tarım alanlarının 
yüzde 20’sine sahip. Bu, 2050’ye kadar yaklaşık 9 milyara 
ulaşacağı tahmin edilen dünya nüfusunun gıdaya erişimi 
açısından mutlaka değerlendirilmesi gereken bir potansiyel. 
Uzmanlar, tarıma dayalı üretimde Afrika kıtasının gelecekte 
900 milyar dolar civarında bir paya sahip olacağı tahmin edi-
yor. Ancak Afrika’nın bu performansı yakalaması için hepi-
mizin katkısına, bilgisine ve tecrübesine ihtiyacı var.

Biz, kendi payımıza düşen katkıyı sağlayabilmek adına Af-
rika Tarım Platformu adıyla bir oluşum başlattık. Amacımız 
sektördeki bilgi ve tecrübe birikimlerini bir havuzda topla-
mak ve bunları Afrika ile paylaşmak. Umuyorum ki sizler de 
bu platforma üye olarak dünyamızın geleceğine ya da kendi 
geleceğinize katkılarınızı sunabilirsiniz… 

Saygılarımla...

rEvEalIng thE pOtEntIal...
potansiyeli açığa çıkarmak...

lEaDIng artIclE

BaşyazIZübeyde KAVRAZ
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almanya’dan İran’a 250 bin ton 
buğday

250,000 tons of wheat to 
Iran from germany 
.........................................................................

getting an embargo from the West due to its dis-
puted nuclear program, Iran started an intense 
wheat purchase, 250 thousand of which is from 
germany after the deal made in november.

tartışmalı nükleer programından dolayı Batı’nın 
ambargo koyduğu İran, kasım ayında yapılan an-
laşmanın ardından 250 bin tonu almanya’dan ol-
mak üzere yoğun bir buğday alımına başladı. 

European traders said that 250,000 tons of German whe-
at will be shipped to Iran in January and it is another sign 
of Iran’s large food purchases after a deal last year to relax 
Western sanctions. According to the news of Reuters; a 
trader said: “The shipments show that a large volume of 
the wheat Iran bought in early December will be sourced in 
Germany. The purchases were also larger than previously 
thought.”

Some traders said that Iran’s state grains buyer GTC purc-
hased around 180,000 tons of wheat from the Baltic Sea re-
gion in a food-buying spree after the relaxation of sanctions.

Iran was never barred from buying food under Western 
sanctions imposed over the country’s disputed nuclear 
program, but European Union and US financial measures 
made trade difficult for the past two years by hindering 
payments and shipping.

But the breakthrough deal between world powers and 
Iran in November will halt Iran’s most sensitive nuclear ac-
tivity and ease sanctions by the United States and the EU 
on some sectors of Iran’s economy for an initial six-month 
period. Some traders said that at least four bulk carriers 
are scheduled to load wheat for Iran in German ports. Ira-
nian interests also purchased around 50,000 tons wheat 
from Kazakhstan.

Avrupalı tüccarlar; İran’a gönderilen 250 bin tonluk Al-
man buğdayının, geçtiğimiz yıl Batı yaptırımlarını hafiflet-
mek için yapılan anlaşmadan sonra, İran’ın bir diğer büyük 
gıda alımının sinyali olduğunu söylüyor. Reuters kaynaklı 
habere göre; konuyla ilgili yorum yapan tüccarlardan biri 
şunları dile getiriyor: “Yapılan nakliyeler gösteriyor ki, İran’ın 
Aralık ayı başında satın aldığı büyük hacimli buğday Al-
manya kaynaklı olacak ve alımları da düşünülenden daha 
büyük hacimlerde gerçekleşecek.”

Bazı tüccarlar, yaptırımların hafifletilmesinden sonra 
İran’ın resmi tahıl alıcısı olan GTC’nin Baltık Denizi bölge-
sinden de 180 bin ton buğday satın aldığını belirtiyorlar.

Tartışmalı nükleer programından dolayı İran’a uygulanan 
Batı yaptırımları, hiçbir zaman gıda alımından meni içer-
memişti. Ancak Avrupa Birliği ve ABD, son iki yıldır nakliye 
ve ödemeleri engelleyen mali önlemlerle, ülke için ticareti 
oldukça zorlaştırıyordu.

Dünya güçleri ile İran arasında Kasım ayında yapılan bir 
anlaşmaya göre İran nükleer faaliyetlerini durduracak, ABD 
ve AB ise ilk 6 aylık dönem için yaptırımları hafifletecek. 
Yeni alımları bu sürece bağlayan tüccarlar, en az dört adet 
dökme yük gemisinin Almanya’dan İran’a buğday götürme-
si için programlandığını dile getirdi. Bunların yanı sıra İran, 
Kazakistan’dan da 50 bin tonluk buğday alımı gerçekleştirdi.

Endonezya’da 11-12 günlük pirinç stoku

11-12-day rice stock in Indonesia

Deputy trade Minister Bayu krisnamurthi an-
nounced in his statement on the flood disaster 
in the country that a rice stock for 11-12 days 
is left.

Endonezya ticaret Bakan yardımcısı Bayu kris-
namurthi, ülkedeki sel felaketi nedeniyle yaptığı 
açıklamada, 11-12 günlük pirinç stoku olduğunu 
açıkladı.

...........................................................................................

Flood disaster in Indonesia also hit rice stocks. In 
his statement on 20th January; Deputy Trade Minister 

Endonezya’da yaşanan sel felaketi pirinç stoklarını da 
vurdu. Endonezya Ticaret Bakan Yardımcısı Bayu Krisna-
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Bayu Krisnamurthi said that 
stocks of rice at the Cipi-
nang rice market are suffici-
ent to meet demand for the 
next 11-12 days, despite a 
decline in supply during the 
last several days due to flo-
oding.

According to the news by 
Antara news agency; Bayu 
said: “There have been dis-
ruptions in the distribution 
of rice due to the floods in 
Karawang and Cirebon, reducing supply to around 2,100 
tons per day from 3,000 tons per day”.

He said current stocks of rice at the Cipinang rice market 
amounted to around 32,700 tons and additional supplies of 
around 2,000 tons were expected, so that rice stocks in Ja-
karta and several other areas remained sufficient.

murthi, konuyla ilgili 20 Ocak’ta 
yaptığı açıklamada, gerçekle-
şen sel felaketi nedeniyle teda-
rik miktarındaki azalma oldu-
ğunu, buna rağmen Cipinang 
pirinç pazarında 11-12 günlük 
talebi karşılayabilecek seviyede 
pirinç stoku bulunduğunu söy-
ledi.

Antara ajansının haberine 
göre Bayu, konu ile ilgili şun-
ları söyledi: “Günlük tedarikin 
3,000 tondan 2,100 tona düş-

mesine neden olan Karawang ve Cirebon bölgelerindeki 
sel felaketi, pirincin dağıtımında kesintilere yol açtı.” 

Cipinang pirinç pazarındaki mevcut pirinç stokunun 
32,700 ton civarında, ek tedariklerin de 2,000 ton civarın-
da olduğunu belirten Bayu; Jakarta ve birçok bölgede ye-
terli seviyede pirinç stoku bulunduğunu sözlerine ekledi.

suriye’de un üretimi
3 bin tona düştü

Flour production in syria 
decreased to 
3 thousand tons
.....................................................................

syrian prime Minister Wael al-halqi said that the 
daily flour production in the country decreased 
from 7,700 tons to 3,000 tons.

suriye Başbakanı Wael al-halqi, ülkedeki günlük 
un üretim kapasitesinin 7,700 tondan 3,000 tona 
düştüğünü söyledi.

Syrian Prime Minister Wael al-Halqi said that insecu-
rity and power cuts have cut Syria’s daily flour output 
capacity to 3,000 tons from 7,700 tons since its conflict 
began in 2011, forcing it into costly imports and causing 
low stockpiles in some provinces. 

In his speech at the parliament; Wael al-Halqi said: “Im-
porting flour places many burdens on the government. 
It’s not easy to be a flour importer”.

Syria has struggled in recent months to buy essential 
food staples such as flour, wheat, sugar and rice through 
tenders, in part due to U.S. and EU sanctions imposed 
on President Bashar al-Assad’s government. Some de-
als have been struck outside the tender process using 
middlemen.

The sanctions do not cover food but those on ban-
king, in addition to asset freezes, have made tenders 
difficult.

Suriye başbakanı Wael al-Halqi, 2011 yılında başlayan 
çatışmalardan kaynaklanan güvensizlik ve güç kesintilerinin, 
Suriye’nin günlük un üretim kapasitesini 7,700 tondan 3,000 
tona düşürdüğünü ve bu durumun maliyeti yüksek un ithalatı 
ile sonuçlanıp bazı bölgelerde düşük stok oranlarına neden 
olduğunu belirtti.

Başbakan Wael al-Halqi, meclis konuşmasında konu ile il-
gili şunları söyledi: “Un ithalatı hükümetin omzuna daha da 
fazla yük bindiriyor. Bir un ithalatçısı olmak hiç de kolay değil.”

Başkan Beşir Esad’ın başında olduğu hükümete ABD ve 
AB tarafından uygulanan yaptırımlardan dolayı Suriye, son ay-
larda un, buğday, şeker ve pirinç gibi temel gıda maddelerini 
ihaleler aracılığıyla almakta zorluklar yaşıyor. Hatta bazı ihale 
süreçleri aracı olmadan gerçekleştirilemiyor.

Yaptırımlar, gıda alımlarını kapsamamasına rağmen banka-
lara uygulanan yaptırımlar ve mal varlıklarının dondurulması 
ihale alımlarını zorlaştırıyor.
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hindistan tarım Bakanlığı 
bakliyat ihracatı yasağını 
kaldırıyor

Indian agriculture Ministry 
lifts pulses export ban
.........................................................................

the agriculture Ministry of India decides to lift the 
8-year export ban upon the pulses prices are de-
creasing due to the high production expectation.

hindistan tarım Bakanlığı, yüksek üretim beklen-
tisi nedeniyle bakliyat fiyatlarının düşüşe geçmesi 
üzerine 8 yıllık ihracat yasağını kaldırma kararı aldı.

The agriculture ministry of India will soon move a ca-
binet note for lifting the eight-year long ban on export of 
pulses to arrest fall in domestic prices that are ruling be-
low the minimum support price level on expectations of 
higher output. Export of pulses, except for kabuli cha-
na, was initially prohibited for six months in 2006. It was 
then extended from time-to-time up to 31 March 2014.

“To protect farmers from sharp fall in domestic prices, 
we are soon moving a Cabinet note on lifting the export 
ban on pulses,” said a senior agriculture ministry offici-
al. The ministry is mulling over allowing export of pul-
ses without “quantitative restrictions” and placing the 
commodity under the open general license category on 
the lines of sugar, wheat and rice, the official said.  on 
this decision; it was effective that an industry body also 
sought the removal of ban on pulses export to balance 
the domestic market prices so that with better prices 
farmers are encouraged to grow pulses in the coming 
years.

Hindistan Tarım Bakanlığı, yüksek üretim beklentisi ne-
deniyle asgari destek fiyatının altında seyreden yurt içi 
bakliyat fiyatlarının düşüşünü durdurmak amacıyla 8 yıllık 
bakliyat ihracatı yasağının kaldırılması için meclisten bir 
tezkere geçirecek. Nohut dışındaki bakliyatların ihracatı, 
2006 yılında 6 aylığına yasaklanmış ve bu yasak daha 
sonra 31 Mart 2014’e kadar uzatılmıştı.

Tarım Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, konuyla ilgili yap-
tığı açıklamada şunları söyledi; “Çiftçileri yurtiçi fiyatlarındaki 
keskin düşüşten korumak için yakın zamanda bakliyat üze-
rindeki ihracat yasağını kaldırmakla ilgili meclisten bir tezke-
re geçireceğiz.” Yetkili, ayrıca bakanlığın bakliyat ihracatında 
“miktar kısıtlamaları” olmadan ve emtiaları şeker, buğday ve 
pirinç sınıfında genel açık lisans kategorisine yerleştirerek 
yasağı kaldırmayı düşündüklerini belirtti. Bakanlığın bu kararı 
almasında, bir sanayi kuruluşunun yurt içi bakliyat pazarındaki 
fiyatları dengeleme adına ihracat yasağının kalkması için baş-
vurması etkili oldu. Böylece çiftçiler önümüzdeki yıllarda bakli-
yat ekimi konusunda daha iyi fiyatlarla teşvik edilmiş olacaklar.

lojistik ve değirmencilik operasyonlarına kar darbesi

snow disaster in logistics and milling operations
..................................................................................................................................

Bitter cold across much of the country, along with ice 
or heavy snow in some areas was severely restricting 
grain and byproduct logistics and in some cases forced 
flour mills to temporarily halt operations. Trade sources 
said individual flour mills were shut down in Ohio, Indiana 
and Pennsylvania, among other locations.

One source indicated his company’s mill in St. Louis 

Buz ve ağır kar yağışı ile gelen yakıcı soğuk, Amerika’nın 
bazı bölgelerinde tahıl ve yan ürünleri lojistiğini ciddi an-
lamda etkilerken, bazı un değirmenlerinin de üretimlerini 
durdurmasına neden oldu. Bazı ticari kaynaklar; Ohio, 
Indiana ve Pennsylvania ve diğer bölgelerdeki şahsi un 
değirmenlerinin kapatıldığını bildirdi.

Bir başka kaynak da St. Louis’te bulunan değirme-

Intense snow and cold in us have affected the 
grain logistics and caused some mills to halt pro-
duction

aBD’de yoğun kar yağışı ve soğuk, tahıl lojistiğini 
etkileyerek bazı değirmenlerin üretimi durdurma-
sına neden oldu.
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as one of the giants of agricultural product 
trade, cargill paid 200 million $ for the stakes of 
ukrland that is the largest agricultural business 
of ukraine.

tarım ürünleri ticaretinin devlerinden car-
gill, ukrayna’nın en büyük tarım işletmesi 
ukrlandFarming’in hisseleri için 200 milyon $ 
ödedi.

As one of the world giants of agricultural products 
trade, the US-based Cargill has doled out $200m for a 
5%-stake in UkrLandFarming, which is Ukraine’s largest 
agribusiness holding, in a potentially far-reaching deal 
according to some sources and they said that we would 
see both groups partner up in future grain exports to Chi-
na and other growing markets. 

According to some reports on this issue that China 
was increasingly rejecting imports of genetically modified 
(GMO) United States corn as it stepped up organic purc-
hases from Ukraine.

 “The transaction will help Cargill secure long-term 
supplies from one of Ukraine’s largest farmers, and gi-
ves UkrLandFarming a very strong strategic partner that 
will help them achieve their goals of broadening exports, 
especially in Asia,” said Nick Piazza, chief executive of 
Kiev-based investment bank SP Advisors.

ABD merkezli tarım ürünleri ticaretinin dünyadaki devle-
rinden Cargill, Ukrayna’nın en büyük tarım işletmesi olan 
UkrLandFarming firmasının yüzde 5’lik hissesi için 200 
milyon $ ödedi. Çeşitli kaynakların haberlerine göre bu iki 
grup, Çin’e ve diğer büyüyen pazarlara geleceğe dönük 
buğday ihracatı için geniş kapsamlı bir anlaşmaya imza attı. 
Bazı raporlara göre; Çin, Ukrayna’dan organik mısır alımını 
arttırdığı için genetiği değiştirilmiş ABD mısırı ithalatını geri 
çevirmeye başladı.

Kiev merkezli yatırım bankası SP danışmanı Nick Piazza, 
konu ile ilgili düşüncelerini şöyle dile getiriyor: “Bu hisse alı-
mı işlemleri ile Cargill, Ukrayna’nın en büyük çiftliklerinden 
biri olan UkrLandFarming firması ile uzun dönemli tedarik 
ilişkilerini garantiye alacak ve UkrLandFarming firması da 
bu anlaşma ile özellikle Asya’daki ihracatını genişletme he-
deflerini gerçekleştirme yolunda stratejik anlamda oldukça 
güçlü bir ortak edinmiş olacak.”

cargill, ukrland hisseleri için 
200 milyon $ ödedi

cargill pays 200 million $ 
for ukrland’s stakes
.....................................................................

had to shut down because 
rail switches were frozen 
and the railroad could not 
deliver wheat or take flour 
and mill feed out of the mill. 
A source at another major 
milling company said only 
one truck had arrived to 
haul mill feed out of one of 
the company’s mills in Min-
neapolis.

Other sources in the Cent-
ral states and further east 
indicated some mills were 
running out of wheat because of slow or no rail service, 
and may have to halt flour milling until the weather clears 
or warms and shipments resume.

nini, demiryolu makas dillerinin 
donması nedeniyle buğday, un 
ve yemi değirmenden çıkarıla-
madığından kapatmak zorun-
da kaldığını belirtti. Bir diğer 
önemli değirmencilik firması ise 
Minneapolis’te bulunan değir-
menlerinden sadece bir kamyon 
yemin çıkarılabildiğini söyledi. 

Merkezi eyaletlerde bulunan 
diğer kaynaklar ise yavaş gerçek-
leşen veya hiç gerçekleşmeyen 
demiryolu taşımacılığından dolayı 
buğday sıkıntısı yaşadıklarını ve 

belki de havaların düzelip nakliyelerin yeniden başlaya-
cağı zamana kadar un üretimini durdurabileceklerini dile 
getirdiler.
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arjantin hükümetinden 
buğday ihracatı kısıtlaması

Wheat exports restrictions 
from argentine government
............................................................................

the decision of “wheat export restriction” by 
argentina government in order to eliminate the 
problems in the local supply and keep the prices 
low was criticized intensely by the farmers.

arjantin hükümetinin, yerel tedarikte sorun yaşan-
maması ve fiyatları düşük tutabilme adına aldığı 
“buğday ihracatını kısıtlama” kararı, çiftçilerin yo-
ğun eleştirisin neden oldu.

The Argentine government has limited the wheat exports 
to ensure local supplies and lower down the prices. Ar-
gentine farmers are criticizing the announced government 
decision which limits wheat exports. They state that official 
policies have driven up food prices and will make it even 
harder to do business in the country.

Carlos Garetto, president of Coinagro that is one of 
the four big farming groups in Argentina, said that due 
to the surplus of wheat in the country there is more ex-
port potential than the 1.5 million tons allotted by the 
government.

Garetto expressed that Argentina as one of the world’s 
biggest agriculture producers and exporters harvested 9.2 
million tons in the current 2013/14 season, up from 8.2 
million tons in the previous season according to estimates 
by the Ministry of Agriculture.

Garetto said; “The country is never going to lack wheat. 
The tons are available.”

His comments were made right after Argentine Economy 
Minister Axel Kicillof announced that the government wo-
uld only allow 1.5 million tons, or 16% of the 2013/14 har-
vest to be exported. Of that, only a third can be exported 
immediately. The government will open up the rest for ex-
port gradually. Kicillof said that the decision is designed to 
keep a lid on the domestic bread and flour prices.

Buenos Aires-based newspaper La Nacion reported 
that this amount is the lowest exportable amount of 
wheat since 1978, when 1.44 million tons were alloca-
ted for export.

Arjantin hükümeti, yerel tedarikte sıkıntı yaşanmaması ve 
fiyatları düşük tutabilme adına buğday ihracatında kısıtlama-
ya gitti. Ancak karar ülkede eleştirilere oldu. Arjantinli çiftçiler, 
hükümetin buğday ihracatını sınırlandıran bu kararını eleştire-
rek, resmi politikaların gıda fiyatlarını arttırdığını ve bu şekilde 
ülkede iş yapmanın gittikçe zorlaşacağını belirtiyorlar.

Arjantin’deki dört büyük çiftçilik grubundan biri olan Coi-
nagro Başkanı Carlos Garetto, üretimdeki buğday fazlasın-
dan dolayı ülkede, hükümetin tahsis ettiği 1.5 milyon ton-
luk ihracat miktarından çok daha fazla ihracat potansiyeli 
olduğunu dile getirdi.

Tarım Bakanlığı; bir önceki sezonda 8.2 milyon ton olan 
hasat miktarını 2013/14 sezonunda 9.2 milyon tona çıkaran 
Arjantin’in dünyanın en büyük buğday üreticisi ve ihracatçısı 
ülkelerden birisi olduğunu belirtiyor. Bu miktara istinaden Ga-
retto şunları dile getiriyor: “Tonlarca buğdayımız mevcut oldu-
ğu için Arjantin hiçbir zaman buğday sıkıntısı çekmeyecek.”

Arjantin Ekonomi Bakanı Axel Kicillof, bir süre önce hü-
kümetin sadece 1.5 milyon tonluk ihracat miktarına veya 
2013/14 hasadının yüzde 16’sının ihracatına izin vereceğini 
duyurmuştu. Bu karar nedeniyle sadece üretimin üçte bir 
oranında ihracat yapılabilecek. Hükümet geri kalan buğday 
miktarını ihracata yavaş yavaş açacağını da duyurdu. Kicil-
lof, bu kararın yerel ekmek ve un fiyatlarını kontrol altında 
tutabilme adına verilmiş bir karar olduğunu vurguladı. Bu-
enos Aires merkezli bir gazete olan La Nacion’un haberine 
göre; bu miktar sadece 1.44 milyon tonluk ihracata izin 
verilen 1978 döneminden beri en düşük buğday ihracat 
miktarı olarak belirtiliyor.
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Olam International announced that it put the 
shares of Olam canada in lansing up for sale 

Olam International, 
kanada pazarından çıkıyor

Olam International is getting out of canadian Market

Olam International, lansing’de bulunan Olam 
kanada’nın hisselerini satışa çıkardığını duyurdu.

...........................................................................

Olam International Limited that is a leading global integ-
rated supply chain manager and processor of agricultural 
products and food ingredients, has put its entire 50.0% sta-
ke in Lansing Olam Canada up for sale via a share repurc-
hase arrangement for a cash consideration of 5.4 million 
$. Lansing Olam Canada is a jointly controlled entity of the 
Company with the balance 50.0% held by its joint venture 
partner Lansing Trade Group LLC. KC Suresh, President 
and Global Head of Olam’s Grains business explained the 
rationale behind the sale: “Our exit from Canada will allow 
us to concentrate our resources on the rest of our Grains 
businesses in line with the Company’s refreshed strategy.”

Following the disposal, Lansing Olam Canada wouldn’t 
be a jointly controlled entity of Olam anymore. The transac-
tion is not expected to have a material financial impact on 
Olam for the financial year ending June 30, 2014.

Dünyanın önde gelen entegre tedarik zinciri yöneticisi ve 
tarımsal ürünler ile gıda malzemeleri işleyicisi Olam Inter-
national Limited, nakit 5.4 milyon ABD Doları karşılığında, 
hisse geri alım anlaşması yoluyla yüzde 50 hissesinin ta-
mamını satışa çıkardı. Lansing Olam Kanada, yüzde 50’lik 
eşit hisselerle Olam ve iş ortağı Lansing Trade Group LLC 
tarafından yönetilmekteydi.

Olam’ın Tahıl Grubu’nun Global Başkanı KC Suresh, sa-
tışın gerekçesini şu sözleriyle açıklıyor; “Kanada pazarından 
çıkarak, şirketin yenilenen stratejisine uyum sağlayıp diğer 
tahıl işletmelerimize odaklanabilme fırsatını elde edeceğiz.”

Bu satış işlemi ile Lansing Olam Kanada, Olam’ın ortak-
laşa yönetilen işletmesi olmaktan çıkacak. Bu işlemin, 30 
Haziran 2014’te bitecek olan finansal yılı kapsayan dönem-
de Olam üzerinde maddi ve finansal bir etkiye sahip olması 
beklenmiyor.

nijerya’da manyok ekmeği gerginliği

cassava bread tension in nigeria
.........................................................................................

The National Association of Nigerian Traders (NANTS) 
has lashed out at wheat traders in the country saying they 
have been frustrating and rendering government’s Cassava 
Bread Initiative (CBI) useless and unproductive.

The President of NANTS, Ken Ukaoha, maintained that 
Nigeria is losing huge amount of money to importation of 
wheat into the country, adding that “If cassava flour can be 
substituted for wheat, then, the farmers and the country will 
be better for it. For this lofty CBI to succeed, government 
must strongly resist influences emanating from the politics 
of wheat trade in the international market. In addition, Ni-
geria should start looking beyond comparative advantage 
to competitiveness where local producers of cassava can 
begin to compete with producers from Thailand and Brazil. 
To achieve this, millers can be encouraged to have cluster 
farms in order to maximize profits.”

Nijerya Tüccarlar Birliği (NANTS), hükümetin Manyok Ek-
meği İnisiyatifi’ni (CBI) engelledikleri ve bu girişimi gereksiz 
ve verimsiz olarak niteledikleri gerekçesiyle ülkedeki buğday 
tüccarlarına ateş püskürdü.

NANTS Başkanı Ken Ukaoha, Nijerya’nın buğday ithalatı 
ile çok fazla para kaybettiğini belirtti ve şunları ekledi; “Eğer 
manyok unu buğdayın yerini alırsa, çiftçilerin ve ülkenin du-
rumu daha iyiye gidecektir. 

Büyük öneme sahip bu inisiyatifi gerçekleştirmek için 
hükümet, uluslararası buğday pazarındaki politikalardan 
kaynaklanan etkilere karşı direnmelidir. Bunun yanı sıra 
Nijeryalı manyok üreticileri, Tayland ve Brezilya gibi üreti-
cilerle rekabet edebilecek avantajı sağlama arayışına gir-
melidir. Bunu başarmak için de değirmenciler, kar marjını 
arttırma adına çiftliklerini birleştirmeleri yönünde teşvik 
edilebilirler.”

the national association of nigerian traders ac-
cused nigerian government of trying to prevent 
cassava Bread Initiative.

nijerya tüccarlar Birliği, buğday tüccarlarını, nijer-
ya hükümetinin Manyok Ekmeği İnisiyatifi’ni engel-
lemeye çalışmakla suçladı.
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DünyanIn gElEcEğİ için 
afrika’da buluşuyoruz

We are meeting in 
africa for thE FuturE 
OF thE WOrlD 
..................................................................

grains and cereals industry will meet in Ethiopia for africa on 29-31 October 2014. to be held ad-
dressing the african continent, which is expected to have a 900 billion-dollar share in agricultural 
production in the future, “africa grain and pulses congress” aims to contribute to the future of the 
continent with knowledge sharing.

tahıl ve hububat endüstrisi, 29-31 Ekim 2014 tarihleri arasında afrika için Etiyopya’da buluşacak. 
gelecekte tarıma dayalı üretimde 900 milyar dolarlık bir paya sahip olması beklenen afrika kıtasına 
hitaben gerçekleştirilecek “afrika hububat, Bakliyat ve teknolojileri kongresi”, kıtanın geleceğine 
bilgi paylaşımıyla katkı sağlamayı hedefliyor.

World population is expected to reach approximately 
9 billion by 2050. This increase points that the access to 
the food, which is already the most important problem of 
the world, will be an even greater problem in the future.

In this process, African continent that has 20% of the 
world arable area will have a decisive impact in the world 
as the African continent is projected to have a share of 
around 900 billion dollars in agricultural production in fu-
ture world. 

Besides; in the continent where 
approximately 500 million people 
are living today, it is estimated that 
the population will reach 2 billion 
and younger people will constitute 
60% of the total population. This 
situation points that the continent 
will have an important potential in 
terms of labor force. When all of 
these are taken into consideration; 
all entrepreneurs engaged in agri-
cultural production industry should 
share their current information and 
knowledge with African countries, 
contribute to their development 

Dünya nüfusunun 2050’ye kadar yaklaşık 9 milyara 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu artış, halihazırda za-
ten dünyanın önemli bir sorunu haline gelmiş olan gıdaya 
erişimin, gelecekte daha da büyük bir sorun olacağına 
işaret etmektedir. 

İşte bu süreçte, dünya ekilebilir tarım alanlarının yüzde 
20’sine sahip Afrika kıtası, dünyada belirleyici bir etkiye 
sahip olacaktır. Çünkü geleceğin dünyasında, tarıma da-
yalı üretimde Afrika kıtasının 900 milyar dolar civarında bir 

paya sahip olacağı öngörülmek-
tedir. Aynı zamanda günümüzde 
yaklaşık 500 milyon insanın ya-
şadığı kıtada, nüfusun 2050 yılın-
da 2 milyara ulaşacağı ve toplam 
nüfusun yüzde 60’ını gençlerin 
oluşturacağı tahmin edilmektedir. 
Bu da kıtanın iş gücü açısından da 
önemli bir potansiyele sahip ola-
cağına işaret etmektedir. 

Bütün bunlar göz önünde bu-
lundurulduğunda; tarımsal üretim 
endüstrisinde faaliyet gösteren tüm 
müteşebbislerin, bugünkü bilgi ve 
birikimlerini Afrika ülkeleriyle paylaş-
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process and determine their future position with the con-
tacts they make today.

GRAIN AND PULSES CONGRESS 
FOR AFRICA
To be held at the African Union Conference Halls in 

Ethiopia on 29-31 October 2014, “AFRICA GRAIN, PUL-
SES AND TECHNOLOGIES CONGRESS AND EXPO” will 
pave the way for the industry to share its knowledge with 
the African continent.

The congress that will be held for the African continent has 
two important rationales. The first one is to help the continen-
tal countries use their current agricultural production resour-
ces effectively and thus to eliminate the problem of access 
to food that is experienced in most of the countries in the 
continent. The second one is to ensure effective contact and 
cooperation for the future with the continental countries that 
will have a voice in the agricultural production in the future.

The objective of the congress in which grain and pul-
ses-based agricultural production will be discussed is to 
share knowledge and experience on all the stages of the 
“From field to fork” food production chain with the con-
tinental countries.

ması, onların gelişim sürecine katkı sağlaması ve kuracağı 
iletişimle gelecekteki konumlarını şimdiden belirlemesi gerek-
mektedir.

AFRİKA İÇİN HUBUBAT VE BAKLİYAT
KONGRESİ
29-31 Ekim 2014 tarihleri arasında Etiyopya’daki Afrika 

Birliği Konferans Salonları’nda gerçekleştirilecek “AFRİKA 
HUBUBAT, BAKLİYAT VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ 
VE SERGİSİ (EXPO)”, endüstrinin birikimlerini Afrika kıta-
sıyla paylaşmasının yolunu açacak. 

Afrika kıtasına yönelik olarak gerçekleştirilecek 
Kongre’nin iki önemli gerekçesi bulunuyor. Bunlardan ilki 
bölge ülkelerindeki mevcut tarımsal üretim kaynaklarının 
etkin bir şekilde kullanmasına yardımcı olmak ve böylece 
bölgedeki birçok ülkede yaşanan gıdaya erişim sorununu 
ortadan kaldırmak. İkincisi ise gelecekte tarımsal üretim-
de söz sahibi olacak kıta ülkeleriyle etkili, geleceğe dönük 
iletişim ve işbirliği sağlamak.

Hububat ve bakliyat bazlı tarımsal üretimin ele alınacağı 
kongrede hedef, “Tarladan sofraya” gıda üretim zincirinin 
tüm aşamaları hakkında kıta ülkeleriyle bilgi ve tecrübe 
paylaşımında bulunmak.
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güney sudan’da 
gıda güvensizliği ve 
açlık tehlikesi

hunger and food insecurity 
danger in south sudan
..................................................................

the united nations Food and agriculture Organi-
zation (FaO) made a warning on that the violence 
in south sudan would eliminate the modest gains 
obtained from food security.

Birleşmiş Milletler tarım ve gıda Örgütü (FaO), 
güney sudan’daki şiddet olaylarının gıda güven-
liğinde elde edilen mütevazi kazanımları yok ede-
ceği uyarısında bulundu.

The recent violence in South Sudan made The United 
Nations Food and Agriculture Organization (FAO) take 
action. In its statement on the subject, stating that the 
incidents in the country would increase hunger and suf-
ferings; FAO made warning that this situation may cause 
the elimination of the gains obtained in food security field 
in the last two years.

Under the United Nations’ Crisis Response Plan, FAO 
and its partners in the Food Security and Livelihoods 
Cluster are seeking $61 million for crucial food assistan-
ce and livelihoods activities.

FAO’s efforts are focused on getting seeds, livestock 
vaccines, fishing gear and other agricultural inputs, tech-
nologies and services to vulnerable rural and urban fa-
milies whose food production and income activities are 
being disrupted by conflict and the displacement of pe-
ople. FAO is also engaging in mitigating the environmen-
tal impact of displacement.

The humanitarian situation in South Sudan has deteri-
orated rapidly since fighting broke out in mid-December, 
causing not only the loss of life and displacement, but 
also disrupting agricultural development and humanitari-
an activities crucial to the survival and future livelihoods 
of millions. 

The impacts on diversified livelihoods in four of So-
uth Sudan’s ten states are generating an alarming risk of 
food insecurity and malnutrition.

Güney Sudan’da yaşanan şiddet içerikli son olaylar, Birleş-
miş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü’nü (FAO) harekete geçirdi. 
Konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, ülkedeki olayların 
açlık ve acı verici durumların arttıracağını belirten FAO, bu 
durumun son iki yılda gıda güvenliği alanında ulaşılan ka-
zanımların kaybedilmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

FAO ile Gıda Güvenliği ve Geçim Kaynakları Grubu’nda-
ki ortakları, Birleşmiş Milletler’in Kriz Müdahale Planı çer-
çevesinde, önemli ölçüde gıda yardımı ve geçim kaynağı 
yaratma çalışmaları için 61 milyon Dolar arıyor.

FAO’nun çalışmaları; çatışmalar ve yerinden edilme yü-
zünden gıda üretimleri ve gelir getirici faaliyetleri durduru-
lan, savunmasız bir şekilde köylerde ve kentlerde yaşayan 
insanlara tohum, hayvancılık aşıları, balıkçılık malzemeleri 
ve diğer tarımsal girdiler, teknolojik ürünler ve çeşitli hiz-
metler sunmaya odaklanıyor. FAO ayrıca yerinden edilme 
süreçlerinin çevresel etkilerini de azaltmaya çalışıyor.

Güney Sudan’daki insani durum, Aralık ayının ortasından 
beri yaşanmakta olan çatışmalardan dolayı hızlı bir şekilde 
kötüye gidiyor. Yaşanan bu çatışmalar; sadece ölümlere ve 
kişilerin yer değiştirmesine değil, aynı zamanda milyonla-
rın hayatta kalması ve gelecekteki geçim kaynaklarının yok 
olmaması için oldukça önemli olan tarımsal gelişmenin ve 
insani faaliyetlerin kesilmesine de neden oluyor. Yaşanılan 
olayların çeşitlendirilmiş geçim kaynakları üzerindeki etkile-
rinden dolayı Güney Sudan’daki 10 eyaletten dördünde gıda 
güvensizliği ve yetersiz beslenme riskine karşı alarm verildi.







38 February • Şubat 2014

NEWS • HABER

MILLER MAGAZINE

alapala’dan abu Dabi’de 
un ve yem hattı 

Flour and feed line from 
alapala in abu Dhabi
....................................................................

alapala has completed the construction of flour 
and feed production lines of agthia grand Mills 
in abu Dhabi.

alapala Makine, abu Dhabi’de bulunan agthia 
grand Mills firmasının un ve yem üretim hatları-
nın kurulumunu tamamladı.

Alapala announced that it completed the erection, 
commissioning and hand over of a new flour milling line 
with a production amount of 400 tons per 24 hour for 
Grand Mills in Mina Port Zayed, Abu Dhabi.

Agri-business division of Grand Mills which is a part of 
The Agthia Group PJSC put its confidence in Alapala by 
making contract with them for the new flour milling line. 
The contract involved the dismantling of the old flour mil-
ling line and the supply, erection and commissioning of a 
new state of the art automated milling line in the existing 
building with the minimum of civil works and damage to 
accommodate the new milling line. 

The new milling line was handed over running well 
within the stipulated time given by Grand Mills company 
determined by them. This was carried out by a team of 
highly experienced supervisors and erectors from Alapa-
la. Grand Mills has benefitted by reduction of the power 
consumption and less operating staff.

The new milling line has enabled Grand Mills to beco-
me a major milling company in the region well in line with 
its demand for high quality product standards.

Agthia Group PJSC is listed in the Abu Dhabi Securi-
ties Exchange (ADX) with its symbol “Agthia”, which in 
Arabic means nourishment. The majority shareholding is 
held by SENAAT General Holding Corporation an Abu 
Dhabi Government entity and the rest being held by ins-
titutional and individual investors.

Alapala Makina, Grand Mills firmasının Abu Dabi’deki 
Mina Zayed Liman’ında bulunan ve 24 saatte 400 tonluk 
üretim kapasitesine sahip yeni un öğütme hattının kurulu-
munu tamamlayarak devir teslimini gerçekleştirdi.

Agthia Group PJSC firmasına bağlı olan Grand Mills’in 
tarım işletmesi bölümü, yeni un öğütme hattı anlaşma-
sını Alapala’ya vererek firmaya karşı duyduğu güveni 
gösterdi. Alapala, söz konusu anlaşma kapsamında; eski 
un öğütme hattının sökülme, yeni üretim hattının teda-
rik edilme, yeni hattın mevcut binanın içine mümkün olan 
en az zararla monte edilme ve devreye alınma işlemlerini 
gerçekleştirdi.

Yeni üretim hattını, Grand Mills’in öngördüğü süre içe-
risinde çalışır halde teslim eden Alapala Makina, bu çalış-
mayı son derece tecrübeli denetçileri ve montörlerinden 
oluşan bir ekip tarafından yürüttü. Grand Mills, bu yeni 
üretim hattıyla daha az çalışan ile daha fazla güç tasar-
rufu sağlayacak. Bu yeni öğütme hattı Grand Mills firma-
sına, yüksek kalite üretim standartlarıyla uyumlu üretim 
yapma ve bölgedeki önemli değirmencilik firmalarından 
birisi olma fırsatı sunuyor.

Agthia Group PJSC firması Abu Dabi Menkul Kıymetler 
Borsası’nda (ADX), Arapça’da beslenme anlamına gelen 
“Agthia” sembolü ile listeleniyor. Firmanın hisselerin ço-
ğunluğu, Abu Dabi hükümetine ait olan SENAAT General 
Holding Corporation’a, geri kalanı ise kurumsal ve birey-
sel yatırımcılara ait.
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hindistan, bakliyat üretiminde eski günlerine dönüyor

India returns to the old days in pulses production
.....................................................................................................................................

Policy initiatives in the last three years are showing re-
sults and India’s pulses production is on the rise. The 
pulses production of the country, which was 140 million 
tons three years ago, has increased to 185 million tons 
in this season. Despite this increase, India is still world’s 
largest importer and consumer of pulses. 

According to India Pulses and Grains Association 
(IPGA) vice-chairman Bimal Kothari, breaking free from 
stagnation that prevailed for over three decades, the do-
mestic pulse production has grown from 140 lakh tons 
three years ago to 185 lakh tons in the current year. As 
a result, the imports are expected to be cut by 10-15 %. 
This year from April up to September, imports added up 
to only 14 lakh tons and are expected to be substantially 
less than the 33 lakh tons imported last year. 

India imports 21% of pulses grown in the world. With 
a dominant section of the population vegetarian, pulses 
are the best available source of much needed protein in 
daily diet. 

Hindistan’da, son üç yıldır gösterilen politik girişimler, 
bakliyat üretiminin yeniden yükselişe geçmesine ön ayak 
oldu. Üç yıl önce 140 milyon ton olan ülkedeki bakliyat üre-
timi, bu sezon 185 milyon tona yükseldi. Ancak bu yük-
selişe rağmen Hindistan hala dünyanın en büyük bakliyat 
ithalatçısı ve en büyük tüketicisi pozisyonunu koruyor. 

Hindistan Bakliyat Birliği (IPGA) Başkan Yardımcısı Bi-
mal Kothari’ye göre; otuz yılı aşkın süredir devam eden 
durgunluktan kurtulan yerel bakliyat üretimi, üç yıl önceki 
140 milyon tonluk üretim miktarını aşarak 185 milyon ton-
luk üretim miktarına ulaştı. Bunun sonucunda da ithalatın 
yüzde 10-15 oranında azalması bekleniyor. Nisan 2013’ten 
Eylül 2013 tarihine kadar ithalatta sadece 1 milyon 400 bin 
tonluk ekleme yapıldı. Bu yılki ithalat miktarının geçen yıla 
oranla 3 milyon 300 bin ton daha az olması bekleniyor.

Hindistan dünya bakliyat üretiminin yüzde 21’ini ithal et-
mektedir. Bakliyat tüketiminin bu kadar yoğun olmasının 
nedeni, ülkede vejetaryen nüfusun egemen olmasından 
kaynaklanıyor.
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türkiye kuraklık riskiyle 
karşı karşıya

turkey faces with 
drought risk
..................................................................

having not much rainfall in the autumn and win-
ter months, turkey faces with drought risk. It is 
stated that if the rainfall does not reach normal 
levels as of February, a crop loss of almost 50% 
can be occurred.

sonbahar ve kış aylarının yağışsız geçmesi, 
türkiye’yi kuraklık riskiyle karşı karşıya getirdi. 
şubat ayından itibaren yağışların normal seviye-
ye ulaşmaması durumunda yüzde 50’ye yakın bir 
rekolte kaybı yaşanabileceği belirtiliyor.

The fact that there hasn’t been much snow, which is 
important especially for winter wheat, brought Turkey 
against the risk of agricultural drought. Thus, eyes were 
turned on spring wheat rather than winter wheat. It is 
stated that Food, Agriculture and Livestock Ministry will 
wait spring for the possible drought situation that may 
affect agriculture and make an evaluation accordingly. In 
his statement to Milliyet; Agriculturalists’ Association of 
Turkey (TZD) Chairman Ibrahim Yetkin told that the rain-
fall decreased 50-75% compared to the previous year. 
Yetkin said; “The rainfall hasn’t been occurred according 
to the data so far. The planted seeds are dried. The ger-
mination hasn’t been occurred yet.” and he stated that 
particularly Thrace, Central Anatolia, Southeastern and 
Çukurova has been affected from the drought.

80% DROUGHT IN KONYA WHICH IS THE
GRAIN STORAGE OF TURKEY
Drought is felt strongly in Konya which is the grain ele-

vator of Turkey. It is stated that drought is felt on the 
80% of the winter grain production fields where grain 
products such as wheat, barley and oat are grown. Ma-
king a statement on the subject, National Grains Council 
Executive Board Member Prof. Dr. Bayram Sade told that 
the rainfall starting from September as the beginning of 
grain cultivation season in Konya to the end of December 
occurred below 47% of normal level.

Sade said; “It is understood that 55-60 of winter gra-
in cultivation fields are faced with the problems of non-
germination and insufficient output and this situation still 
continues due to the climate conditions so far. It is pos-
sible to say that yield decrease with a rate of 20% is ine-
vitable even if the drought conditions change. It is pro-
jected that this situation has reflected on the production 
of wheat, rye, oats and triticale as winter grain products 
in the form of 10% decrease as yet.

Bu yıl, özellikle kışlık buğday için önem taşıyan kar ya-
ğışının olmaması, Türkiye’yi tarımsal kuraklık riskiyle karşı 
karşıya getirdi. Bu yüzden gözler kışlık buğdaydan ziya-
de baharlık buğdaya çevrildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın tarımı etkileyebilecek olası kuraklık durumu 
için ilkbaharı bekleyeceği, ona göre bir değerlendirme ya-
pacağı belirtiliyor. Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel 
Başkanı İbrahim Yetkin, Milliyet’e yaptığı bir açıklamada, 
yağışların, geçen yıla kıyasla yüzde 50-75 arasında azal-
dığını söyledi. 

“Şu ana kadarki verilere göre buğday istenen yağışı 
alamadı. Atılan tohumlar kurudu. Filizlenme olmadı.” di-
yen Yetkin, özellikle Trakya, İç Anadolu, Güneydoğu ve 
Çukurova’nın kuraklıktan etkilendiğini belirtti.

TAHIL AMBARI KONYA’DA 
YÜZDE 80 KURAKLIK
Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’da da kuraklık yoğun 

olarak hissediliyor. İldeki buğday, arpa ve yulaf gibi ta-
hıl ürünlerinin yetiştiği kışlık tahıl üretim alanlarının yüzde 
80’inde kuraklık yaşandığı belirtiliyor. Konuyla ilgili basına 
açıklama yapan Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Bayram Sade, Konya’da tahıl yetiştirme 
sezonu başlangıcı olan Eylül ayından Aralık ayının sonuna 
kadar düşen yağışların, normalin yüzde 47 altında ger-
çekleştiğini söyledi.

Sade, açıklamasında şunları dile getirdi: “Kışlık tahıl 
ekim alanlarının yüzde 55-60’ının çimlenmeme ve yeter-
siz çıkış sorunuyla karşı karşıya olduğu, şu ana kadarki 
iklim koşulları sebebiyle de bu sorunun yaşanmaya de-
vam ettiği anlaşılmaktadır. Bundan sonra kuraklık yaşan-
masa bile yüzde 20 oranında verim düşüşünün kaçınıl-
maz olduğunu söylemek mümkündür. Bunun, kışlık tahıl 
ürünleri olan buğday, çavdar, yulaf ve tritikale üretimine 
şimdilik yüzde 10’luk bir düşüş şeklinde yansıdığı öngö-
rülmektedir.”
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Değirmencilikte 
tavlaMa vE paçallaMa

DaMpEnIng anD BlEnDIng 
In thE MIllIng InDustry

the second most important stage in milling after the raw material 
selection for a qualified and productive production is the preparation 
process of wheat for milling. In this process, wheat is firstly puri-
fied from the foreign substances that are heavier and lighter than 
wheat with the help of various technologies and then subjected to 
the dampening process. specialists emphasize that dampening pro-
cess is an extremely important process in terms of the quality of the 
flour and the yield of milling.

Değirmencilikte kaliteli ve verimli üretim için hammadde seçiminden 
sonraki en önemli aşama, buğdayın işlenmeye hazırlık sürecidir. Bu 
süreçte, buğday, önce içerisindeki ağır ve hafif yabancı maddelerden 
çeşitli teknolojiler yardımıyla arındırılır, ardından da tavlama işlemine 
tabi tutulur. uzmanlar, tavlama sürecinin unun kalitesi ve öğütmenin 
verimi açısından son derece önemli bir süreç olduğunu vurgularlar.

In the world market where competiti-
on increases rapidly, there are many 
methods for the companies for gaining 
advantage against their rivals. But a qu-
alified and productive production is not 
one of them as a company making pro-
duction has to realize qualified and pro-
ductive production not for gaining com-
petition advantage but for protecting its 
existence. All other methods to be used 
are the extras that you can add into the 
qualified and productive production. 
There are many stages and factors af-
fecting the quality and productivity in 
the milling industry. The most important 
of them is raw material selection. The 
stage after raw material selection is the 
preparation stage of wheat for milling 
process. Well-known experts working 
in milling sector state that the cleaning 
and dampening processes of wheat are 
extremely effective on the production 
productivity and flour quality.

Rekabetin hızla arttığı dünya pazarın-
da, firmaların rakiplerine karşı avantaj 
kazanmasını sağlayacak birçok yön-
tem olabilir. Ancak kaliteli ve verimli 
üretim bunlardan biri değildir. Çünkü 
günümüzde üretim yapacak bir fir-
ma, kaliteli ve verimli üretimi, rekabet 
avantajı sağlamak için değil, varlığını 
korumak için yapmak zorundadır. Kul-
lanılacak diğer tüm yöntemler, kaliteli 
ve verimli bir üretim üzerine ekleyebile-
ceğiniz ekstralardır. Değirmencilikte de 
kalite ve verimli üretimi etkileyen pek 
çok aşama ve faktör vardır. Bunlar-
dan en önemlisi hammadde seçimidir. 
Hammadde seçimini takip eden süreç 
ise buğdayın işlenmeye hazırlanma 
aşamasıdır. Değirmencilik sektöründe 
çeşitli çalışmalarıyla tanınmış uzman-
lar, buğdayın temizlenme ve tavlama 
aşamalarının, üretim verimliliği ve un 
kalitesi üzerinde son derece etkili ol-
duğunu belirtmektedirler.
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tahılı Öğütme İşlemine 
hazırlama: 

paçallaMa vE tavlaMa

preparing the cereals 
for grinding: 

BlEnDIng anD 
DaMpEnIng

.................................................................
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Abstract: Within the cereals cleaning and conditio-
ning plants, various technological operations takes pla-
ce, which have the primary purposes both grain mass 
cleaning of foreign bodies and the dust adherent on the 
kernels surfaces as well as getting a load of wheat that 
will behave in a more “appropriate” way to grinding in 
order to obtain the desired products. By “as appropria-
te”, we understand the process stability, constant quality 
finished products and the economic performance of the 
system evaluated by extractions and energy consumpti-
on. Of all these operations, we will make in this paper a 
short overview on two of them: the Blending of Grain and 
Water Conditioning. Both operations have a direct effect 
on technological and economic performance of the plant 
and also conditioning the constant quality of the finished 
products. Addressing issues was achieved through the 
practical purpose of these operations by reviewing the 
existing resources available to the mill operator to per-
form these operations.

1. INTRODUCTION
1.1. Blending of Cereals: By the term “Blending of 

Cereals” we understand achieving a blend of different 
sorts of cereals, in a controlled manner, after which, the 
resulting blend have certain quality parameters. Unlike 
the homogenization operation performed for flour, in this 
context, the blending means actually the leveling of qu-
ality parameters of the grain mass reaching the grinding 
department by mixing two or more kinds of grains in well-
controlled percentages. 

Özet: Hububat temizleme ve iklimlendirme tesisle-
ri içerisinde çeşitli teknolojik işlemler yapılmaktadır. Bu 
işlemlerin temel amacı hem tahılı yabancı maddelerden 
ve çekirdek yüzeyine yapışmış tozdan temizlemek, hem 
de istenilen ürünü elde etmede daha iyi bir öğütme iş-
lemi sağlaması için buğdayın uygun hale getirilmesidir. 
“Uygunluktan” kastımız; süreç dengeliliği, sürekli kalite-
ye sahip nihai ürün ve ekstraksiyon ve enerji tüketimi ile 
değerlendirilen sistemin ekonomik performansı. Bu araş-
tırmada bütün bu işlemlerden sadece ikisi hakkında kısa 
bilgi sunulmaktadır. Tahıl Paçallama ve Islatma. Her iki 
işlem de tesisin teknolojik ve ekonomik performansı ile 
nihai ürünlerin sürekli kaliteyi yakalamaları üzerinde doğ-
rudan etkiye sahiptir. Vurgulanan konular, sözü geçen 
operasyonların pratik amaçları doğrultusunda bu işlemle-
ri gerçekleştiren değirmen operatörü için mevcut kaynak-
ların incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. 

1. GİRİŞ
1.1. Tahıl Paçallama. “Tahıl Paçallama”, elde edilen 

sonuçta belirli kalite parametrelerinin oluşturulduğu ve 
kontrollü şekilde çeşitli tahılların karışımından oluşan sü-
reçtir. Un için gerçekleştirilen homojenleştirme işleminin 
aksine; paçallama, iki ya da daha fazla tahılın doğru oran-
larda karıştırılması ile tahıl öğütme bölümüne geçmeden 
önce gerçek kalite parametrelerinin belirlendiği işlem an-
lamına gelmektedir. 

Öğütme bölümünün sonunda sürekli yüksek kaliteye 
sahip ürün elde etme ihtiyacı böyle bir işlemin yapılmasını 
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The need to obtain, at the end of the grinding section, 
constant quality products, requires such an approach. 
The bakers expects that the miller to deliver them cons-
tant quality raw materials or products with tolerances on 
quality parameters in limits that can be tolerated by the 
bakery production line and without affecting their finished 
products quality. 

Considering that we have “n” cereal varieties, with dif-
ferent quality parameters ci, which must be mixed, the 
question that arises is to determine how they can be ac-
hieved in a lot of grain which in the end of the milling 
operation showing expected quality flours. The blending 
percentages are firstly established by the laboratory de-
partment. 

The desired quality is to be requested by the commer-
cial department. Important to note is that the system 
must be provided in mixed cell no. equal to no. of the 
cereals varieties that must be mixed. the equation that 
represents the basis for mixtures of grain is: 

where:
• ca is the weighted average quality index for the batch 

which is to be prepared for grinding, expressed in the 
specific units of the quality index factored into the analy-
sis

• qi is the quantity from the wheat of sort “i”, in [kg]
• ci is the weighted average quality index of the qu-

antity qi and it is expressed in the specific units  of that 
quality index

 
1.2.  Conditioning with water: Due to the multiple ad-

vantages it brings the grinding process, the operation of 
water conditioning has become a fundamental operati-
on in modern grindin facilities. Today, a cereals grinding 
plant without water conditioning systems cannot be de-
signed. Water conditioning usually involves achieving 
of the following: 

• dispensing of water in continuous flow to the wheat 
stream and their homogenization 

• tempering of the dampened wheat

2. OPERATING PROCEDURES 
2.1. Blending of Cereals: Dosage of the different 

sorts can be made by one the following ways:
• volumetric dosing   
• gravimetric dosing

2.1.1. Volumetric dosing requires the presence of the 
volumetric dosing machines, in the technological flow 
of the cleaning section, at the outlets of the daily bins. 
The simplest form of this is a standard air-lock, provided 
with variable speed drive unit. You must also know the 

gerektirmektedir. Fırıncılar değirmencilerden kendilerine 
fırıncılık üretim hatlarına dayanabilecek sınırlarda, kalite 
parametreleri üzerinde toleransa sahip ve nihai ürünle-
rinin kalitesini bozmayan sürekli yüksek kalitede ham 
madde temin etmelerini beklemektedir. ci gibi farklı kalite 
parametrelerine sahip ve karıştırılması gereken “n” tahıl 
çeşidini incelediğimizi varsaydığımızda; beklenen kalite-
de una öğütülmesi ile sonuçlanacak çeşitli tahılların nasıl 
karıştırılacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. 

Paçallama oranları ilk olarak laboratuvarlarda belirlen-
mektedir. İstenilen kalite ticari işler bölümü tarafından 
bildirilmektedir. Önemli olan nokta ise; karıştırılmış hücre 
sayısının karıştırılması gereken tahıl çeşitlerinin sayısına 
eşit olduğunun sisteme bildirilmesi gerektiğidir. Aşağıdaki 
eşitlik tahıl karışımları için bir temel teşkil etmektedir:

Bu eşitlikte:
• ca, analize etki eden kalite endeksinin belirli birimle-

rinde açıklanmış olan öğütme işlemine hazırlanacak belirli 
miktarın ölçülmüş ortalama kalite endeksidir

• qi, “i” çeşidine sahip buğdayın kilogram cinsinden 
miktarıdır

• ci, qi, miktarına sahip ölçülmüş ortalama kalite en-
deksidir ve bu kalite endeksinin belirli birimleri ile ifade 
edilmektedir

1.2. Su Şartlandırması: Öğütme sürecine pek çok 
avantaj sağladığı için, ıslatma işlemi modern öğütme te-
sislerinde temel işleme dönüşmüştür. Günümüzde ıslat-
ma sistemi olmayan bir tesis tasarımı yapılamaz. Islatma 
sisteminin amaçları aşağıdaki gibidir:

• Buğday akışı ve homojenizasyon için sürekli bir akış 
halinde su dağıtma

• Islatılmış buğdayın tavlanması

2. ÇALIŞMA PROSEDÜRLERİ
2.1. Tahıl Paçallama. Farklı türlerin dozajları aşağıdaki 

yollardan biriyle gerçekleştirilebilir.
• Hacimsel dozajlama
• Gravimetrik dozajlama

2.1.1. Hacimsel dozajlama, günlük depo çıkışların-
daki temizleme bölümünün teknolojik akışında bulunan 
hacimsel dozajlama makinelerinin kullanımını gerektir-
mektedir. Bu makinelerin en basit formu, değişken hızlı 
sürücü ünitesine sahip standart bir hava kilididir. Hacim-
sel kapasite/yön hakkında bilgi sahibi olmak durumunda-
sınız. Bu cihazların özel bir formu da Hacimsel Dozajlama 
Makinesidir. Bu makineler temel olarak her birinde özel 
hacimsel kapasite/devir bulunan genellikle 5 ya 6 adet 
gibi birkaç bölüme ayrılmış dozajlama silindirleri bulun-
maktadır. Tek malzemeli olarak (Şekil 1) da kullanılabilir-
ler veya pil kullanılarak maksimum 4-5 malzemeyle (Şekil 
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volumetric capacity/rotation thereof. A dedicated form 
of these appliances is the Volumetric Dosing Machine. 
They essentially consist of dosing cylinder, divided into 
several sections, usually 5 or 6, each with a specific volu-
metric capacity/revolution. They can be driven as single 
unit (fig.1) or in battery of maximum 4-5 units (fig.2). The 
capacity of such Dosing Machines vary from some hund-
reds of [kg/h] to 15-20 [tons/h]. 

For safety operation, the system must be provided with 
minimum level sensors on the outlet of the daily bins .

2.1.2. Gravimetric dosage is a much modern method 
based on electronically managed devices with automatic 
operation. Multiple advantages compared to volumet-
ric dosing system, namely: 

• Higher dosing accuracy because the adjustment of 
the flow is continuous regardless of variations of moistu-
re, hectoliter weight or angle of repose of cereal

• simultaneously start and stop of the dosing sequence
• Possibility of the total automation by PC and dedica-

ted software
• Registering of the total/partial transited amounts of 

cereals
• Possibility of working based on dedicated recipes 

software 
• Lower specific consmptions

the most common gravimetric Dosing Machines, 
are working on one of the following principles:

• Assessment of the momentary capacity by “impact 
plate” technique, ponderal dosers

• Assessment of the momentary capacity by “loss-in-
weight” technique, differential dosers

the devices that works in “impact plate” techni-
que, are mainly composed of (fig.3):  

• A continuous inlet section adjusting mechanism. This 
can electrically or pneumatic driven

• An Impact Plate, high abrasion resistant, mounted on 
a force transducer, usually a load cell, for to measure the 
downforce exerted by the flowing cereal. Based on inter-
nal working alghoritms and using a dedicated interface, 
the analogical signal is then converted into digital and 
further processed by the on-board or remote electronic 
unit 

2) kullanılabilirler. Bu Dozajlama Makinelerinin kapasitesi 
yüzlerce kg/s ile 15-20 ton/s arasında değişmektedir.

Güvenlik için günlük depoların çıkışında minimum sevi-
yede sensor bulundurulmalıdır.

2.1.2 Gravimetrik Dozaj otomatik çalıştırılan ve elekt-
ronik olarak yönetilebilen cihazlara dayanan modern bir 
metottur. hacimsel dozajlama sistemi ile karşılaştırıl-
dığında aşağıdaki avantajlara sahiptir:

• Akışın ayarları tahılın nem, hektolitre ağırlığı ya da du-
ruş açısının varyasyonlarından bağımsız olarak süreklilik 
sağladığından ötürü yüksek dozajlama doğruluğu

• Dozajlama sıklığının eşzamanlı olarak başlatılıp dur-
durulması

• İlgili yazılım ve bilgisayar aracılığı ile tam otomasyon 
imkanı

• Geçirilen tahıl miktarının tamamen ya da kısmen kaydı
• Özel tarif yazılımlarına dayanarak çalışma imkanı
• Belirli tüketimlerin düşürülmesi

yaygın olarak kullanılan gravimetrik Dozajlama Ma-
kineleri aşağıdaki prensiplere göre çalışmaktadır:

• “Çarpma plakası” tekniği ile geçici kapasite değerlen-
dirmesi, ponderal dozajlayıcılar

• “Kilo kaybı” tekniği ile geçici kapasite değerlendirme-
si, diferansiyel dozajlayıcılar

“çarpma plakası” tekniği ile çalışan cihazlar genel-
likle şunlardan oluşur (şekil 3):

• Sürekli giriş bölümü ayarlama mekanizması. Bu me-
kanizma elektrikle ya da havalı sürme yoluyla çalışabilir

• Yüksek aşınma direncine sahip ve kuvvet dönüştü-
rücü üzerine monte edilmiş Çarpma plakası ve akan ta-
hıl tarafından uygulanan kuvveti ölçmek genellikle bir yük 
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• A electronic unit for the entire management of the 
dosing process, complete of different accessories  for to 
program and display of different information and alarms 
and further optional communication with a central PC 
station for recipe management, etc.

By implementing such a system with multiple machines 
connected to a central PC unit or specialized, batches 
can be prepared on the basis of programmed recipes 
database. 

The devices working in the “Loss-in-weight” techni-
que, are more complex than the ponderal dosers and 
can be used both to dose a mass flow or a volume flow 
of product. As the working principle, the system monitors 
the weight of the product inside a pan installed on load 
cells and using a continuous adjustable gate like item 2 
in fig. 3, product flow is metered scheduled. Optional, 
the system can monitor also speed of filling/emptying the 
weighing hopper, giving also some other information re-
levant to the product like the hectoliter weight. 

2.2. Conditioning with water: The Automatic Dampe-
ning Systems for Cereals were introduced on the market 
around 1980. such a system is mainly composed of: 

• Measuring track, that continuous measure the para-
meters of the incoming flow (capacity, hectoliter weight, 
temperature, initial moisture)

• Electronic unit for the management of the dampening 
operation

• Water dosage panel
• Water and Cereals mixer, provided with product de-

tecting box

By the position of the Measuring Track to the Mixer, 
the system can operate as: 

• Feed-forward, measuring the parameters of the inco-
ming cereals in the front of the mixer (fig.4)

• Feed-back, measuring the parameters of the dampe-
ned cereals after the mixer  

hücresi. İç çalışma algoritmalarına dayanan ve özel bir 
ara yüz kullanan analojik sinyal dijital sinyale dönüştürü-
lüyor ve yerleşik ya da uzaktan kumandalı elektronik bir 
ünite ile işleniyor

• Tüm dozajlama sürecinin yönetimi için elektronik bir 
ünite; tarif yönetiminde kullanılan merkezi bir bilgisayar 
sistemi ile farklı bilgilerin, alarmların ve diğer opsiyonel 
iletişim seçeneklerinin görüntülendiği program için farklı 
aksesuarların tamamı, vb.

Böyle merkezi bilgisayar sistemine bağlı ya da özel 
çoklu makinelere sahip bir sistem kurarak, programlanan 
tarif veri tabanına dayanarak yığınlar hazırlanabilir.

“Kilo kaybı” tekniğinde çalışan cihazlar ponderal do-
zajlayıcılardan daha karışıktır ve hem kütle akışını hem 
de ürün akış hacmini dozajlamada kullanılabilir. Çalışma 
prensibine göre; sistem, yük hücrelerine kurulmuş bir 
kazan içindeki ürünün ağırlığını görüntülemekte ve ürün 
akışı Şekil 3‘te gösterilen 2 numaralı parça gibi sürekli 
ayarlanabilir geçit kullanarak planlandığı gibi dozajla-
nabilir. Opsiyonel olarak sistem, hektolitre ağırlığı gibi 
ürünle ilgili diğer bilgileri de vererek tartma haznesinin 
dolma/boşalma hızını da görüntüleyebilmektedir.

2.2. Su ile Koşullandırma: Otomatik Tahıl Tavlama 
Sistemleri tahıl pazarına 1980’li yıllarda tanıtıldı. Bu tarz 
bir sistem aşağıdakilerden oluşmaktadır:

• Gelen akış parametrelerinin sürekli ölçülmesini sağ-
layan ölçüm hattı (kapasite, hektolitre ağırlığı, sıcaklık, 
başlangıç nemi)

• Tavlama işleminin ölçümü için elektronik ünite
• Su dozajlama paneli
• Ürün saptama kutusuna sahip Su ve Tahıl karıştırıcısı

Ölçüm Hattının Karıştırıcıya olan pozisyonuna göre 
sistem aşağıdaki gibi çalışabilir:

• Gelen tahılın parametrelerinin karıştırıcının önünde 
(karıştırıcıdan önce) ölçülmesi ile ileri besleme (Şekil 4)
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The mill operator programs the desired final moisture 
of the commodity at the electronic unit.

In systems like those in fig. 4, the Measuring Track co-
lumn continuous transmit information to the electronic unit, 
which continuously calculates and adjusts the flow of wa-
ter currently required to be added to the flow of grain. On 
systems measuring flow characteristics of grain after dam-
pening, moisture measurement occurs after adding water, 
after which the electronic unit continuously adjusts water 
flow according to programming done by mill operator.

grain moisture measurement is performed in con-
tinuous flow through several methods: 

• by measuring the capacitance in the measuring cell, 
the dry wheat 

• microwave measuring 
• use of nuclear magnetic resonance (NMR)
Depending on the manufacturer, the systems have dif-

ferent configurations and options.

Modern systems of conditioning and preparation of ce-
reals are provided with multistage dampening systems. 
Depending on the initial and final grain moisture, type of 
finished products, working capacity and other characte-
ristics of the raw material, the cleaning-conditioning plant 
can be fitted with 2 or 3 steps of dampening. An important 
mention is that a very special role for flour color plays the 
dampening operation before 1-st break. In either case, 
the underlying formula to calculate required water 
flow for the dampened grain flow, is the following: 

where:
• W is the water momentary required mass flow to be 

added at a certain moment in the cereal mass flow Gi, 
in [kg/s] 

• Gi is the momentary cereal mass flow, measured in 

• Tavlanmış tahılın karıştırıcıdan sonraki parametreleri-
nin ölçümü ile geri besleme

       
Değirmen operatörü emtianın istenilen son nem oranını 

elektronik üniteden programlar. Şekil 4’teki gibi sistemler-
de, Ölçüm Hattı sütunu, tahıl akışına eklenmesi gereken 
su akışını sürekli olarak hesaplayan ve ayarlayan elektro-
nik üniteye sürekli bir bilgi iletimi halindedir. Tavlamadan 
sonra tahıl akış özelliklerini ölçen sistemlerde, nem ölçü-
mü su ekledikten sonra ölçülür; bundan sonra da elektro-
nik ünite değirmen operatörü tarafından yapılan programa 
göre su akışını sürekli olarak ayarlar.

Tahıl nem ölçümü sürekli akış içerisinde birkaç me-
totla gerçekleştirilir:

• Ölçüm hücresindeki kapasiteyi ölçerek, kuru buğday
• Mikrodalga ölçümü
• Nükleer manyetik rezonans (NMR) kullanarak
Üreticiye bağlı olarak sistemler farklı konfigürasyon ve 

opsiyonlara sahiptir.

Tahılların ıslatılmasında ve hazırlanmasında kullanılan 
modern makineler çok aşamalı tavlama sistemlerine sa-
hiptir. Tahılın ilk ve son nem oranına, nihai ürünün türüne, 
çalışma kapasitesine ve ham maddenin diğer özellikleri-
ne bağlı olarak; temizleme ve ıslatma işlemleri 2 ya da 3 
tavlama aşaması ile gerçekleştirilebilir. Önemli bir nokta 
olarak ilk aradan önceki tavlama işlemi unun renginde bü-
yük rol oynar. her iki durumda da tavlanmış tahıl için 
gerekli su akışını hesaplamada aşağıdaki formül kul-
lanılmaktadır:

Bu formüle göre:
• W, Gi ile kg/s saat cinsinden tahıl kütle akışındaki be-

lirli bir zamanda eklenen kütle akışı için gerekli geçici su 
miktarıdır

• Gi, ileri besleme tekniğinde ölçülen kg/s cinsinden ge-
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feed-forward technique, in [kg/s]
• mf is the final moisture of the resulted dampened and 

tempered cereal, scheduled by the mill operator on the 
electronic unit, in [%]

• mi is the initial moisture content of the incoming pro-
duct mass flow Gi, in [%]

Rest time can vary widely from 6-8 h to 24 or even 36 
h. Sizing the volume of the resting bins  will be based 
on the estimated time for rest, so that will add a bin to 
change the flow from one cell to another. There are con-
figurations of the cleaning-conditioning section that uses 
a single cell for each dampening stage. In this case, the 
miller will have to assess the operation of cleaning-con-
ditioning plant in order to meet times of rest after each 
dampening step. 

Special attention should be paid to the outlet of the 
resting bins. It must be equipped with systems to ensure 
FIFO (First In - First Out). 

Different constructions and configurations are availab-
le on the market (systems with multiple openings, with 
truncated cone, etc.), all with the same goal, namely the 
bin to be discharged in FIFO principle. A system that 
does not respect this principle creates difficult problems 
in further processing due to the unevenness of moistu-
re in grain mass. There are also systems in which it is 
considered the differential wetting of grain, making the 
selection by one of their characteristics: grain size, hec-
toliter weight, and so on, just to get a mass of grain with 
as much as possible uniform moisture level. 

References - Kaynaklar: 
1. Costin, I (1983). Tehnologii de procesare a cerealelor in industria moraritului. Bucuresti: Publisher Editura Tehnica
2. Gerecke, K., H. (1990). Technische Werte der Getreideverarbeitung und Futtermitteltechnick, Teil 2: Mahlverfahren, Mischen und Wiegen. Detmold, 
Germany: Publisher Verlag Moritz Schafer
3. Willm, C. (2009). La Mouture du Ble. Argentine: Publisher Talleres Graficos Solprint SA.
4. Elieser, S., P., Hibbs A., N. (1997). Wheat Flour Milling. Minnesota, USA: Publisher American Association of Cereal Chemists, Inc. 
5. Danciu, I. (2001). Curatirea Cerealelor. Sibiu: Publisher Editura Universitatii “Lucian Blaga”.
6. Rohner, A., W. ( 1994). Machine Manual for Millers. Oberuzwil, Switzerland: Publisher Buhler Bros. 
7. Erling, P., Botterbrodt, S., Feis, O., Haberli, G., Hauert, F., Humpisch, G., Kastenmuller, S., Klabunde, H., Meissner, W., Rohde, H., R., Rohde, W., 
Sollberger, H., Schultz, U., (2008). Handbuch. Mehl- und Schalmullerei. Clenze, Germany: Agrimedia GmbH. 
8. Tanase, T.(2013). Yield in Milling. Istanbul, Turkey: IDMA, The 5-th International Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulgur, Feed Milling Machines and Pulse, 
Pasta Biscuit Technologies Exhibition – Milling Training Program, April 4-7 

çici tahıl kütle akışıdır
• mf, değirmen operatörü tarafından elektronik ünitede 

% olarak belirlenen ve elde edilen tavlanmış ve nemlendi-
rilmiş tahılın son nem oranıdır

• mi, Gi gelen ürün kütle akışının % olarak belirtilen ilk 
nem oranıdır

Dinlendirme zamanı 6-8 saatten 24 hatta 36 saate ka-
dar değişiklik gösterebilir. Dinlendirme depolarının hacim 
boyutları dinlenme süresine dayanmaktadır, böylece bir 
hücreden diğerine olan akışı değiştirmek yeni bir depo 
eklemesi yapılacaktır. Her bir tavlama aşaması için tek bir 
hücre kullanan temizleme ve ıslatma bölümlerinin konfi-
gürasyonları mevcuttur. Bu durumda, değirmenci her bir 
tavlama aşamasından sonra dinlenme sürelerini karşıla-
yabilmek için temizleme ve ıslatma işlemlerini değerlen-
direcektir. Dinlendirme depolarının çıkış noktalarına daha 
fazla dikkat edilmelidir. 

FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) koşullarının sağlanması için 
gerekli sistemlerle donatılmalıdır. Pazarda, FIFO ilkeleri-
ne dayanarak boşaltılan ve aynı amaca hizmet eden farklı 
yapı ve konfigürasyonlar bulunmaktadır (çoklu açılıma sa-
hip, kesik konili, vb.). 

Bu ilkeye uymayan sistemler tahıl yığınlarındaki düzen-
li olmayan nem dağılımından dolayı sonraki işlemlerde 
çeşitli sorunlar yaratmaktadır. Mümkün olduğunca düz-
gün nem oranında tahıl yığını elde etmede, tahıl boyu-
tu, hektolitre ağırlığı ve bunun gibi özelliklerinden birini 
dikkate almak suretiyle, farklı tahıl ıslatma sistemleri de 
mevcuttur.





52 February • Şubat 2014

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

MILLER MAGAZINE

The most important thing in milling is cleaning and dam-
pening the wheat by classifying according to its color and 
hardness. Wheat has to be processed into different cle-
aning machinery to separate it from foreign substances 
such as stalk, halm, stone, sand and black grain. 

These processes are specified as following: separa-
ting the incoming raw material from the ones bigger than 
wheat (stalk, halm) and separating the ones smaller than 
wheat (sand, black grains) in the Waste Separator. After 
this by using Air Passage, Radial Tarar and Waste Separa-
tor, the thin substance is separated from the wheat. Then, 
a mixture of small and big stones brought with the inco-
ming wheat is separated in a Dry-Stoner. In a Husk Peeler 
wheat and its husk is rubbed and particles of dust have 
been cleaned from the wheat after all the substances se-
parated from wheat. Then, again wheat is processed into 
Air Passage and Radial Tarar to separate the husk from the 
wheat. Following the separation; the big black grains are 
separated in a Small and Large Grain Trieur machine; the 
long grains are separated in Long Grain Trieur machine. 

Following the cleaning process of the wheat, it is trans-
ferred to the intensive dampener machine via an elevator 
in order to temper the wheat. The new intensive dampe-

Değirmencilikte dikkat edilmesi gereken en önemli şey, 
buğdayı renk ve sertlik derecelerine göre sınıflandırarak te-
mizleme ve tavlama yapmaktır. Bunun için buğday, içerisin-
de bulunan sap, saman, çöp, taş, kum ve siyah tohum gibi 
yabancı maddelerden değişik cinslerdeki temizleme maki-
neleri kullanılarak arındırılmaktadır. 

Bu işlemler şöyle sıralanmaktadır; gelen hammadde, 
önce Çöp Sasörü vasıtasıyla buğdaydan büyük tanelerden 
(sap, saman) ve buğdaydan küçük olan (kum ve küçük si-
yah tohumlar) yabancı maddelerden ayırmalıdır. Daha sonra 
buğdaydan hafif olan tanelerin, Çöp Sasörü Hava Kanalı 
veya Radyal Tarar’da hava vasıtasıyla ayırma işlemi yapıl-
malıdır. Sonrasında Taş Ayırıcı makinesinde, buğday içeri-
sinde gelen irili ufaklı taşların ayırma işlemi yapılır.  Buğday 
yabancı maddelerinden ayrıştırıldıktan sonra Kabuk Soyu-
cu makinesinde, kabuğunun ovalanması ve birbirine sür-
tünmesi sağlanarak buğdayın dışındaki toz zerreciklerinin 
buğdaydan temizlenmesi sağlanır. Bu işlemden sonra yeni-
den Hava Kanalı veya Radyal Tarar vasıtasıyla buğdaydan 
hafif olan soyulmuş kabuklar ve hafif taneler, buğdaydan 
ayrılır. Ayrışma işleminin akabinde buğday, Küçük Tane ve 
Büyük Tane Triyör makinelerinde, yuvarlak küçük siyah to-
hum karışımı maddelerden; Uzun Tane Triyörleriyle de uzun 
tanelerden ayrıştırılır.

Derviş Toprak
Cihan Değirmencilik

“If the wheat is milled directly without being tempered, it can be cracked like boiled and pounded 
bulghur as well as the non-separation of the bran or bran’s being milled with the wheat. as a result 
of this situation, the flour has a grey (darker) color. the importance of the tempering process occurs 
at this point.”

“tavlanmamış buğdayın direkt olarak öğütülmeye alınması, buğdayın öğütülme esnasında bulgur gibi 
parçalanmasına sebep olabileceği gibi kepeğin buğdaydan ayrılmamasına ve buğdayın kabuğuyla 
birlikte öğütülmesine sebep olur. Bunun sonucunda elde edilen öğütülmüş ürün, siyah bir görünümde 
un elde edilmesine sebep olur. tavlama işleminin önemi de işte bu noktada ortaya çıkmaktadır.”

Buğdayın temizlenmesi ve 
tavlanması

clEanIng anD 
tEMpErIng OF WhEat

......................................................................
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ners have 3 rotors and provide a better water distribution 
process to temper and blend it. This process is the first 
tempering process in mills. In first tempering process, the 
stand by time is depends on the class of the wheat (white 
or red wheat). For example, in white wheat stand by time is 
changing from 8 hours to 10 hours, but in red wheat these 
time increases to 15 hours to 20 hours. After first tempering 
process the moisture of the wheat is calculated. And this 
moisture has been fixed to the 15.5% to 16% in the wheat, 
16.5% to 17% in red wheat. Then by using an elevator, the 
wheat is transferred to second tempering process. 

The difference between these two tempering processes 
is the time of stand by. For the white wheat this time is 5 to 
8 hours, for the red wheat the time is 8 to 10 hours. In the 
second tempering process, wheat is also processed into 
intensive dampener. It would be effective for preventing 
the formation of cracks to take the wheat into the B1 roller 
when its husk is still wet before being rested too much.

Also in tempering process, the stand by time and tem-
pering time of the wheat of biscuit, which is white and soft, 
can be decreased. In red and hard wheat tempering time 
could increase to the 48 hours.

The tampering period of durum wheat (pasta wheat) va-
ries 10 to 15 hours in the first tempering process and 5 
to 6 hours in the second tempering process. As it is very 
important to separate the black heads from the grains like 
pasta wheat, barley and oat; Long Grain Trieur should be 
used for cleaning.

IMPORTANCE OF TEMPER 
If the wheat is milled without tempering, it can be crac-

ked like boiled and pounded bulghur or the bran is milled 
with the wheat. As a result of this, the flour has a grey 
(darker) color. The importance of the tempering process 
occurs at this point. In tempered and waited wheat, the 
husk is softened with the help of the water that had been 
given to the wheat, then the moisture is penetrating to 
the heart of the wheat. This helps the change in the whe-

Temizleme işlemleri tamamlandıktan sonra buğday ele-
vatör vasıtasıyla tavlama işlemi için Açılı Tav makinesine 
aktarılır. Yeni imal edilen Açılı Tav makineleri, buğdayı daha 
yoğun karıştırıp tavlanma için verilen suyun buğdayın her 
tarafına işlemesini sağlar. Bu işlem, değirmenlerdeki 1’inci 
tavlama işlemidir. 1’inci tavlamada buğdayın sertliğine ve 
yumuşaklığına göre (beyaz veya kırmızı buğday) dinlenme 
süresi çoğaltılıp azaltılır. Örneğin; yumuşak ve beyaz buğ-
dayda 1’inci tavda dinlenme süresi 10 ile 15 saat arasında 
değişir. Kırmızı ve sert buğdayda bu süre 15 ile 20 saat 
arasında değişmektedir. 

1’inci tavlama işleminden sonra buğdayın rutubeti ölçü-
lür ve beyaz ve yumuşak buğdayda bu rutubet % 15,5 - % 
16, kırmızı ve sert buğdaylarda % 16,5 - % 17’ye göre 
ayarlanarak buğday, çeşitlerine göre elevatörle 2’nci tav 
işlemine aktarılır. 2’nci tavlama da, aynen 1’inci tavlama 
işleminde olduğu gibi Cebri Tav makinesinden geçirilerek 
yapılır. Burada da dinlenme süresi, beyaz ve yumuşak 
buğdaylar için 4 ile 5 saat arasında olup, kırmızı ve sert 
buğdaylarda 8 ile 10 saat sürmektedir. Tavlama esnasında 
buğdayın, çok fazla dinlendirilmeden kabuğu hafif yaş du-
rumdayken B1 valse alınması, kırılmaların oluşmasını önle-
mede etkili olacaktır.

Ayrıca tavlama işlemlerinde, buğdayın farklı bir cinsi olan 
bisküvilik beyaz ve yumuşak buğdayların dinlenme süresi 
ve tavlama oranları azaltılabilir. Kırmızı ve sert buğday cin-
sinde ise tavlama süresi 48 saate kadar çıkartılabilir. 

Durum buğdayında (makarnalık buğday) tavlama süresi, 
1’inci tavlamada 10 ile 15 saat, 2’nci tavlamada 5 ile 6 saat 
arasındadır. Makarnalık buğdayda, arpa ve yulaf gibi tane-
lerle siyah noktaların ayrıştırılması çok önemli olduğundan 
temizlemede Uzun Tane Triyörü (Absuk) kullanılmalıdır.

TAVLAMANIN ÖNEMİ 
Tavlanmamış buğdayın direkt olarak öğütülmeye alınma-

sı, buğdayın öğütülme esnasında bulgur gibi parçalanması-
na sebep olabileceği gibi kepeğin buğdaydan ayrılmaması-
na ve buğdayın kabuğuyla birlikte öğütülmesine sebep olur. 
Bunun sonucunda elde edilen öğütülmüş ürün, siyah bir 
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at color and the process of separating from the husk gra-
ins speed.

The wheat that has been rested and tempered enough 
in first tempering process is mixed separately before the 
grinding process in order to separate the husk comple-
tely in the husk peeler machine; then it is rubbed and the 
dust particles are cleaned from the wheat. Air passage 
and Radial Tarar is used to separate these particles from 
the wheat. This process prepares the transfer of the wheat 
to the milling process.

MIXING OF WHEAT 
In mixing process, the gluten, sediment and index rates 

of wheat has been calculated. These values average must 
be as stated below;

Wet gluten (min)               : 27
1st sedimentation (min)    : 26
2nd sedimentation (min)   : 30
Index (min)                       : 70
Realizing the mixing process after the second tempe-

ring process is very important as the moisturizing and 
mixing processes can lead a big disequilibrium in mois-
ture rate when it is done after the first tempering process. 

görünümde un elde edilmesine sebep olur. Tavlama işlemi-
nin önemi de işte bu noktada ortaya çıkmaktadır. Tavlanmış 
ve dinlenmiş buğdayda, verilen nem oranından dolayı ka-
buk gevşeme yapar ve bu nemlendirme sayesinde, verilen 
su buğdayın özüne kadar işler. Bu da buğdayda hem renk 
değişimini sağlar hem de buğdayın kabuklarından ayrılma-
sını hızlandırır. 

2’nci tavlamada yeterli dinlenme süresinde bekletilmiş 
olan buğday, öğütme öncesinde cinslerine göre ayrı ayrı 
paçallanır ve son bir kez daha Kabuk Soyucu makinesine 
alınarak yeniden ovalanma ve sürtünme işlemlerine tabi tu-
tulur. Bu işlemle buğday, yumuşayan kabuklarının üzerinde 
oluşan toz ve kabuk zerreciklerinden ayrıştırılır. Bu işlemin 
akabinde yine bir Hava Kanalı veya Radyal Tarar vasıtasıyla, 
buğdaydan ayrıştırılan bu maddelerin hava yoluyla buğday-
dan uzaklaştırılması sağlanır ve buğday, öğütme işlemine 
aktarmaya hazır hale getirilir.

BUĞDAYIN PAÇALLANMASI 
Yapılacak olan paçallama işleminde, her cins buğdayın 

glüten, sedim ve index değerleri ölçülmeli ve 
Yaş Glüten (min)     : 27
1’inci Sedim (min)   : 28
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One type could be very soft and the other type could be 
very hard. Another important point also is that the wheat, 
which is being milled after the first tempering process 
would result a decrease in the quality of flour if the values 
that have been stated above are not equal before the 
mixing process. 

Whereas the mixing process that is done after the se-
cond tempering process helps to hold the values stable 
and if there is a change in these values, the mixing values 
could be regularized easily to keep the quality of the pro-
duct the same.

In modern flour factories, it is seen that filter using has 
started to be preferred more each passing day. Becau-
se the articles are thrown out the chimney, the cyclone 
system that has been used before hand is polluting the 
environment. The usage of the filter has an important role 
in environment protection and in the establishments. Fil-
ters hold the particles and small parts, which come from 
the cleaning machinery and vacuumed by an aspiration, in 
particle bags. This is the best system that should be pre-
ferred for the hygiene in the establishments in order not to 
give harm to the environment.

2’nci Sedim (min)  : 35
İndex (min)           : 70 olacak şekilde ayarlanmalı, bu or-

talama değerlere göre de paçal işlemi yapılmalıdır. 

Paçallama işlemini 2’nci tavdan sonra yapmanın önemi 
büyüktür. Çünkü paçallama ve rutubet işleminin 1’inci tav-
lamada yapılması durumunda, farklı iki cins buğdayın bir-
likte tavlanması esnasında nemlilikte büyük oranlarda den-
gesizlikler görülebilir. Yani bir cins buğday çok yumuşaklık 
kazanırken, diğer cins buğday kuru kalabilir. Paçallamanın 
1’inci tavlamada yapılması durumunda ortaya çıkacak bir 
diğer önemli sonuç da, yukarıda verilen değerlerin tutma-
ması ve bu yüzden öğütülmeye alınan buğdaydan, öğütme 
sonucunda kalitesiz ve bozuk un elde edilmesidir. 

Oysa 2’nci tavlamadan öğütmeye geçerken yapılacak 
paçallamada, yukarıdaki değerler korunabilir. Bu değer-
lerde olası bir oynama olsa dahi, kısa bir süre içerisinde 
paçallama oranları değiştirilerek ürün kalitesinin bozulması 
önlenebilir.

Modern un fabrikalarında, filtre kullanımının giderek tercih 
edildiği görülmektedir. Eskiden tercih edilen siklon siste-
minde, ince tozların bacadan atılması çevre kirliliğine neden 
olduğundan, filtre kullanımı hem tesislerde hem de çevre 
temizliğinde daha önem arz etmiştir. Filtreler, temizleme 
makinelerinden gelen ve aspirasyon vasıtasıyla emilerek 
filtre torbalarına dolan tozları ve küçük tanecikleri tutmak 
suretiyle, hem tesis içerisinde hem de çevre temizliğinde 
tercih edilmesi gerekli bir sistem olmaktadır. 
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Buğday tavlamada 
kullanılan klasik ve 

Modern teknolojiler

conventional and 
Modern technologies 

used in 
Wheat Dampening

............................................................

“Dampening is the preparation stage of the grain 
for milling process in the flour industry. after 
the importance of dampening was understood, 
studies concentrated on new methods and tech-
nologies and they still continue to be conducted. 
these studies will also continue to light the way 
for the development of new technologies espe-
cially for millers after the production costs are 
calculated.”

“tavlama, un sanayinde taneyi öğütme için ha-
zırlama aşamasıdır. tavlamanın öneminin anla-
şılmasıyla birlikte yeni metotlar ve teknolojilerin 
üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır ve hala de-
vam etmektedir. Bu çalışmalar, üretim maliyetle-
ri hesap edildikten sonra özellikle değirmenciler 
için yeni teknolojilerin üretilmesine ışık tutmaya 
devam edecektir.”

Hilal arslan BaYrakCi
Selcuk University, Karapinar Aydoganlar Vocational School, Food Processing Department
Selçuk Üniversitesi, Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü

INTRODUCTION
Dampening is one of the important processes that affect 

particularly flour quality, flour yield and energy consumpti-
on. Dampening can be defined as bringing the grain to be 
milled to the optimum water level and resting. The purpose 
for dampening of the grain is to make the physical proper-
ties of the grain suitable for milling by bringing the grain 
water to the optimum level and sometimes to increase the 
bread making quality of the flour (Keskinoglu, Elgun and 
Turker 2001).

Depending especially on the hardness degree before 

GİRİŞ
Tavlama, un sanayinde, un kalitesi başta olmak üzere un 

verimini ve enerji tüketimini etkileyen önemli işlemlerden bi-
risidir. Tavlama, öğütülecek taneyi, optimum su seviyesine 
getirme ve dinlendirme olarak tanımlanabilir. Tanenin tav-
lanmasındaki amaç; tane suyunu optimum seviyeye geti-
rerek tanenin fiziksel özelliklerini öğütmeye elverişli kılmak, 
bazen de elde edilecek unun ekmekçilik değerini yükselt-
mektir (Keskinoğlu, Elgün ve Türker 2001).

Tavlama, taneyi öğütmeden önce özellikle sertlik dere-
cesine göre değişmek üzere, optimum tane suyu düzeyini 
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milling the grain; dampening is the tempering or conditio-
ning processes made for ensuring the optimum grain wa-
ter level. Temperature and resting periods are quite impor-
tant for the accomplishment of dampening process, grain’s 
absorption of water and the spread of water to the entire 
grain (Elgun and Ertugay, 1995).

There are three factors that affect dampening in milling 
technology. These are dampening water, temperature and 
period (Elgun and Ertugay, 1995). Besides, the usage of 
heat in dampening both shortens the time and lowers 
down the energy consumption and ensures superiority in 
the flour quality by providing optimization on the physical 
properties of the grain (Keskinoglu, Elgun and Turker 2001).

Dampening process includes two main stages. The first 
one is bringing the grain water to the optimum level. The 
second stage is the resting process necessary for the nor-
mal distribution functioning of the water in the grain (Elgun 
and Ertugay, 1995).

5% - 8% of water is given to the grain in dampening pro-
cess. It is not possible to give the water like that amount 
at once especially in hard blending. Thus, the grain water 
is brought to the optimum level in two stages with wetting 
and transferring processes. This level varies from 15% and 
17%. When these processes are taken as basis; the volu-
me of the dampening silos doubles, dampening periods 
are extended, the number of mechanization units increa-
ses, investing, craftsmanship and maintenance costs inc-
rease (Yuksel and Elgun, 2013).

2.  DAMPENING METHODS
2.1. Conventional Dampening (Cold Dampening)
It is the dampening made at ambient temperature. De-

pending on the wheat properties and environment condi-
tions; the resting period is considered to be between 24 
and 72 hours. In this method; while the water absorption 
of the wheat is realized in a couple minutes, the spread of 
water through the grain requires a long period (Elgun and 
Ertugay, 1995).

As the period for the spread of water through grain uni-
formly is long in this method, more dampening silo capa-
city is required. This situation is a disadvantage as it incre-
ases the costs (Ozkaya and Ozkaya, 2005).

2.2. Warm and Hot Dampening
While 1-3 days are required for the spread and balancing 

of the grain that absorbs water in cold dampening, this 
period can be decreased to 1-1.5 hours in warm resting 
conditions at 30-46 °C. Despite that, a 24-hour period is 
suggested for the grain to gain optimum physical structure 
before the milling process (Elgun and Ertugay, 1995).

The increase in the temperature shortens the period in 

sağlamak için yapılan taneye su verme (tempering) veya 
tanedeki fazla suyu kurutarak uzaklaştırma (conditioning) 
işlemlerine denir. Tavlama işleminin başarısında ve tanenin 
su almasında ve alınan suyun bütün taneye yayılmasında 
sıcaklığın ve dinlenme süresinin büyük önemi vardır (Elgün 
ve Ertugay, 1995). 

Öğütme teknolojisinde tavlamayı etkileyen üç faktör var-
dır. Bunlar; tavlama suyu, sıcaklığı ve süresidir (Elgün ve 
Ertugay 1995). Ayrıca tavlamada sıcaklığın kullanımı, hem 
süreyi kısaltmakta hem de tanenin fiziksel özelliklerinde op-
timizasyon sağlayarak enerji sarfiyatını düşürmekte ve un 
kalitesinde üstünlük sağlamaktadır (Keskinoğlu, Elgün ve 
Türker 2001).

Tavlama işlemi, iki ana safhayı içine almaktadır. Bunlar-
dan birincisi tane suyunun optimum düzeye getirilmesidir. 
İkinci safha ise suyun tanede normal dağılış ve fonksiyo-
nunu icra edebilmesi için gereken dinlendirme safhasıdır 
(Elgün ve Ertugay, 1995). 

Tavlama işleminde taneye % 5 ile % 8 arasında su verilir. 
Özellikle sert paçallarda, bu miktardaki suyun taneye bir 
defada verilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla değirmenler-
de tane suyu, ıslatma ve aktarma işlemleriyle iki aşamada 
gerekli optimum düzeye ulaştırılır. Bu düzey, % 15 ile % 
17 arasında değişir. Bu işlemler esas alınırsa, bu amaçla 
kullanılacak tavlama silolarının hacmi ikiye katlanır, tavlama 
süresi uzar, mekanizasyon ünitelerinin sayısı artar; yatırım, 
işçilik ve bakım masrafları yükselir (Yüksel ve Elgün, 2013).

2.  TAVLAMA YÖNTEMLERİ
2.1. Klasik Tavlama (Soğuk Tavlama)
Ortam sıcaklığında yapılan tavlamadır. Buğday özellikle-

rine ve çevre şartlarına bağlı olarak dinlenme süresinin 24 
ile 72 saat arasında olması düşünülür. Bu usulde, buğdayın 
yeterli suyu alması birkaç dakika içinde başarılırken, bunun 
tane içinde yayılışı oldukça uzun bir süreyi gerektirmektedir 
(Elgün ve Ertugay, 1995).

Bu yöntemde suyun tane içerisine uniform olarak yayı-
labilmesi için geçen süre uzun olduğundan fazla tav silosu 
kapasitesine gereksinme vardır. Bu durum maliyeti yükselt-
mesi bakımından dezavantajdır (Özkaya ve Özkaya, 2005). 

2.2. Ilık ve Sıcak Tavlama
Soğuk tavlamada, su verilmiş tanede suyun yayılıp den-

geye ulaşabilmesi için 1-3 güne ihtiyaç varken, 30 ile 46 
°C arasında icra edilen ılık dinlendirme şartlarında, bu süre 
1-1.5 saate indirgenebilmektedir. Buna rağmen tanenin 
optimum fiziksel yapı özelliklerini kazanabilmesi için öğüt-
meden önce yine 24 saatlik bir dinlenme periyodu tavsiye 
edilmektedir (Elgün ve Ertugay, 1995).

Sıcaklığın yükselmesiyle, buğdayın öğütmeye hazır hale 
gelme süresi kısalmaktadır. Tanenin sıcaklığı yükseldikçe 
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which wheat is prepared for milling. When the tempera-
ture of the grain is increased, the grain enlarges and thus 
more water is absorbed with the opening of capillary tu-
bes. It is claimed that the husk gains endurance and the 
endosperm softens with the temperature. In the studies 
made for this claim; it is determined that when one of the 
two wheat grains with the same moisture rate is heated 
at 27°C, it becomes more endurable and its endosperm 
is softer compared to the one heated at 21°C (Anony-
mous, 1990).

In dampening; the water is slowly penetrated under the 
wheat husk. It is stated that it takes a long time for the 
water exchange between the husk layers at normal tempe-
rature, while the water absorption reaches maximum level 
with the temperature increase and in this case the wheat 
grain can absorb as much water as 40% of its own weight 
under normal conditions (Lockwood 1962).

In the research made for warm dampening method; 
it is determined that the most proper endosperm sof-
tening is obtained at 45°C, patent flour yield increases, 
sieving is facilitated and there is a relatively decrease in 
the amounts of flour particles smaller than 75 microns 
(Kent 1990).

The superiority of warm dampening method was firstly 
put forward by Grosse (1929). Wichser and Shelenberger 
(1949) determined the positive effect of warm dampening 
on absorption and spread of water in the grain and shorte-
ning of the dampening period. It is determined that endos-
perm is crisped too much and thus the milling is facilitated 
when the dampening water temperature increases to 45°C 
from 35°C (Cleve 1958).

Hot dampening is realized with the modification of warm 
dampening. Apart from the warm dampening, the dam-
pening stage can be increased to 60°C from 40°C in hot 
dampening. Although it is possible to increase the tem-
perature to 70°C, the process period is very critical and 
dampening period is shorter at this temperature. As the 
gluten and bread making values of wheat are damaged in 
case of extreme temperatures, hot dampening is not app-
lied much. This kind of dampening is especially used for 
the decrease of proteolytic activity. With this application, 
the proteolytic activity in the wheat can be decreased to a 
harmless level and the viscosity can be decreased in weak 
wheat (Elgun and Ertugay, 1995).

Ozkaya (1986) states that the period of reaching satu-
ration point can be related with the temperature even if 
the maximum water absorption of wheat does not change 
with the temperature and reports that the saturation point 
is reached in 48-72 hours at room temperature, in 24 ho-
urs at 27°C, in 8 hours at 40°C, in 2 hours at 60°C and in 
40 minutes at 80°C.

tane genişler ve böylece kapiler borular açılarak daha fazla 
suyun absorbsiyonu sağlanmış olur. Sıcaklık ile kabuğun 
dayanıklılık kazandığı ve endospermin yumuşadığı iddia 
edilmektedir. Bu iddiayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda, 
rutubet düzeyi aynı olan buğdaylardan 27 °C’ye ısıtılanın 
kabuğunun, 21 °C’dekine göre daha dayanıklı ve endos-
perminin de daha yumuşak duruma geldiği tespit edilmiştir 
(Anonymous, 1990).

Tavlamada, verilen suyun buğday kabuğundan içeri gir-
mesi yavaş yavaş olmaktadır. Kabuk tabakaları arasındaki 
su alışverişinin normal sıcaklıkta uzun zaman aldığı, oysa 
sıcaklık artışı ile su absorbsiyonunun maksimum seviyeye 
ulaştığı ve bu durumda buğday tanesinin normal şartlar al-
tında kendi ağırlığının %40’ı kadar su alabildiği belirtilmek-
tedir (Lockwood 1962).

Ilık tavlama metodu ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, 
en uygun endosperm yumuşamasının 45 °C’de elde edil-
diği, patent un veriminin arttığı, elemenin kolaylaştığı, 75 
mikrondan küçük un taneciklerinde nispi bir azalma olduğu 
belirlenmiştir (Kent 1990).

Ilık tavlama metodunun üstünlüğünü ilk defa Grosse 
(1929) ileri sürmüştür. Wichser ve Shelenberger (1949), ılık 
tavlamanın, suyun taneye alınmasına, yayılmasına ve tav-
lama süresinin kısalmasına olumlu etkisini belirlemişlerdir. 
Tavlama suyu sıcaklığı 35 °C’den 45 °C’ye yükseldiğinde, 
endospermin daha fazla gevrekleştiği ve buna bağlı olarak 
öğütmenin daha da kolaylaştığı belirlenmiştir (Cleve 1958).



February • Şubat 2014 59

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

In a research made at a commercial mill; warm and cold 
dampening methods are compared and it is determined 
that the flour yield and patent flour efficiency is higher and 
the ash amount is lower in warm dampening method. This 
situation is reported as having a great importance for the 
country economy and milling (Turker and et al. 1997).

2.3. Vapor Dampening
Promising short-time, easy to control and more uni-

formly dampening recently; vapor dampening was used 
firstly in Germany and then United States of America and 
Canada. Vapor dampening process includes the evapo-
ration loss and releasing water that come out when the 
wheat temperature is increased generally with vapor and 
the cooling of wheat until the temperature required for the 
milling process. The temperature penetration into the grain 
with vapor application should be done in 20-30 seconds. 
This period is 3 minutes with dry air and radiator. The grain 
is also wetted (moisturized) with the vapor application. The 
temperature increases 10°C for 1% water condensation 
on the grain. When the vapor dampening is compared to 
the normal warm dampening;

1) It requires less energy.
2) The quality is better or if it is equal, flour yield is higher.
3) Milling, purification and sieving processes are realized 

easily.
4) Dampening is realized in a shorter time.
Normally, vapor application does not exceed 20-30 se-

conds; however the gluten is not damaged when the peri-
od is extended to 45-60 seconds. But, there can be a dec-

Sıcak tavlama, ılık tavlama metodunun modifikasyonu 
ile gerçekleştirilir. Ayrı olarak tavlama safhası 46 °C’den 
60 °C’ye kadar yükseltilebilir. Her ne kadar sıcaklığı 70 
°C’ye kadar yükseltmek mümkün olsa da bu sıcaklıkta iş-
lem süresi oldukça kritik olup, tavlama daha kısa sürede 
gerçekleştirilir. Aşırı sıcaklık durumunda buğdayın glüten 
ve ekmekçilik değerinin zarar görmesi söz konusu olabi-
leceğinden, sıcak tavlamaya başvuru çok az olmaktadır. 
Bu çeşit tavlama, özellikle proteolitik aktivitenin düşürül-
mesinde uygulama alanı bulmaktadır. Bu uygulamayla, 
proteolitik aktivitesi yüksek buğdaylarda, aktivite zararsız 
düzeye düşürülebilmekte ve zayıf buğdaylarda özlülük artı-
rılabilmektedir (Elgün ve Ertugay, 1995).

Özkaya (1986), buğdayın maksimum su absorbsiyonu-
nun sıcaklıkla değişmese bile, doyma noktasına gelme sü-
resinin sıcaklık ile ilişkisi olduğunu belirtmekte ve örneğin 
doyma noktasına; oda sıcaklığında 48-72 saatte, 27 °C’de 
24 saatte, 40 °C’de 8 saatte, 60 °C’de 2 saatte ve 80 
°C’de 40 dakikada ulaşıldığını bildirmektedir.

Ticari bir değirmende yapılan bir çalışmada, ılık ve soğuk 
tavlama metotları karşılaştırılmış ve ılık tavlama metoduyla 
elde edilen un randımanının ve patent un veriminin daha 
yüksek, kül miktarının ise daha düşük olduğu tespit edil-
miştir. Bu durumun ülke ekonomisi ve değirmenciliği açı-
sından büyük öneme sahip olduğu bildirilmiştir (Türker ve 
ark. 1997).

2.3. Buharlı Tavlama
Son yıllarda özellikle kısa süreli, kontrolü kolay ve 

daha uniform tavlama vadeden buharla tavlama, önce 
Almanya’da, akabinde Amerika Birleşik Devletleri ve 
Kanada’da uygulama alanı bulmuştur. Buharla tavlama iş-
lemi, genellikle buhar ile buğday sıcaklığının artırılması ve 
öğütme için gerekli olan sıcaklığa kadar buğdayın soğutul-
masıyla ortaya çıkacak evaporasyon kaybı ve suyun veril-
mesini kapsamaktadır. Buhar uygulaması ile sıcaklığın tane 
içine nüfuzu 20-30 saniyede olmaktadır. Bu süre, kuru hava 
ve radyatörle tavlama için 3 dakikadır. 

Buhar uygulaması ile aynı zamanda tane ıslatılmış olur. 
Tane üzerindeki % 1’lik su kondenzasyonu için sıcaklık yak-
laşık 10 °C’lik bir artış gösterir. Buharla tavlama, normal ılık 
tavlama ile kıyaslandığında;

1) Daha az enerji gerektirir.
2) Kalite diğer metotlara göre daha iyi ya da en azından 

eşitken, un verimi yüksektir.
3) Öğütme, pürifikasyon (irmik temizleme) ve eleme iş-

lemleri daha kolay icra edilir.
4) Tavlama daha kısa sürede gerçekleştirilir.
Normalde buhar muamelesi 20-30 saniyeyi geçmez an-

cak 45-60 saniyeyi buluncaya kadar da glüten zarar gör-
mez. Fakat bu tip buğdaylarda alfa amilaz aktivitesinde 
düşüş görülebilir. Bu bakımdan takviye edilmeleri gerekir 
(Elgün ve Ertugay, 1995).
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rease in the alpha amylase activity in this kind of wheat. For 
that reason, it should be fortified (Elgun and Ertugay, 1995).

2.4. Microwave Dampening
Microwave is used in the food industry for the processes 

of cooking, defrosting, tempering, drying, freeze-drying, 
pasteurization, sterilization, cooking and heating in the 
oven. There are many studies on the usage of microwaves 
in the grain and cereals industry.

In the research by Elgun and Turker (1995) on the sepa-
ration of husk and endosperm of the grain and flour proper-
ties in the microwave applied wheat dampening; Bezosta-
ya-1 and Gerek’79 wheat grains were used. Bezostaya-1 
and Gerek’79 were dampened with water absorption. The 
dampened wheat samples were milled by applying micro-
wave process and without that application. It is seen that 
microwave application increases the flour yield of the two 
grains but decreases the ash amount. However, the yield 
increase occurs together with the ash increase. As it me-
ans obtaining more flour from unit wheat, it can make an 
important economic contribution. The increase of flour yi-
eld and non-increase of ash amount with microwave app-
lication is a sign that husk and endosperm separation is 
better in microwave process. When the results of the rese-
arch are compared with the witness sample, the following 
issues are determined;

1) The flour yield increased.
2) Despite the increase in flour yield, ash amount dec-

reased.
3) The amount of dry extract increased.
4) Bread volume increased.
All of these results show that microwave application inc-

reases the separation of husk-endosperm. This situation 
creates an advantage in the milling industry in terms of whi-
te flour yield.

Bayrakci (2008) researched the milling process in labo-
ratory environment and the effect of microwave applicati-
on on bread making quality by optimizing the microwave 
radiation and heating effect. For this purpose; two wetted 
different wheat varieties were dampened at different mic-
rowave heating levels and the change in “milling, flour, 
dough and bread quality” parameters by being compared 
to the samples that were dampened with the conventi-
onal style.

As a result; the ash amount of the samples obtained 
from the wheat dampened with microwave application was 
found quite lower than the witness sample and the yield 
values increased 10% compared to the witness sample.

In another research by Walde and et al. (2002); wheat 
samples with different moisture contents were dried in a 
household microwave oven at periods ranging from 15 
to 150 seconds and then milled. It is determined that the 

2.4. Mikrodalga İle Tavlama
Mikrodalga, gıda endüstrisinde yemek pişirme, buz çöz-

me, temperleme, kurutma, dondurarak kurutma, pastöri-
zasyon, sterilizasyon, fırında pişirme ve ısıtma işlemlerinde 
kullanılmaktadır. Mikrodalgaların hububat endüstrisinde 
kullanımına yönelik yapılmış birçok çalışma mevcuttur.

Elgün ve Türker’in (1995), mikrodalga uygulamalarının 
buğdayın tavlanmasında tanenin kabuk-endosperm ayrışı-
mı ve un özelliklerine etkisini inceledikleri bir araştırmada; 
Bezostaya-1 ve Gerek’79 buğdayları kullanılmıştır. Bezos-
taya-1 %16, Gerek’79 %14 su içerecek şekilde tavlanmıştır. 

Tavlı buğday örnekleri mikrodalga işlemi uygulanarak ve 
uygulanmadan öğütülmüşlerdir. Mikrodalga işleminin, her 
iki buğdayın da un verimini artırırken kül miktarını azalttığı 
görülmektedir. Halbuki randıman artışı, kül artışını da bera-
ber getirmektedir. Bu durum, birim buğdaydan daha faz-
la un elde edilmesi anlamına geldiği için ekonomik olarak 
önemli bir katkı sağlayabilir. Mikrodalga işlemiyle un veri-
minin artması, buna karşılık külün aynı oranda artmaması, 
aksine düşmesi; mikrodalga işleminde kabuk-endosperm 
ayrışımının daha iyi olduğuna işaret sayılır. 

Araştırmanın sonuçları, şahit örnekle kıyaslandığında, 
mikrodalga uygulamasıyla ilgili şu hususlar belirlenmiştir; 

1) Un veriminde artış sağlanmıştır.
2) Un verimindeki artışa rağmen kül miktarında azalma 

olduğu görülmüştür.
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sample that was applied microwave application for 120 
seconds is more crispy and requires less milling energy 
compared to the control sample.

Doty and Baker (1977) applied microwave energy (625 
watt) on hard red winter wheat for 450 seconds in a closed 
system before milling process. The temperatures of the 
conditioned samples were kept between 22°C (0 seconds) 
and 105°C (450 seconds) and positive results were obta-
ined. It was determined that according to the analysis re-
sults of flour and bread; the microwave applications made 
over 270 seconds adversely affect the important quality 
parameters physicochemically.

2.5. Dampening with Ultrasound Application
Ultrasound application is used commonly in many fields 

of food industry such as homogenization, crystallization, 
purification, extraction, foam breaking, degassing, drying, 
blending, etc. (Bhaskaracharya and et al., 2009; Brennan, 
2006; Ercan and Soysal, 2011). There is a quite limited 
application field in grain milling. It is used in drying and sie-
ving processes in order for increasing the efficiency (Mason 
and et al., 1996; Brennan, 2006; Ensminger, 1988; Frias 
and et al., 2010) and in the malt production for the acce-
leration of wetting and germination processes (Yaldagard 
and et al., 2008).

In a research by Yuksel and Elgun (2013) in which the 
effect of ultrasound application on the water absorption 

3) Kuru öz miktarında artma belirlenmiştir.
4) Ekmek hacminde artış olmuştur.
Elde edilen bütün bu sonuçlar, mikrodalga uygulaması-

nın kabuk-endosperm ayrışımını arttırdığını göstermektedir. 
Bu da değirmencilikte beyaz un verimi bakımından avantaj 
oluşturmaktadır.

Bayrakcı (2008), mikrodalga ısınımı ve ısıtma etkisini op-
timize ederek, laboratuvar şartlarında öğütme ve ekmek-
çilik kalitesine etkisini araştırmıştır. Bu amaçla; ıslatılmış iki 
farklı buğday çeşidi, farklı mikrodalga ısıtma düzeylerinde 
tavlanmış, klasik usulde tavlanan örneklerle kıyaslanarak 
“öğütme, un, hamur ve ekmek kalitesi” parametrelerindeki 
değişim takip edilmiştir.

Sonuç olarak; mikrodalga ile tavlama uygulanmış buğ-
daylardan elde edilen örneklerin kül miktarı değerleri, şahit 
örneğe göre oldukça düşük bulunmuş; randıman değerle-
rinde ise şahit numuneye göre % 10 oranında bir yükselme 
meydana gelmiştir.

Walde ve ark. (2002)’nın yaptığı başka bir çalışmada; 
farklı nem içeriklerine sahip buğday örnekleri, 15-150 sani-
ye arasında değişen periyotlarda ev tipi mikrodalga fırında 
kurutulmuş ve ardından öğütülmüştür. 120 saniye mikro-
dalga işlemi uygulanan örneğin, kontrol örnek ile karşılaş-
tırıldığında daha fazla gevrek yapı kazandığı ve daha az 
öğütme enerjisine ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir.

Doty ve Baker (1977); sert kırmızı kışlık buğdaylara, öğüt-
meden önce kapalı bir sistemde 450 saniyeye kadar mikro-
dalga enerjisi (625 watt) uygulamışlardır. Kondisyone edilen 
örneklerin sıcaklıkları, 22 0C ile (0 saniye) 105 0C (450 sa-
niye) arasında tutulmuş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 
Unda ve ekmekte yapılan analiz sonuçları, 270 saniyenin 
üzerinde uygulanan mikrodalga işlemlerinin, fizikokimyasal 
olarak önemli kalite parametrelerini, olumsuz yönde etkile-
diği belirlenmiştir.

2.5. Ultrason Uygulaması ile Tavlama
Ultrason uygulaması; homojenizasyon, kristalizasyon, 

temizleme, ekstraksiyon, köpük kırma, gaz giderme, kurut-
ma, karıştırma vb.’ne dönük olarak gıda sanayinin birçok 
alanında yaygın olarak kullanılmaktadır (Bhaskaracharya ve 
ark., 2009; Brennan, 2006; Ercan ve Soysal, 2011). Tahıl 
işlemede ise oldukça sınırlı bir uygulama alanı vardır. Ku-
rutma ve eleme işlemlerinde etkinliğin artırılması (Mason ve 
ark., 1996; Brennan, 2006; Ensminger, 1988; Frias ve ark., 
2010), malt üretiminde ise ıslatma ve çimlendirme işleminin 
hızlandırılması amacıyla yararlanılmaktadır (Yaldagard ve 
ark., 2008).

Yüksel ve Elgün (2013), buğdayın ıslatılması sırasında ult-
rason işlemi uygulamanın tanenin su absorbsiyonuna etki-
sini inceledikleri bir çalışmada; farklı tane sertliklerine (%45, 
65 ve 75) sahip buğday örneklerine, normal şartlarda ıslatıl-
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of the grain during the wetting of the wheat; they applied 
ultrasound application on wheat samples having different 
grain hardness (45, 65 and 75%) with 4 different amplitude 
levels [0% (witness), 20, 60 and 100] at normal conditions 
in wetting phase at 3 different periods (1, 2 and 3 minutes).

The results of the research were compared to the normal 
wetting process. Depending on the grain hardness, more 
water absorption around 7-8% was determined compared 
to the moisture content of the dry grain. Wetting process 
with ultrasound application increased the grain’s absorpti-
on and spread of water. With these data; promising results 
were found for the decreasing the two-staged dampening 
especially in hard wheat milling diagrams to one stage with 
the wetting method of ultrasound application. On the other 
hand; it was understood that the wheat wetting periods 
can be shortened in malt and wet milling industries with the 
usage of ultrasound application.

As a vibration mixer, Vibronet is one of the dampening 
machines that draw attention in the market recently. Wheat 
and water are taken into a vertical chamber and mixed by 
using vibration energy. This process can provide decrease 
in the dampening period and energy consumption compa-
red to the conventional dampening methods. The vibration 
energy ensures the spread of water from the outer layer of 
the wheat to other sections of the grain with fast absorpti-
on (Fowler, 2013).

The principle of this patented method is based on en-
suring the encircling of the grain with water in film form by 
destroying the surface tension of water molecules. Thus, 
the dampening water is penetrated into the husk and the 
outer layers of endosperm equally (www.tetamuh.com).

ma aşamasında 4 farklı genlik seviyesinde [% 0 (şahit), 20, 
60 ve 100] ve 3 farklı sürede (1, 2 ve 3 dk.) ultrason işlemi 
uygulamışlardır.

Araştırmadan elde dilen sonuçlar, normal ıslatma işlemiy-
le karşılaştırılmıştır. Tane sertliğine bağlı olarak, kuru tanenin 
nem içeriğine kıyasla % 7-8 civarında daha fazla su absorb-
siyonu belirlenmiştir. Ultrason uygulaması ile ıslatma işlemi, 
tanenin su alma ve yayılma hızını artırmıştır. Bu verilerle, 
özellikle sert buğday değirmeni diyagramlarındaki iki aşa-
malı tavlamayı, ultrason uygulamasıyla ıslatma yöntemiyle 
tek aşamaya indirgeme yönünde umut verici sonuçlar elde 
edilmiştir. Diğer taraftan malt ve yaş öğütme sanayilerinde, 
ultrason işleminin kullanılmasıyla buğdayın ıslatma süreleri-
nin kısaltabileceği anlaşılmıştır.

Son zamanlarda pazarda göz önüne çıkmaya başlayan 
tavlama makinelerinden biri, bir vibrasyon karıştırıcı olan 
Vibronettir. Buğday ve su dikey bir hazne içerisine alınmak-
ta ve vibrasyon enerjisi kullanılarak karıştırılmaktadır. Bu 
proses, geleneksel tavlama yöntemleri ile karşılaştırıldığında 
tavlama süresinde ve enerji tüketiminde azalma sağlaya-
bilmektedir. Vibrasyon enerjisi, suyun buğday tanesinin dış 
yüzeyinden diğer bölümlerine geçişini hızlı absorbsiyonla 
sağlamaktadır (Fowler, 2013).

Patentli bu metodun prensibi, su moleküllerinin yüzey 
gerilimini yok ederek, tahıl tanesinin tümünün suyla film 
şeklinde çepeçevre sarılmasını sağlamaya dayanmaktadır. 
Böylece tav suyu, kabuğa ve endospermin dış katlarına eşit 
şekilde nüfuz etmiş olur (www.tetamuh.com).

3. SONUÇ 
Tavlama, un sanayinde taneyi öğütme için hazırlama aşa-
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3. CONLUSION
Dampening is the preparation stage of the grain for 

milling process in the flour industry. After the importance 
of dampening was understood, studies concentrated on 
new methods and technologies and they still continue to 
be conducted. These studies will also continue to light the 
way for the development of new technologies especially for 
millers after the production costs are calculated.

masıdır. Tavlamanın öneminin anlaşılmasıyla birlikte yeni 
metotlar ve teknolojilerin üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır 
ve hala devam etmektedir. Bu çalışmalar, üretim maliyetleri 
hesap edildikten sonra özellikle değirmenciler için yeni tek-
nolojilerin üretilmesine ışık tutmaya devam edecektir.



64 February • Şubat 2014

NEWS • HABER

MILLER MAGAZINE

Increasing prices of pulses especially for dried 
bean and rice is on the main agenda of turkey. 
answering the questions of journalists on the 
subject at some events; Food, agriculture and 
livestock Ministry stated that the prices do not 
reflect the truth.

kuru fasulye ve pirinç başta olmak üzere artan 
bakliyat fiyatları, türkiye’nin ana gündemine 
oturdu. konuyla ilgili katıldığı etkinliklerde ga-
zetecilerin sorularını yanıtlayan gıda, tarım ve 
hayvancılık Bakanlığı, fiyatların gerçeği yansıt-
madığını belirtti.

Continuation of the price increases in pulses products 
especially for dried bean and rice raises concern. While the 
wholesale price of dried bean, which has been consistently 
increasing since August, has increased almost 100%; the 
price of red lentil has been increased 50% and the price 
of rice has been increased 40%. According to the “Price 
Survey of Pulses” published by Food, Agriculture and Lives-
tock Ministry; dried bean is sold in the markets with a price 
between 6,95 and 16,90.

“THE PRICE INCREASES DO NOT 
REFLECT THE TRUTH”
Answering the questions of the journalists about the pri-

ce increases at an event; Food, Agriculture and Livestock 
Minister M. Mehdi Eker attributed the increases to “chaos 
lobby”. Emphasizing that there is not any problem with the 
production, Minister Eker said that there are plenty of pro-
ducts much more than the need in the market where the 
prices do not reflect the truth.

Stating that Turkey produced 200 thousand tons of dried 
bean in 2011 and 2012 and 195 thousand tons last year, 
Minister Eker expressed that contrary information is given 
on the media and they have immediately intervened this si-
tuation. Also mentioning on the rice issue; Food, Agriculture 
and Livestock Minister Eker reminded that in Turkey the rice 
consumption was 540 thousand tons, the rice production 
was 219 thousand tons and the rest of the consumption 
was imported when they took over the position. Indicating 
that they increased Turkish paddy rice production to 900 
thousand tons as a result of the precautions, Minister Eker 
said; “Turkish paddy rice production increased 900 thou-

Türkiye’de bakliyat ürünlerindeki, özellikle de kuru fasulye 
ve pirinçteki fiyat artışlarının devam etmesi endişeleri arttırı-
yor. Ağustos ayından bu yana fiyatı sürekli artan kuru fasul-
yenin toptancı fiyatı yüzde 100’e yakın artarken, son iki ayda 
kırmızı mercimek yüzde 50, pirinç ise yüzde 40 oranında 
zamlandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yayımla-
dığı “Bakliyat Fiyat Araştırması”na göre kuru fasulye market-
lerde 6,95 ile 16,90 lira arasında değişen fiyattan satılıyor.  

“FİYAT ARTIŞLARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR”
Katıldığı birçok etkinlikte fiyat artışlarıyla ilgili gazetecilerin 

sorularını yanıtlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. 
Mehdi Eker, fiyatlardaki artışı “kaos lobisi”ne bağladı. Ko-
nuşmasında üretimle ilgili bir sorun olmadığını vurgulayan 
Bakan Eker, fiyatların gerçeği yansıtmadığını piyasada, ihti-
yacın çok çok üzerinde ürün olduğunu söyledi. 

Türkiye’nin 2011 ve 2012 yıllarında 200 bin ton, geçen yıl 
ise 195 bin ton kuru fasulye ürettiğini belirten Bakan Eker, 
medyada bunun aksi bilgilendirmelerin yapıldığını ifade ede-
rek, buna anında müdahale ettiklerini söyledi. Pirinç konu-
suna da değinen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker, 
göreve geldiklerinde Türkiye’de pirinç tüketiminin 540 bin 
ton, pirinç üretiminin ise 219 bin ton olduğunu ve tüketimin 
geri kalanının ithal edildiğini hatırlattı. Tedbirler sonucunda 
Türkiye çeltik üretimini 900 bin tona çıkardıklarını belirten 
Bakan Eker, “Türkiye çeltik üretimi 900 bin tona yükseldi, bu 
da 540 bin ton pirinç yapar. Çeltik üretiminde Cumhuriyet 
tarihinin rekoru kırıldı.” dedi. 

Spekülatif eğilimlere karşı, kuru fasulye ve pirinçte gerekli 
tedbirleri aldıklarını kaydeden Bakan Eker, “Kuru fasulye ve 
pirinçte, Türkiye’deki 76 milyon insanının tüketim miktarının 

Bakliyattaki fiyat artışları 
türkiye’nin gündemine oturdu

price increases in pulses is 
on turkey’s agenda
...........................................................................
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sand tons and this means 540 thousand tons rice. The re-
public record has been broken in paddy rice production.”

Recording that they have taken necessary precautions 
also for dried bean and rice against speculative trends; Mi-
nister Eker made a remark that “There is plenty of dried 
bean and rice production that can meet the consumption 
amount of 76 million people in Turkey. There is no need to 
worry. There is not anything that may cause price increase. 
This situation is used for speculative purposes.”

CUSTOMS DUTY IS SET TO ZERO ON 
DRIED BEAN IMPORTS
After the problems experienced in the price of dried bean, 

Cabinet decided to set the customs duty to zero on dried 
bean and cranberry bean imports to be effective on 21st 
January 2014. The Supplementary Decree for the Import 
Regime Decree was published on the Official Gazette. Ac-
cording to that; the customs duty is set to zero on the im-
ports of dried bean and cranberry bean from EU, EFTA (Eu-
ropean Free Trade Agreement), Bosnia and Herzegovina, 
South Korea and other countries.

“IMPORT WON’T AFFECT THE 
DOMESTIC PRODUCT PRICES”
Making a statement to the press after the decree of set-

ting customs duty to zero; Izmir Commodity Exchange (ITB) 
Vice Chairman Ercan Korkmaz expressed that the decree 
of setting customs duty from 20% to zero in order to stop 
the price increase for dried bean won’t affect the price of 
the domestic product. Stating that the this enforcement will 
only decrease the price of imported dried bean 1 and 1,5 
liras; Korkmaz recorded that the most similar dried bean 
with the domestic product is produced in Kırgizstan and Ar-
gentina. Drawing attention to the fact that the crop is low in 
those countries due to the drought; Korkmaz pointed that if 
the exchange rate increases and the prices increase due to 
the possible demand increase, the price advantage formed 
by the zeroized customs duty can be eliminated.

“THE PRICE INCREASES WILL ALSO 
CONTINUE NEXT YEAR”
Another announcement for the price increases in pul-

ses was made by International Pulse Trade and Industries 
Confederation (CICILS-IPTIC) Chairman Hakan Bahceci. 
Drawing attention to the excessive raises in pulses 
recently, Confederation Chairman Bahceci claimed 
that the price increase in dried bean will continue 
despite the new crops in September and even the 
prices will increase more due to the excessive de-
mand in the month of Ramadan. Bahceci said; “The 
supply will decrease more in the coming months. 
The increasing demand in Ramadan may not be 
met. In this case, the prices will inevitably increase.”

Emphasizing that with the decrease of crop from 
130 thousand tons to 30 thousand tons, a record 
raise was made on dried bean in Argentina that is 

tamamını karşılayacak kadar ürün var. Endişeye gerek yok. 
Fiyat artışına yol açacak herhangi bir durum söz konusu de-
ğil. Bunu birileri spekülatif maksatla kullanıyor.” değerlendir-
mesinde bulundu.

FASULYENİN İTHALATINDA GÜMRÜK
VERGİSİ SIFIRLANDI
Kuru fasulyenin fiyatıyla ilgili yaşanan sıkıntıların ardından 

Bakanlar Kurulu, 21 Ocak 2014’ten itibaren geçerli olmak 
üzere kuru fasulye ve barbunya ithalatında gümrük vergileri-
ni sıfırlama kararı aldı. İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar, Res-
mi Gazete’de yayımlandı. Buna göre kuru fasulye ve bar-
bunya ithalatında AB, EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği), 
Bosna Hersek, Güney Kore ve diğer ülkelerden yapılacak 
ithalatta gümrük vergisi oranı sıfırlandı.

“İTHALAT, YERLİ ÜRÜN 
FİYATLARINI ETKİLEMEYECEK”
İthalatta gümrük vergilerinin sıfırlama kararının ardından 

basına bir açıklama yapan İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, kuru fasulye-
deki fiyat artışını durdurmak için ithalata uygulanan yüzde 20 
oranındaki gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinin yerli ürün 
fiyatını etkilemeyeceğini ifade etti. Uygulamanın sadece ithal 
kuru fasulyenin fiyatını 1 ile 1,5 lira arasında düşürebileceğini 
belirten Korkmaz, yerli ürüne en yakın kuru fasulyenin Kırgı-
zistan ve Arjantin’de üretildiğini kaydetti. Geçen yıl kuraklık 
sebebiyle bu ülkelerde de rekoltenin düşük çıktığına dikkati 
çeken Korkmaz, hem döviz kurunun yükselmesi hem de 
bu ülkelerin, artabilecek talep sebebiyle fiyatlarını artırması 
halinde, sıfırlanan gümrük vergisiyle oluşan fiyat avantajının 
ortadan kalkabileceğine işaret etti.

“FİYAT ARTIŞLARI GELECEK YIL DA 
DEVAM EDECEK”
Bakliyattaki fiyat artışlarıyla ilgili bir açıklama da Dünya 

Bakliyatçılar Birliği Başkanı Hakan Bahçeci’den geldi. Bak-
liyatta son zamanlarda yaşanan fahiş zamlara dikkat çeken 
birlik Başkanı Bahçeci, kuru fasulyedeki artışın Eylül ayında 
yeni mahsul çıksa bile süreceğini, Ramazan ayı öncesinde 
aşırı talep sebebiyle fiyatların daha da yükseleceğini iddia 
etti. Bahçeci, şunları söyledi: “Önümüzdeki aylarda arz daha 
da düşecek. Ramazan ayında artan talep de karşılanama-
yabilir. Bu durumda da artış kaçınılmaz olacaktır.
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the largest dried bean exporter of the world; Bahceci stres-
sed that the crop declined 50% in China that is one of the 
important production centers. Pointing out that the crop 
increased in Egypt and Kirgizstan but the demand couldn’t 
be met, Hakan Bahceci stated that 180-2—thousand-ton 
dried bean is consumed annually in Turkey; while the pro-
duction was realized as 140-150 thousand tons in the past, 
it has been realized as 80-90 thousand tons this year; this 
difference can only be covered by imports.

Commenting also on the price increases on rice Hakan 
Bahceci stated that Turkey currently imports 250 thousand 
tons of rice annually and added; “I am not that pessimistic 
for rice as it is a product that is in plenty amounts in the 
world and can be met. The increasing rice prices are nee-
ded to decrease in a short period.”

Reminding that the expected rainfall has not happened 
this year, International Pulse Trade and Industries Confede-
ration Chairman Hakan Bahceci completed his speech as 
follows; “The next 4-5 months are quite critical. We must be 
ready for a serious drought possibility.”

Dünyanın en büyük kuru fasulye ihracatçısı konumundaki 
Arjantin’de, 130 bin tonluk rekoltenin 30 bin tona düşme-
siyle fasulyeye rekor zam yapıldığını vurgulayan Bahçeci, 
önemli üretim merkezlerinden Çin’de de rekoltenin yüzde 
50 oranında azaldığını vurguladı. Mısır ve Kırgızistan’da re-
koltenin arttığını ancak buna rağmen talebin karşılanamadı-
ğına dikkat çeken Hakan Bahçeci, Türkiye’de yıllık 180-200 
bin ton civarında kuru fasulye tüketimi olduğunu, geçmiş 
senelerde üretim 140-150 bin ton civarında gerçekleşirken, 
bu sene 80-90 bin ton civarında gerçekleştiğini, bu farkın da 
ancak ithalatla kapatılabileceğini belirtti. 

Pirinç fiyatlarındaki artışı da değerlendiren Hakan Bahçe-
ci, Türkiye’nin halihazırda yıllık 250 bin ton pirinç ithal ettiğini 
belirtti ve ekledi: “Pirinçte o kadar karamsar değilim. Çünkü 
pirinç dünyada bol, karşılanabilir. Kısa sürede yükselen pi-
rinç fiyatlarının düşmesi gerekiyor.” 

Bu sene beklenen yağışların gerçekleşmediğini hatırlatan 
Dünya Bakliyatçılar Birliği Başkanı Hakan Bahçeci, sözleri-
ni şöyle tamamladı: “Önümüzdeki 4-5 hafta çok kritik. Çok 
ciddi bir kuraklık olasılığına 

türkiye’nin mısır üretimi 3 kat arttı

corn production of turkey 
has tripled
..................................................................

chairman of turkey union of chambers of ag-
riculture (tzOB), semsi Bayraktar said that the 
corn production in turkey increased 3,2 times in 
1994-2013 period.

türkiye ziraat Odaları Birliği (tzOB) genel Baş-
kanı şemsi Bayraktar, 1994-2013 döneminde 
türkiye mısır üretiminin 3,2 kat arttığını söyledi.

Chairman of Turkey Union of Chambers of Agriculture 
(TZOB), Semsi Bayraktar mentioned the increase in the corn 
production in his written statement. Bayraktar said that grain 
corn production in Turkey reached to 5 million 900 thou-
sand tons from 1 million 850 thousand tons by increasing 
3,2 times. Mentioning the 2012 data in his statement; Bay-
raktar stated that 14 million 956 thousand 457 tons silage 
corn and 302 thousand 14 tons hasıl mısır besides 4,6 mil-
lion tons grain corn in 2012. Pointing that the production in 
grain corn, which increased to 4 million 310 thousand tons 
in 2010, decreased to 4,2 million tons in 2011; Bayraktar 
expressed that the production increased again in 2012 and 
reached to 4,6 million tons. According to the data of second 
crop production estimates; drawing attention to that the 
grain corn production will increase significantly to 5,9 million 
tons in 2013 and reach almost 6 million tons, Bayraktar indi-
cated that the share of Turkey in world grain corn production 
increases in parallel with the production increases.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada mısır üretimin-
deki artışa değindi. Bayraktar, 1994-2013 döneminde 
Türkiye’deki dane mısır üretiminin 3,2 kat artış kaydede-
rek 1 milyon 850 bin tondan 5 milyon 900 bin tona çıktı-
ğını söyledi.  Açıklamasında 2012 verilerine değinen Bay-
raktar, 2012 yılında 4,6 milyon ton dane mısırın yanı sıra 
14 milyon 956 bin 457 ton silajlık mısır, 302 bin 14 ton 
hasıl mısır üretimi yapıldığını belirtti. Dane mısırda, 2010 
yılında 4 milyon 310 bin tona yükselen üretimin, 2011 
yılında yeniden 4,2 milyon tona gerilediğine işaret eden 
Bayraktar, üretimin 2012 yılında yeniden yükseldiğini ve 
4,6 milyon tona ulaştığını ifade etti. Bitkisel üretim ikinci 
tahmin verilerine göre; 2013 yılında dane mısır üretiminin 
büyük bir artış göstererek 5,9 milyon tona ulaşacağına ve 
6 milyon ton sınırına dayanacağına dikkat çeken Bayrak-
tar, Türkiye’nin dünya dane mısır üretimindeki payının da 
üretim artışına bağlı olarak arttığını dile getirdi. 
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the most important meeting platform of world grain and pulses processing industry, IDMa have 
grown almost 100% in terms of exhibition space and number of exhibitors. nearly 400 brands will 
participate to the fair that is going to be held for the sixth time on 23-26 april 2015.

Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörünün en önemli buluşma platformu İDMa, sergi alanı ve ka-
tılımcı sayısı açısından yüzde 100’e yakın büyüme kaydetti. 23-26 nisan 2015 tarihleri arasında altıncı 
kez gerçekleştirilecek fuara, 400’e yakın marka katılım gösterecek.

Awaited impatiently by the grains and pulses proces-
sing industry, International Flour, Semolina, Rice, Corn, 
Bulghur, Feed Milling Machinery & Pulse, Pasta, Biscu-
it Technologies Exhibition IDMA will bring much more 
alternatives together in a much bigger space in 2015. 
Growing almost 100% in terms of exhibition space and 
number of exhibitors compared to the fair in 2013, IDMA 
2015 will be held at the halls 1, 2 and 3 of Istanbul Expo 
Center with a space over 33 thousand square meters on 
23-26 April 2015.

Being the sole broad participation technology fair in 
its own area of specialization, IDMA prepares to host 
over 400 brands in 2015. The largest technology and 
equipment brands of world grain and pulses processing 
industry aim to exhibit more technologies and products 
at the fair in 2015 participating with much bigger booth 
spaces.

The number of the countries with which visitor ope-
rations are made for IDMA 2015 in which the halls are 
largely full has increased to 126. As the organizer of the 
fair, Parantez International Fair Organization aims to re-
ach the same growth rates for 2015 fair in terms of visitor 
number.

“INVESTORS WILL FIND ANYTHING THEY ARE 
LOOKING FOR AT IDMA”
Professional visitors from 126 countries of the world 

will find wide range of machines, products and services 
for their companies under IDMA roof. The visitors, who 

Hububat ve bakliyat işleme sektörünün merakla bek-
lediği Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem 
Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Tek-
nolojileri Fuarı İDMA, 2015’te çok daha büyük bir alan-
da, daha fazla alternatifi bir araya getirecek. 2013’te dü-
zenlenen fuara kıyasla sergileme alanı ve katılımcı sayısı 
açısından yüzde 100’e yakın büyüme kaydeden İDMA 
2015, 23-26 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul Fuar 
Merkezi’nin 33 bin metrekareyi aşan 1., 2. ve 3. salonla-
rında gerçekleştirilecek.

İDMa Fuarı 
büyümeye devam ediyor

IDMa Fair 
continues to grow
..................................................................
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will get a chance to see and analyze the latest techno-
logies on their own specialization field closely, will both 
have the opportunity to meet with the world’s largest gra-
in and pulses processing technologies companies and 
to make comparison between the companies developing 
similar technologies, their technologies and many other 
alternatives in every aspect.

The exhibitor companies will offer their latest techno-
logies developed for flour, semolina, corn, rice and feed 
mills and pulse cleaning, packaging, pasta and biscu-
it technologies plants to the visitors for the first time at 
IDMA. Besides these, grain storage silos; filling, handling 
and evacuation systems; laboratory devices; additives; 
packaging machinery and equipment; the latest innova-
tions on spare parts and sub-industry products will also 
be among the product groups to be offered to the visitors 
at IDMA.

Kendi ihtisas alanında dünyadaki tek geniş katılımlı 
teknoloji fuarı olan İDMA, 2015’te 400’ün üzerinde mar-
kayı ağırlamaya hazırlanıyor. Dünya hububat ve bakliyat 
işleme sektörünün en büyük teknoloji ve ekipman mar-
kaları, 2015’te gerçekleştirilecek fuara çok daha büyük 
stant alanlarıyla katılarak daha fazla teknoloji ve ürün 
sergilemeyi hedefliyor. 

Salonların büyük oranda dolduğu İDMA 2015 için zi-
yaretçi çalışmasının yapıldığı ülke sayısı da 126’ya ulaştı. 
Fuarın organizatörü Parantez Uluslararası Fuarcılık, 2015 
fuarının ziyaretçi sayısında da aynı büyüme oranlarına 
ulaşmayı hedefliyor.

“YATIRIMCILAR TÜM ARADIKLARINI 
İDMA’DA BULACAK”
Dünyanın 126 ülkesinden gelecek profesyonel ziyaret-

çiler; firmaları için aradıkları tüm makine, ürün ve hizmet-
leri geniş bir yelpazede İDMA çatısı altında bulabilecek. 
Kendi ihtisas alanlarıyla ilgili geliştirilen en son tekno-
lojileri birebir görme ve yakından inceleme şansı bula-
cak ziyaretçiler, bir yandan hububat ve bakliyat işleme 
teknolojilerinde dünyanın en büyükleri arasında yer alan 
firmalarla görüşme olanağı bulurken bir yanda da benzer 
teknolojileri geliştiren firmaları, geliştirdikleri teknolojileri 
ve diğer pek çok alternatifi her açıdan karşılaştırma ve 
kıyaslama imkanına sahip olacak.

Katılımcı firmalar; 33 bin metrekarelik sergileme alanın-
da un, irmik, mısır, pirinç ve yem değirmenleri ile bakliyat 
temizleme, ambalajlama, makarna ve bisküvi tesisleri için 
geliştirdikleri en yeni teknolojileri ilk kez İDMA’da ziyaret-
çilerin beğenisine sunacak. Bunların yanı sıra tahıl depo-
lama siloları, dolum, taşıma ve tahliye sistemleri, labo-
ratuvar cihazları, katkı maddeleri, ambalaj makineleri ve 
malzemeleri ile yedek parça ve yan sanayi ürünlerindeki 
en son yenilikler de yine İDMA’da ziyaretçilerin beğenisine 
sunulacak ürün grupları arasında olacak. 
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narpa narin’e iflas erteleme kararı

postpone bankruptcy decision for narpa narin
...............................................................................................................................

As one of Turkey’s largest companies, the giant of pul-
ses Narpa Narin entered an important economic downturn 
especially due to the conflicts in Syria that is one of the im-
portant export markets. The court has made a one-year 
postpone bankruptcy decision for Narpa Narin that couldn’t 
overcome the downswing. The court has appointed Sela-
hattin Kosak as a trustee for the audit of the company who-
se bankruptcy has been postponed. With this decision, the 
company whose debt is around 60 million TL is protected 
against the payees. This will ensure that the company can 
conduct its activities more comfortable.

Being one the important pulse producers of Turkey, Ha-
tay-based Narpa Narin Dis Ticaret A.S. had an endorsement 
over 120 million TL 2 years ago. It is stated that other com-
panies are also having similar problems. Giving statements 
to the Ekonomist, Dogan Narin said; “It is not possible for 
the companies turning to other countries in an instant. We 
are having finance issues. However, the pulses industry can 
use the route of Mersin with containers, not only through 
Hatay. We are using that route. But the warm winds, high 
temperatures, any change in the exchange rates and the 
economic shrinkage in those countries adversely affect us. ”

Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yer alan bakliyat 
devi Narpa Narin, özellikle önemli ihraç pazarlarından biri 
olan Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle önemli bir mali dar-
boğaza girdi.  Mahkeme, mali darboğazı aşamayan Narpa 
Narin için bir yıllık iflas erteleme kararı aldı. Mahkeme, iflas 
ertelemeye giren şirketin denetimi için de Selahattin Koşak’ı 
kayyum olarak atadı. Kararla birlikte, 60 milyon lira borcu 
bulunan şirket alacaklılara karşı korunmaya alınmış oldu. Bu 
durum, şirketin, faaliyetlerini daha rahat yürütmesine olanak 
sağlayacak.

Türkiye’nin sayılı bakliyat üreticileri arasında yer alan Hatay 
merkezli Narpa Narin Dış Ticaret A.Ş., iki yıl öncesine kadar 
120 milyon TL’yi aşan bir ciroya sahipti. Benzer sıkıntıların 
başka şirketlerde de yaşandığı belirtiliyor. Konuyla ilgili daha 
önce Ekonomist Dergisi’ne demeç veren Narpa Narin’in sa-
hiplerinden Doğan Narin, şunları kaydetmişti: “Firmaların bir 
anda başka ülkelere yönlenmesi mümkün olmuyor. Tabii ki 
finansman anlamında sıkıntılıyız. Fakat bakliyat sektörü sade-
ce Hatay üzerinden değil, konteynırlarla Mersin üzerinden de 
gidebiliyor. Biz de bu yolları kullanıyoruz. Fakat bölgede hava-
nın sıcak esmesi ve ateşin bir türlü düşmemesi, kurların de-
ğişmesi ve o ekonomilerdeki daralma bizi olumsuz etkiliyor. ”
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turkish grain Board began selling packaged rice 
for retail chains after stock sales and import pro-
cesses in order to get the increases in rice prices 
under control.

tMO, paketli pirinç satışına 
başladı

packaged rice from tMO

toprak Mahsulleri Ofisi, pirinç fiyatlarındaki artışı 
kontrol altına almak için stok satışının ve ithalat 
sürecinin ardından perakende zincirleri için pa-
ketli pirinç satışına başladı.

.......................................................................

Taking action after the increase in the rice prices, Turkish 
Grain Board (TMO) began both selling 25 thousand-ton rice 
in its stocks with a price of 2,50 TL/kg in December and 
also importing rice and paddy rice in order to ensure the 
healthy functioning of markets. Starting the second party 
import process, TMO began selling packaged rice for retail 
chains. 

TMO made an announcement on the subject: “Although 
it has been 2,5 months since the paddy rice harvest in our 
country was completed and both the producer and the tra-
der have sufficient products in their stocks, there have been 
some fluctuations in the price of the rice from time to time 
as the products haven’t been supplied to the market suffi-
ciently with the high profit expectation.

TMO has taken and will continue to take various measu-
res for the stability of rice prices. Within this context; parties 
of rice and paddy rice import still continue and the rice is 
sold for 2,5 TL per kilo at 172 TMO sales points across 
Turkey. 

Negotiations with market chains and their senior unions 
for ensuring the access of TMO rice to the consumers by 
being spread all over the country and for decreasing the 
rice prices still continue. 

Negotiations are continuing positively and will result 
in a few days. In this context, the 2 kg packaged rice 
with TMO logo will be presented in the markets across 
the country with a price of 2,90 TL for the use of our 
people.

The packaged rice to be put on the market with TMO 
logo is completely domestic and Osmancik type with high 
quality.

TMO will share other precautions to be taken for the sta-
bility of the rice market with the public and won’t let any 
possible speculations on this subject.”

Artan pirinç fiyatları üzerine harekete çeken Toprak Mah-
sulleri Ofisi (TMO), piyasaların sağlıklı işleyişini sağlamak 
amacıyla Aralık ayında hem stoklarındaki 25 bin ton pirinci 
2,50 TL/kg fiyatla satışa çıkardı hem de çeltik ve pirinç itha-
latı işlemlerine başladı. Ocak ayında ikinci parti ithalat süre-
cini başlatan TMO, son olarak perakende zincirlerine yönelik 
olarak paketli pirinç satışına başladı.

TMO, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: 
“Ülkemizde çeltik hasadının tamamlanmasının üzerinden 
henüz 2,5 ay geçmesine ve gerek üretici gerekse tüccar 
stoklarında yeterli miktarda ürün bulunmasına rağmen, yük-
sek kâr beklentisiyle ürünlerin piyasaya yeterince arz edil-
memesi nedeniyle pirinç fiyatlarında zaman zaman hareket-
lilik yaşanmaktadır.

TMO, pirinç fiyatlarının istikrarı için muhtelif önlemler almış 
ve almaya da devam etmektedir. Bu doğrultuda pirinç ve 
çeltik ithalatlarına partiler halinde devam edilmekte, ülkemiz 
geneline yayılmış 172 TMO satış noktasında da kilosu 2,5 
TL’den perakende pirinç satışları sürdürülmektedir.

Halkımızın istifadesine sunulan TMO pirinçlerinin bütün 
ülke sathına yayılması suretiyle daha fazla tüketiciye ulaş-
masını sağlamak ve pirinç fiyatlarını aşağı çekmek için mar-
ket zincirleri ve bunların üst birlikleriyle görüşmeler yürütül-
mektedir. Görüşmeler olumlu devam etmekte olup birkaç 
gün içinde neticelenecektir. Bu kapsamda, TMO logolu, 2 
kg’lık paketlerde ülke genelindeki marketlerde satışa sunu-
lacak pirinçler, kilogram başına 2,90 TL’den halkımızın istifa-
desine sunulacaktır.

TMO logolu paketlerde satışa sunulacak pirinçler tama-
men yerli ve katkısız Osmancık pirinci olup yüksek kaliteli 
ürünlerdir.

TMO, pirinç piyasalarının istikrarı için almayı planladığı di-
ğer tedbirleri de önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşa-
cak, bu alanda olası spekülasyonlara fırsat vermeyecektir.”
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Meeting with Deputy Prime Minister 
of Turkish Republic of Northern Cyprus 
Serdar Denktash in January, members 
of Flour Millers Association expressed 
their disturbances for the funds applied 
on wheat raw material brought to co-
untry. Giving information on the prob-
lems of flour producers at the meeting, 
Association Chairman Daghan Akari cri-
ticized government stating that they’re 
suffered from the application of funds.

Telling that they didn’t get any results 
from the negotiations with Ministry of 
Agriculture, Akari indicated that Soil 
Products Office (Grain Board) under the 
Ministry of Agriculture brings flour to the country but mi-
nistry does not apply any funds on that flour and he empha-
sized that the government openly competes with themsel-
ves. Stating also that the plants have no production power 
any more, Daghan Akari demanded the support of Deputy 
Prime Minister Serdar Denktash. According to some news 
on Cyprus press, some of the flour mills in the country have 
halted their production activities.

Ocak ayında Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı 
Serdar Denktaş’la bir araya gelen 
Uncular Birliği üyeleri, ülkeye gelen 
buğday hammaddesine uygula-
nan fondan duydukları rahatsızla-
rını dile getirdiler. 

Görüşmede un üreticilerinin sı-
kıntıları hakkında bilgi veren Birlik 
Başkanı Dağhan Akarı, fon uygu-
lamasından dolayı mağdur olduk-
larını belirterek, hükümeti eleştirdi. 

Tarım Bakanlığı ile yaptıkları gö-
rüşmelerden sonuç alamadıklarını 
söyleyen Akarı, Tarım Bakanlığı’na 

bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun da ülkeye un getirdiği-
ni, bakanlığın getirdiği una fon uygulamadığını belirtti ve 
hükümetin kendileri ile resmen rekabet ettiğini vurguladı. 

Fabrikaların üretim gücünün artık kalmadığını da 
söyleyen Dağhan Akarı, Başbakan Yardımcısı Serdar 
Denktaş’tan destek talep etti. Kıbrıs basınına yansıyan 
bazı haberlere göre; ülkedeki bazı un fabrikaları üretim-
lerini durdurdu.

Buğdaydaki fon kuzey kıbrıs’ı karıştırdı

the funds on wheat created trouble 
in north cyprus
...................................................................................................

Dünya un ihracatında rekor türkiye’nin

a record from turkey in world flour export
...................................................................................................................

Turkish flour industry realized 2 million 65 thousand-ton 
exports by the end of 2013. Gaining 1 billion-dollar foreign 
exchange income with the largest export amount that was 
realized after 2005; Turkish flour industry ranked first once 
again in the world flour export. Giving a statement to the 
Trade Gazette on the subject; Chairman of Turkish Flour In-
dustrialists’ Federation (TUSAF) Erhan Ozmen told that their 
2014 goal is to dominate 25% of the world market with 
2 million 500 thousand-ton export. Stating that the export 
amount, which was 2 million 40 thousand tons in 2005 and 
2 million tons in 2012, reached 2 million 65 thousand tons 
in 2013; Ozmen said: “World flour trade is 10 million tons. 
Turkey dominates 20% of this market with the current amo-
unts. We will reach 2 million 500 thousand tons in 2014. We 
think that this year will be better.”

Türkiye un sanayi, 2013 yılı sonu itibariyle 2 milyon 65 
bin tonluk un ihracatı gerçekleştirdi. 2005 yılından sonra 
gerçekleştirilen en büyük ihracat miktarıyla 1 milyar dolar 
döviz geliri sağlayan Türkiye un sanayi, bir kez daha dün-
ya un ihracatında ilk sırada yer aldı. Konuyla ilgili Ticaret 
Gazetesi’ne bir demeç veren Türkiye Un Sanayicileri Fede-
rasyonu (TUSAF) Başkanı Erhan Özmen, 2014 hedefleri-
nin 2 milyon 500 bin ton ihracat ile dünya pazarının yüzde 
25’ine hakim olmak olduğunu söyledi. 2005 yılında 2 mil-
yon 40 bin ton olan ihracat miktarının, 2012 yılında 2 milyon 
tona, 2013 yılında 2 milyon 65 bin tona ulaştığını belirten 
Özmen, “Dünya un ticareti 10 milyon ton. Türkiye şu andaki 
rakamlarla bu pazarın yüzde 20’sine hakim durumda. 2014 
yılında 2 milyon 500 bin ton rakamına ulaşacağız. Bu yılın 
daha güzel geçeceğini düşünüyoruz.” dedi.

turkish flour industry ranks first again in the 
world flour export in 2013 with the 2 million 65 
thousand-ton export which has a value of 1 bil-
lion dollars.

türkiye un sanayi, 2013 yılında gerçekleştirdiği 1 
milyar dolar değerindeki 2 milyon 65 bin tonluk 
ihracatla, dünya un ihracatında bir kez daha ilk 
sırada.
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Ekmek israfı kampanyasının 
kazanımı 2,8 milyar tl

the gain of preventing 
bread waste campaign is 
2,8 billion tl

Started on 17th January 2013 in order to create soci-
al awareness and sensitivity on preventing bread waste, 
economic losses arising from the waste and promoting the 
consumption of whole wheat bread; the results of “Preven-
ting Bread Waste Campaign” has been announced.

Making a speech at a meeting on the results of the cam-
paign; Food, Agriculture and Livestock Minister Mehdi Eker 
said: “Together with the campaign, we decreased the daily 
bread waste, which was 5 million 950 thousand pieces in 
2012, to 4 million 900 thousand pieces with 18% decline. 
Thus daily 1 million 50 thousand pieces and annually 384 
million pieces were saved from being wasted. When the 
amount of 300 million liras, which was saved by preventing 
bread waste, is added to the amount of 2,5 billion liras that 
was saved from bread consumption; an amount of 2 billion 
800 million liras is saved. 

Ekmek israfının, israftan kaynaklanan ekonomik kayıp-
ların önüne geçilmesi ve tam buğday ekmeği tüketiminin 
yaygınlaştırılması konularında toplumsal farkındalık ve 
duyarlılık oluşturulması amacıyla 17 Ocak 2013 tarihinde 
başlatılan “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası”nın so-
nuçları açıklandı.

Kampanya sonuçlarıyla ilgili yapılan toplantıda konuşan 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, “Kam-
panyayla birlikte 2012 yılında 5 milyon 950 bin adet olan 
günlük ekmek israfını, yüzde 18 azalışla 4 milyon 900 bin 
adede düşürdük. 

Böylece günlük 1 milyon 50 bin, yıllık 384 milyon ek-
mek israf edilmekten kurtarıldı. Ekmek tüketiminden sağ-
lanan 2,5 milyar liraya, çöpe atılmaktan kurtarılan 300 
milyon lira eklendiğinde, 2 milyar 800 milyon lira tasarruf 
sağlanmıştır.” dedi.

...........................................................................
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Wheat has made a bad start in 2014. The data including 
that world wheat crop would be high reflected on the fu-
tures as sales. But there were recovery signals on the de-
mand side. There were increases in the demand especially 
from North Africa. Despite this, it is seen that the market is 
focused on the production side. Actually, it would be more 
accurate to say that high production estimations are used 
as an excuse for sales. The fact that U.S. Central Bank 
started to decrease monetary expansion was negative for 
commodities. It is estimated that there is capital outflow 
in the commodity markets due to the decrease in liquidity 
and then the increase in bond yields. As a result, a market 
dominated by the selling pressure is formed. Besides, the 
direction of wheat production to record levels makes it easy 
for finding excuses for sales.

600 cent/bushel level decreased in March futures wheat 
transactions. We saw too harsh sales when the reference 
point I gave last month decreased. The breaking of 600 
cent/bushel level had the same effect. A little recovery and 
support effort was seen after U.S. Department of Agricultu-
re announced its monthly estimation report. As a result, the 
decrease has exceeded 20% since October. It is not pos-
sible to say that a reaction was given during this decline. As 
the markets focus on the production, the market will focus 
on the estimation data of USDA and the production in the 
market in the coming period.

One of the best examples of this is the wheat prices in 
Turkey. While the wheat prices in futures lose value rapidly, 
the wheat prices in Turkey continue to be strong. While the 
global prices decrease over 20% the drought concerns in 

Buğday, 2014 yılına kötü bir başlangıç yaptı. Dünyada 
buğday rekoltesinin yüksek olacağına yönelik veriler, vadeli 
işlemlere satış olarak yansıdı. Oysa talep tarafında canlan-
ma sinyalleri de geliyordu. Özellikle Kuzey Afrika kaynaklı 
buğday talebinde artış yaşanıyordu. Buna rağmen piyasa-
nın üretim tarafına odaklandığı görülüyor. Aslında yüksek 
üretim tahminleri, satış bahanesi olarak kullanılıyor demek 
daha doğru olur. ABD Merkez Bankası’nın parasal geniş-
lemeyi azaltmaya başlaması, emtialar için olumsuz oldu. 
Likiditenin azalması ve sonrasında tahvil faizlerindeki artış 
nedeniyle emtia piyasalarından sermaye çıkışı olduğu tah-
min edilmektedir. Bunun sonucunda da satış baskısının 
hakim olduğu bir piyasa oluşuyor. Aynı zamanda buğday 
üretiminin rekor seviyelere doğru yönelmesi, satış için ba-
hane bulunmasını kolaylaştırıyor.

Mart vadeli buğday işlemlerinde 600 cent/bushel seviye-
si aşağı yönlü geçildi. Geçen ay vermiş olduğum referans 
noktasının aşağı yönlü geçilmesiyle çok sert satışlar izle-
miştik. 600 cent/bushel seviyesinin kırılması da aynı etkiyi 
oluşturdu. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), aylık tahmin rapo-
runu açıkladıktan sonra bir miktar toparlanma ve destek 
çabası görüldü. Sonuç olarak Ekim ayından bu yana düşüş 
yüzde 20’yi aştı. Bu düşüş esnasında bir tepki verebildiği-
ni söylemek de mümkün değil. Piyasaların üretime odak-
lanması nedeniyle önümüzdeki dönem piyasa, USDA’nın 
tahmin verileri ve piyasadaki üretime yönelik açıklamalara 
odaklanacaktır.

Bunun en güzel örneklerinden biri Türkiye’deki buğday fi-
yatlarıdır. Vadeli işlemlerde buğday fiyatı hızla değer kaybe-
derken, Türkiye’deki buğday fiyatları güçlü kalmaya devam 

üretim artışı buğday piyasasında 
satış baskısını arttırıyor

the increase in the 
production increases the 

selling pressure in the 
wheat market

.......................................................................

Zafer ergeZen

contact@zaferergezen.com

Futures and Commodity Market Specialist 
Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı

production continues to be the most important 
factor for the wheat market. I have been menti-
oning the same thing for months but the market 
sees anything that wants to see. not being obsti-
nate with the market, noticing the price trend and 
making healthy decisions are quite important.

üretim, buğday piyasası için en önemli etken ol-
maya devam ediyor. aylardan beri aynı şeyi yazı-
yorum ama piyasa neyi görmek isterse onu görür. 
piyasa ile inatlaşmamak, fiyat trendini görmek ve 
sağlıklı karar almak oldukça önemli.
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Turkey caused the prices to be high. Lack of rainfall in suf-
ficient quantity increases the concern on wheat producti-
on. It is stated that the wheat seeds are dried due to the 
lack of rainfall and snow in the winter months. The rainfall 
may be below 30%. When this point of view is taken, it is 
understood why the concerns on drought raised. Turkey’s 
wheat crop can be under the expectations in this case. 
We already see the reflection of this situation on the wheat 
prices. Snow and rain have become important for Turkey. 
However, it is not known whether the rain that will fall after 
this date would save how much of the planted wheat. As a 
result, it becomes very suitable for drought concerns. It wo-
uld be very natural for the concerns to be reflected on local 
prices. Together with that, the decrease in the wheat crop 
would result in more wheat import. Thus, it is important to 
make regulations in advance. If the authorities were late 
for the import regulations, the increase in the local wheat 
prices would be rapid. Thus, the access of the local wheat 
and flour companies to the global prices is very important. 
They can get rid of the effect of high wheat prices in the lo-
cal market with the futures and options in the international 
markets. The companies who can achieve that, not only 
get rid of the price risk but also become more competitive 
in the related market. Due to the drought concerns in Tur-
key, the estimation institutions are expected to state this 
change in their new reports. However, the point that should 
be taken into consideration is that local wheat prices can-
not be high if sufficient wheat import is done on time.

Production continues to be the most important factor 
for the wheat market. I have been mentioning the same 
thing for months but the market sees anything that wants 
to see. Not being obstinate with the market, noticing the 
price trend and making healthy decisions are quite impor-
tant. U.S. Department of Agriculture has proved that the 
concerns are justified. U.S. Department of Agriculture inc-
reased its wheat production projection 5,32 million tons for 
2013/14 season. According to that the production increase 
is 56,21 million tons compared to the previous year. This is 
a significant increase. For instance; a production increase 
that is more than the wheat amount produced by US in 
2012 is being realized in 2013/14 season. In other words, 
it means a production increase way more than the wheat 
amount produced by Turkey in two years. It is not expected 
for futures to remain unresponsive to a production increase 
like that. Despite the demand increase, significant increase 
in the production is a good reason for the sales.

According to the monthly estimation report of USDA; to-
tal wheat production is estimated to reach 712,66 million 
tons. As a result of this increase in the production, total 
wheat stocks will be 185,4 million tons. Shortly, there is an 
increase of 2,62 million tons in the stocks. As the increase 
expectation in the production is not met by the demand, it 
reflects on the end period stocks. The demand side I have 
been mentioning for a while is not reflected on the estimati-

ediyor. Küresel fiyatlar yüzde 20 üzerinde düşüş gösterir-
ken, Türkiye’de kuraklı endişeleri fiyatların yüksek kalması-
na yol açtı. Yeterli miktarda yağış olmaması, buğday üretimi 
ile ilgili endişeleri artırıyor. Kış aylarında yeterince yağmur 
ve kar yağmaması nedeniyle, buğday tohumlarının kur-
duğu ifade edilmektedir. Yağışların ortalamanın yüzde 30 
altında kalması söz konusu. Bu açıdan bakıldığında kurak-
lık endişesinin neden arttığı anlaşılıyor. Böyle bir durumda 
Türkiye’nin buğday rekoltesi beklentilerin altında kalabilir. 
Zaten bunun yansımasını yerel buğday fiyatlarında görüyo-
ruz. Türkiye için artık kar ve yağmur önemli hale geldi. Fakat 
bu tarihten sonra yağacak yağışların buğday üretimini ne 
kadar kurtaracağı da soru işareti. Sonuç olarak Türkiye için 
haklı kuraklık endişesi var. Endişenin yerel fiyatlara yansı-
ması doğal olacaktır. Bununla beraber buğday rekoltesinin 
azalması da daha fazla buğday ithalatı ile sonuçlanacaktır. 
Bunun için şimdiden düzenleme yapılması önem arz ediyor. 
Eğer yetkili birimlerin ithalat düzenlemesinde geç kalınma-
sı durumunda, yerel buğday fiyatındaki artış hızlanacaktır. 
Yerli buğday ve un şirketlerinin küresel fiyatlara ulaşımı bu 
nedenle oldukça önemlidir. Yurtiçinde yüksek buğday fiyat-
larının etkisinden, uluslararası piyasadaki vadeli işlemler ve 
opsiyonlarla kurtulabilirler. Bunu yapabilen firmalar, sadece 
fiyat riskinden korunmayacak, aynı zamanda ilgili piyasada 
daha rekabetçi konuma geleceklerdir. Türkiye’deki kuraklık 
endişeleri nedeniyle tahmin kuruluşlarının yeni raporlarında 
bu değişime de yer vermesi beklenmektedir. Fakat yatırım-
cıların dikkat etmesi gereken nokta, eğer zamanında yeter-
li miktarda buğday ithalatı yapılırsa, yerel buğday fiyatının 
yüksek kalması mümkün olmayabilir.

Üretim, buğday piyasası için en önemli etken olmaya 
devam ediyor. Aylardan beri aynı şeyi yazıyorum ama pi-
yasa neyi görmek isterse onu görür. Piyasa ile inatlaşma-
mak, fiyat trendini görmek ve sağlıklı karar almak oldukça 
önemli. ABD Tarım Bakanlığı ise üretim ile ilgili endişelerin 
haklı olduğunu gösterdi. ABD Tarım Bakanlığı, 2013/14 se-
zonu için buğday üretim tahminlerini geçen aya göre 5,32 
milyon ton artırdı. Buna göre geçen yıla göre üretim artışı 
56,21 milyon ton oldu. Bu oldukça yüksek bir artış. Örne-
ğin ABD’nin 2012 yılında ürettiği buğday miktarından daha 
fazla bir üretim artışı, 2013-14 sezonunda gerçekleşiyor. Ya 
da diğer bir ifadeyle Türkiye’nin iki senede ürettiği buğday-
dan daha fazla üretim artışı demek. Bu miktarda bir üretim 
artışına vadeli fiyatların tepkisiz kalması beklenemezdi. Ta-
lep artışı olmasına rağmen, üretimdeki artışın kayda değer 
olması, satışlar için de önemli bir neden oldu.

USDA’nın aylık tahmin raporuna göre; toplam buğday 
üretiminin 712,66 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. 
Üretimdeki bu artış sonucunda toplam buğday stokları ise 
185,4 milyon ton olacak. Kısaca önceki aya göre stoklarda 
2,62 milyon ton artış var. Üretimdeki artış beklentisi, talep 
tarafından karşılanamadığı için dönem sonu stoklarına artış 
olarak yansıyor. Bir süreden beri bahsettiğim talep tarafının 
USDA’nın tahminlerine yansımadığı görülüyor. Hatta talep 
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ons of USDA. There is even a decrease of 3,53 million tons 
on the demand side. Despite that; after the announcement 
of USDA report, the support efforts of wheat price are re-
markable. A great part of the increase in the production is 
provided by China and Russia. While the wheat production 
in Russia increases 600 thousand tons, one million-ton inc-
rease is expected in China. The rest with one million tons is 
shared with other countries. While total wheat production 
amount increased to 122 million tons in China, total wheat 
consumption did not change and remained at 150,5 million 
tons level. As a result of that, the wheat stocks in China are 
expected to be realized one million more in the end period. 
Providing 17% of world wheat production, China realizes 
18% of the wheat consumption by itself. Another important 
note for China is that it has 31,2% of world wheat stocks. 
The decrease on the demand side is felt mostly by US. The 
decrease of the demand side in US despite the economic 
recovery is seen as one of the effect of FED-sourced mone-
tary expansion. A little capital from commodity markets is 
considered to be effective on this process. European Union 
countries are one of the regions having decrease in de-
mand. There is one million less demand in those countries. 
To sum up, U.S. and European Union countries cause the 
decrease of the wheat demand in the world.

December futures wheat price in Chicago Mercantile 
Exchange declined 600 cent/bushel level decreasing with 
high production estimations. There is not any data that can 
change the expectations of wheat prices in short term. Be-
ing below the level of 600-640 cent/bushel level, the prices 
make the technical appearance more negative. Speaking 
positively for wheat is impossible without the increase of 
the prices above this level. Besides, the high production 
projections in the estimation reports and the insufficient re-
vival in the demand cause selling pressure. Wheat price 
lost value over 20% compared to the highest value in Oc-
tober. A little amount of sales in a short period shows that 
the recovery would not be easy. The increase in especially 
short positions is important. A healthy increase cannot be 
achieved without closing of these positions. Following the 
concentration on the short positions during increases can 
be useful for the decisions to be made.

tarafında 3,53 milyon ton düşüş söz konusu. Buna rağmen 
USDA raporu açıklandıktan sonra buğday fiyatının destek 
çabaları dikkat çekici. Üretimdeki artışın büyük bir kısmı Çin 
ve Rusya tarafından sağlanıyor. Rusya’da buğday üretimi 
600 bin ton artarken, Çin’de ise bir milyon ton artış bek-
leniyor. Geriye kalan bir milyon tonluk artış ise farklı ülkeler 
tarafından paylaşılmaktadır. Çin’deki toplam buğday üretim 
miktarı 122 milyon tona yükselirken, toplam buğday tüke-
timi değişmeyerek 150,5 milyon ton seviyesinde kaldı. Bu-
nun sonucunda Çin’deki buğday stoklarının dönem sonun-
da bir milyon daha fazla gerçekleşmesi bekleniyor. Dünya 
buğday üretiminin yüzde 17’sini sağlayan Çin, buğday tü-
ketiminin de yaklaşık yüzde 18’ini tek başına yapıyor. Çin ile 
ilgili diğer bir önemli not ise dünya buğday stoklarının yüzde 
31,2’sini elinde bulundurmasıdır. Talep tarafındaki düşüşün 
en net hissedildiği ülke ABD olarak ortaya çıkıyor. Ekono-
mideki iyileşmeye rağmen ABD’de talep tarafının düşmesi, 
daha önce belirttiğim gibi FED kaynaklı parasal genişleme-
nin etkilerinden biri olarak görülmektedir. Emtia piyasaların-
dan çıkan bir miktar sermayenin, bu süreçte etkili olduğu 
düşünülmektedir. Talep düşüşü görülen bölgelerden biri de 
Avrupa Bölgesi ülkeleri. Bu ülkelerde de toplam bir milyon 
daha düşük talep var. Kısaca dünyada buğday talebinin 
düşmesine, ABD ve Avrupa Bölgesi yol açmaktadır.

Şikago Ticaret Borsası’nda Aralık vadeli buğday fiyatı, 
yüksek üretim tahminleri ile gerileyerek 600 cent/bushel 
seviyesinin altına sarktı. Kısa vadede buğday fiyatına ilişkin 
beklentileri değiştirecek bir veri bulunmuyor. Ayrıca fiyatların 
600-640 cent/bushel bandının altına inilmiş olması, teknik 
görünümü daha olumsuz gösteriyor. Bu seviyelerin üzerine 
çıkılmadan buğday için olumlu konuşmak zor. Aynı zaman-
da açıklanan tahmin raporlarında, üretimin yüksek olması 
ve talepteki canlanmanın yetersizliği, satış baskısının art-
masına yol açıyor. Buğday fiyatı, Ekim ayında gördüğü en 
yüksek seviyesinden yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti. 
Kısa sürede yaşanan bu miktarda bir satış, toparlanmanın 
da kolay olmayacağını gösteriyor. Özellikle kısa pozisyon-
lardaki artış önemli. Bu pozisyonlar kapanmadan sağlıklı bir 
yükseliş mümkün olmayacaktır. Yükselişler esnasında kısa 
pozisyonlardaki ağırlığın takip edilmesi, alınacak kararlar 
açısından yararlı olabilir.
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We can see the efforts of forming new supports in Feb-
ruary. However; wheat is seen in a strong decrease trend. 
Thus, the news will be used mainly as an excuse for sales. 
Especially the production and demand estimations will be 
followed closely. The announcements of Food and Agricul-
ture Organization (FAO) and the International Grains Co-
uncil (IGC) in February can be effective on the markets. It 
would be useful to wait for the formation of the base before 
taking position in wheat futures. Attention should be given 
while making purchases as there is a decreasing trend. To-
gether with that, it would be taken into consideration that 
increases provide sales opportunity. Long positions can 
be considered again when the wheat price gives serious 
signals for the formation of a base. But, the falling trend 
should be ended firstly to achieve that. It should be taken 
into consideration that risks also increase in a downward 
market. Although we draw a negative picture for wheat pri-
ces in this month, it shouldn’t be forgotten that there has 
been a value loss over 20% since October. Thus, there can 
be a reaction movement towards 600-640 cent/bushel le-
vel again in February. I can define that as a correction of the 
rapid decline. The important thing is the chance of the whe-
at prices to increase over these levels. Then we can talk 
about change in falling trend. In this case, a rapid recovery  
should be seen on production and demand estimations. 
However, it is not possible in short term.

Şubat ayı içerisinde yeni destek oluşturma çabalarını 
izleyebiliriz. Fakat buğday şu anda güçlü bir düşüş tren-
di içerisinde görülmektedir. Bu nedenle gelecek haberler, 
ağırlıkla satışlar için bahane olarak kullanılacaktır. Özellik-
le üretim ve talep tahminleri yakından izlenecektir. Şubat 
ayında Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Uluslarara-
sı Hububat Konseyi’nin (IGC) yeni açıklamaları, piyasalar 
üzerinde etkili olabilir. Vadeli buğday işlemlerinde pozisyon 
almak için öncelikle taban oluşumunun beklenmesi yararlı 
olacaktır. Düşen bir trend içinde hareket edildiğinden alım 
yapılırken dikkatli olunması gerekiyor. Bununla beraber yük-
selişlerin satış fırsatı sunduğu dikkate alınacaktır. Buğday 
fiyatı, taban oluşumuna yönelik ciddi sinyaller verdiği za-
man tekrar uzun pozisyonlar konuşulabilir. Fakat bunun için 
öncelikle düşen trendin bitmesi gerekiyor. Aşağı yönlü bir 
piyasada, risklerin de arttığının göz önüne alınması gerekir. 
Bu ay buğday fiyatı için olumsuz bir tablo çizmemize rağ-
men, Ekim ayından bu yana yüzde 20’nin üzerinde değer 
kaybı yaşandığı unutulmamalıdır. Bu nedenle Şubat ayın-
da yeniden 600-640 cent/bushel bandına doğru bir tepki 
hareketi olabilir. Bunun hızlı düşüşün bir düzeltmesi olarak 
belirtebilirim. Önemli olan buğday fiyatının yeniden bu se-
viyelerin üzerine çıkabilmesidir. O zaman düşüş trendinde 
değişimden söz edebiliriz. Bu durumda üretim ve talep tah-
minlerinde de hızlı bir düzelme görülmesi gerekir. Fakat kısa 
vadede pek mümkün gözükmüyor.
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the fact that the advantages of bulghur such as nutritional value and economic cost, being able to be 
stored long time and being easy to prepare are understood well increases the demand for bulghur. 
today, turkey has an important position with its production and export amounts in this market. In 
turkey where annual consumption per person is approximately 12 kg more than 1 million tons of 
bulghur is produced. turkey’s biggest rival in bulghur production and trade is u.s. 

Dünya pazarında; besin değerinin ve ekonomik maliyet, uzun süre depolanabilme ve kolay hazırla-
nabilme gibi diğer avantajlarının anlaşılması, bulgura olan talebi arttırıyor. günümüzde bu pazarda 
türkiye, üretim ve ihracat miktarıyla önemli bir konuma sahip. kişi başına bulgur tüketimin yıllık 12 kg 
civarında olduğu türkiye’de, 1 milyon tonu aşkın bulgur üretimi gerçekleştiriliyor. Bulgur üretiminde 
ve ticaretinde türkiye’nin en büyük rakibi ise aBD.

World Bulghur Market and Turkey

Dünya Bulgur Pazarı ve Türkiye
...........................................................................................................................................................
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Bulghur is a semi-product nutrient with a simple and typi-
cal production type in food sector, which is achieved after 
cleaning, cooking and drying of wheat and classifying after 
breaking it into specific dimensions.  Bulghur which was dis-
covered in Middle East and Mesopotamia in 2000s BC and 
has an extraordinary processing feature is characterized as 
an actual food source. In the last century production and 
consumption of bulghur have started in America, Europe 
and Africa. 

Bulghur which has spread into the world today is called 
with different names such as boulgur and burghoul. The 
types of bulghur produced today are Coarse Bulghur, Medi-
um Bulghur, Fine Bulghur, Sefel kitel (Fine-not boiled Bulg-
hur), Pounded-Pearled Bulghur and Sis Bulghur (Coarse-
not pounded Bulghur)…

INDUSTRIALIZATION PROCESS OF BULGHUR
Bulghur which is intensely consumed in many countri-

Bulgur, buğdayın temizlenerek pişirilip kurutulması ve 
sonrasında belirli boyutlara kırılarak sınıflandırılmasıyla 
elde edilen, gıda sektöründe sade ve kendine özgü bir 
üretim şekli olan yarı mamul bir besin maddesidir. M.Ö. 
2000’li yıllarda Ortadoğu ve Mezopotamya bölgelerinde 
keşfedilip üretimi yapılan ve olağanüstü işlenme özelliğine 
sahip olan bulgur, gerçek anlamda bir besin kaynağı olarak 
nitelendirilmektedir. Son yüzyılda Amerika, Avrupa ve Afrika 
kıtalarında da üretimi ve tüketimi yapılmaya başlanmıştır.

Günümüzde dünyaya yayılan bulgur, artık bu bölgelerde 
farklı isimlerle de anılmaya başlanmış olup, bulgur, boul-
gur, burghoul gibi isimleriyle de karşımıza çıkabilmektedir. 
Günümüzde üretilen bulgur çeşitleri şunlardır; Pilavlık Bul-
gur (Coarse Bulgur), Midyat Pilavlık Bulgur (Medium Bul-
gur), Köftelik Bulgur (Fine Bulgur), İçli Köftelik Bulgur (Sefel 
kitel) (Fine-not boiled- Bulgur), Aşurelik Bulgur (Pounded-
Pearled Bulgur) ve Yarma (Sis) Bulgur (Coarse-not pound-
ed- Bulgur)…

BULGURUN SANAYİLEŞME SÜRECİ
Özellikle Türkiye, İran, Irak, Suriye, Ermenistan ve Mısır 
gibi ülkelerde yoğun olarak tüketilen bulguru, sanayi sek-
törüne ve fabrikasyon üretime taşıyan ilk ülke Türkiye’dir. 
Türkiye’de bulgur üretimi yapan ilk fabrika, Birinci Dünya 
Savaşı sırasında kurulmuştur. Daha sonra Türkiye’den 
giden insanların, 1950 ve 60’lı yıllarda Amerika’da bul-
guru tanıtmaya başlaması ve ilk fabrikaları açmalarıyla bir-
likte ABD’de de bulgur, üzerinde durulan bir ürün haline 
gelmiştir. Amerikalılar bulgurun ticari yapısını genişletmek 
için Hindistan’da ve diğer pirinç türevi ürünleri seven ül-
kelerde tanıtım büroları açmış, askeri amaçlarla stoklamış 
ve menülerine almışlardır. Türkiye ise bu gelişim geriden 
izlenmiştir. Gerçekte, bu sektörde sanayileşmeye erken 
başlanmış fakat yeterince tanıtım yapılamamıştır. Cumhuri-
yet dönemi ile birlikte sanayileşme yoluna giren Türkiye’de, 
aile şirketleri bulgur sektörüne el atmıştır. Bu fabrikalar 
genellikle Karaman, Gaziantep, Çorum, İçel, Şanlıurfa gibi 
hammaddeye yakın illere kurulmuştur.

2005 yılında yapılan araştırmalarda Türkiye’de bulgur 
fabrikası sayısının 500’e yakın olduğu belirtilmektedir. 
Bugün ise bu sayı 100-200’lerle ifade edilmektedir. Ancak 
fabrika sayısındaki düşüş, üretim düşüşüne yol açmamıştır. 
Fabrika sayısındaki azalmaya rağmen, mevcut fabri-
kalardaki kapasite artışları bulgur üretiminin de artmasını 
sağlamıştır. 

DÜNYA BULGUR ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Türkiye, dünyanın en büyük bulgur üreticisi konumundadır. 
Türkiye’deki tarihi çok eskilere dayanan bulgur bugün, ileri 
teknolojiye sahip fabrikalarda modern tekniklerle üretilme-
ktedir. Günümüzde kişi başına bulgur tüketimin yıllık 12 kg 
civarında olduğu Türkiye’de, 1 milyon tonu aşkın bulgur 
üretimi gerçekleştirilmektedir.  Bu üretim miktarı, makarna 
üretiminden yaklaşık 2-2,5 kat daha fazladır. 2005 yılı ver-
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es such as Turkey, Iran, Iraq, Syria, Armenia and Egypt 
was first brought into industry sector and manufacturing 
by Turkey. The first plant to produce bulghur in Turkey 
was founded during World War I. Then together with the 
introduction of bulghur to America in 1950s and 1960s 
by the people who went there from Turkey and the foun-
dation of the first plants, bulghur became an important 
product in U.S. American people opened bulghur intro-
duction offices in India and other countries where rice is 
consumed in order to broaden the commercial quality of 
bulghur and they stocked it with military purposes and 
included bulghur in menus. In Turkey this development 
was backtracked. Actually, industrialization in this sector 
started early but advertising was insufficient. Turkey star-
ting to industrialize in Republic period, family companies 
started to operate in bulghur sector. These plants were 
generally established in cities such as Karaman, Gazian-
tep, Corum, Icel and Sanliurfa where raw material could 
be found. 

In the researches performed in 2005, it was stated that 
the number of bulghur plants in Turkey was approxima-
tely 500. Today, this number is 100 to 200. However the 
decrease in the number of the plants has not resulted in 
a decrease in the production. In spite of the decrease in 
the number of the plants, increase in the capacity of the 
current plants has also increased the bulghur production.

WORLD BULGHUR PRODUCTION 
AND CONSUMPTION
Turkey is the world’s largest producer of Bulghur. Bulg-

hur, which is deeply rooted in Turkish culture, is currently 
being produced in factories utilizing state-of-the-art tech-
nologies using the most up-to-date production techniques. 
In Turkey where annual bulghur consumption per person is 
nearly 12 kg, more than 1 million ton of bulghur is produ-
ced. This production rate is nearly 2-2.5 times more than 
pasta production. According to the data of 2005, America 
is one of the most important bulghur producers with pro-
duction of 250,000 tons.

In recent years, new bulghur plants have been star-
ted to be opened in European countries and the number 
of bulghur plants have increased day by day. In spite of 
these developments, Turkey is still the biggest bulghur 
producer and technology developer in the world. Nearly 
70% of bulghur production in Turkey is performed in Ga-

ilerine göre ABD, 250.000 tonluk üretimle dünyadaki diğer 
önemli bulgur üreticilerinden biridir. 

Son yıllarda, Avrupa ülkelerinde de yeni bulgur fabrikaları 
inşa edilmeye başlanmış ve dünyadaki bulgur fabrikalarının 
sayısı günden güne artmıştır. Ancak tüm bu gelişmelere 
rağmen Türkiye, tüm dünyada en büyük bulgur üreticisi ve 
teknoloji geliştiricisi konumunda olmaya devam etmektedir. 
Türkiye’de bulgur üretiminin yüzde 70’e yakını Gaziantep’te 
gerçekleştirilmektedir. Gaziantep günümüzde bulgur 
teknolojilerinde ve üretiminde merkez konumundadır.

Bulgurun, protein, B1 vitaminleri, fosfor, potasyum ve 
kalsiyum açısından ekmek, makarna ve pirinçten üstün 
özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Bu içerikleri nedeni-
yle insan sağlığı için son derece faydalı bir üründür. Bul-
gurun faydaları bazı kaynaklarda şöyle sıralanmaktadır: 
kolesterol içermediği için kalp ve damar hastalıkları riskini 
azaltır; doymamış yağa sahip olduğu için sağlıklı bir bes-
indir; mineral ve selüloz açısından çok zengin olduğu için 
besin emilimini hızlandırır, kabızlığı ve bağırsak kanser-
ini önler; radyasyonu emmeyen bir özelliği vardır ve bu 
nedenle ülkelerde nükleer savaşlara karşı, askeri ve sivil 
amaçlar için stokta tutulan ürünler arasındadır; içerdiği fo-
lik asitten dolayı hamile kadınlara tavsiye edilir; çocukların 
zeka gelişimine katkı sağlar; kana yavaş karıştığı için şeker 
hastalarına tavsiye edilir ve istenirse diyetlerde kilo kontrolü 
olarak kullanılabilir.

Besin değerinin anlaşılması, bulgur tüketiminin son 
yıllarda önemli ölçüde artmasına neden olmaktadır. 
Bulgurun yaygın olarak köylerde ve evlerde üretilen ve 
tüketilen geleneksel bir buğday ürünü olduğu Türkiye’de, 
yıllık bulgur tüketimi kişi başına yaklaşık 12 kg’dır. Ancak 
bu tüketim oranı, Türkiye’nin Doğu ve Güney bölgeler-
inde ve de Suriye, Irak, İran, İsrail, Lübnan ve Arabistan 
gibi Ortadoğu ülkelerinde çok daha büyüktür (25-35 kg 
/ kişi). Bu açıdan Ortadoğu, bulgur için önemli bir pazar 
konumundadır.

Pek çok açıdan tahıl bazlı diğer ürünlerden çok daha 
avantajlı özelliklere sahip olsa da, bulgur tüketimi dünyada 
henüz istenen noktaya ulaşamamıştır. Bunun en büyük 
nedeni ise birçok toplum hala bulguru ve nasıl kullanacağını 
bilmemesidir. Ancak yapılan çeşitli tanıtım aktivitelerinin ve 
çalışmalarının da katkısıyla, bulgur tüketiminin önümüzdeki 
yıllarda dünyada daha da yaygınlaşacağı öngörülmektedir. 
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ziantep. Today, Gaziantep is the center of bulghur tech-
nologies and production. 

Bulghur, consumption of which has dramatically inc-
reased in recent years following the understanding of its 
nutritional value is known to have superior features than 
bread, pasta and rice in terms of vitamin B1, phosphorous, 
potassium and calcium. Benefits of bulghur can be listed 
as follows: it decreases risk of cardiovascular disease as 
it does not contain cholesterol; it is a healthy food source 
because it contains unsaturated lipids; due to the fact that 
it is rich in minerals and cellulose, it speeds food absorp-
tion; prevents constipation and intestinal cancer; they do 
not absorb radiation. Therefore, they are products that are 
stocked by civilians and militaries against the threat of nuc-
lear warfare; it is advised to be consumed by pregnant wo-
men due to its folic acid content. It contributes to children’s 
mental development; it is advised to be consumed by dia-
betics due to the fact that it has a slow rate of mixing into 
the bloodstream. It can also be used in diets as a weight 
controller if desired.

Being understood of its nutritional value has caused a 
significant increase in bulghur production in the recent 
year. In Turkey where bulghur is a traditional wheat pro-
duct produced and consumed in villages and homes, 
annual bulghur consumption per person is approximately 
12 kg. However this consumption rate is even more in 
east and south of Turkey and Middle East countries such 
as Syria, Iraq, Iran, Lebanon and Saudi Arabia (25-35 
kg/ per person). In this term, Middle East is a significant 
market for bulghur.

Although it has more advantageous features than other 
grain-based products, bulghur consumption has not reac-
hed to the desired point in the world yet. The most impor-
tant reason of this is that many societies still don’t know 
how to use and consume bulghur. However together with 
the contribution of various advertisement activities and ef-
forts, bulghur consumption is envisaged to spread in the 
forthcoming years.

 
WORLD BULGHUR TRADE
The advantages of bulghur like combining the high nutriti-

onal value with reasonable price, having all the requirements 

DÜNYA BULGUR TİCARETİ
Besin değerlerinin yüksekliğinin uygun fiyatıyla birleşmesi; 
sağlıklı beslenmede gerekli olan tüm gerekleri yerine get-
irmesi; stoklanabilir oluşu ve dayanıklılığının yüksek olması; 
en zor şartlarda bile uzun süre bozulmadan, böceklenme-
den kalabilmesi, bulgurun dünya pazarından aldığı talebin 
artmasına neden olmaktadır.

Dünyada gerçekleşen bulgur ithalatı, 2006-2009 yılları 
arasında istikrarlı bir şekilde büyümüştür. 2006-2007 yılları 
arasında yüzde 40 büyüyen bulgur ithalatı, 2007-2008 
yılları arasında yüzde 65 büyümüştür. 2006 yılında 54,9 mi-
lyon dolar değerinde bulgur, dünya ticaretine konu olurken, 
bu oran 2009 yılında 134,5 milyon dolara ulaşmıştır. 

Türkiye, bulgur konusunda dünyadaki en büyük tedarikçi 
konumundadır. Türkiye’nin bulgur ihracatı, 2006 yılından bu 
yana istikrarlı bir yükseliş trendine girmiş ve 1 milyon tona 
kadar ulaşmıştır. Dünyadaki en büyük bulgur tedarikçisi 
konumunda olan Türkiye’nin en güçlü rakibi ise Amerika 
Birleşik Devletleri’dir. 

Avrupa Birliği ve Ortadoğu ülkelerine en yüksek bul-
gur ihracatını Türkiye gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin 
AB’deki en büyük rakibi, Fransa olarak görünmektedir. 
Ortadoğu’ya yapılan ihracatta ise Türkiye tek söz sahibi ülke 
konumundadır. Türkiye, Avrupa Birliği ve Ortadoğu’daki 
üstünlüğünü Afrika kıtasında sürdürememektedir. Amerika 
Birleşik Devletleri, Afrika’ya Türkiye’den daha fazla ihracat 
yapmaktadır. Ancak ABD’nin bu ihracat rakamları, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) tarafından Afrika ülkelerine 
yapılan gıda yardımını temsil etmektedir. UNDP tarafından 
Afrika ülkelerine yapılan bulgur yardımının çoğu Amerikalı 
ve Güney Afrikalı firmalar tarafından temin edilmektedir. Bu 
gibi durumlar nedeniyle Türk firmalarının UNDP’nin tedarikçi 
listesinde daha fazla yer almaları tavsiye edilmektedir. Türk 
firmaların bu listede daha aktif rol alması halinde, açlıkla 
savaşan ülkelere yapılan yardımlarda bulgurun Türkiye’den 
tedarik edilebileceği belirtilmektedir. 

2009 yılında, ülke bazında dünyadaki en büyük ithalatçılara 
bakıldığında, Zimbabve’nin ilk sırada yer aldığı görülme-
ktedir. Zimbabve’ye yapılan ihracatta ABD söz sahibidir 
ancak yukarıda da değindiğimiz gibi UNDP’nin insani 
yardımlarından kaynaklanmaktadır. Zimbabwe’den sonra 
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of healthy nutrition; being stored and having high degree 
of endurance; remaining without the development of in-
sects and without any spoilage for a long period increase 
the demand for bulghur in the world market.

Bulghur import all around the world increased in 
2006-2009 in a consistent way. Bulghur import which 
increased by 40% between 2006 and 2007 increased 
by 65% in 2007-2008. While world bulghur trade in 
2006 was 54.9 million this rate reached to 134.5 million 
Dollars in 2009. Turkey is the biggest supplier of bulghur 
in the world. Bulghur export of Turkey has entered into a 
consistent increasing trend since 2006 and reached to 
1 million tons. The biggest rival of Turkey as the world’s 
largest bulghur supplier is United States of America.

The highest Bulghur export in European Union and 
Middle East countries is provided by Turkey. The most 
challenging competitor of Turkey in European Union is 
France. For the export performed in Middle East, Turkey 
is the only arbiter. However Turkey cannot achieve its 
superiority in Africa unlike European Union and Middle 
East. United States of America performs more export 
to Africa than Turkey. But the export figures of U.S. repre-
sent the food aid to the African countries by United Nations 
Development Program (UNDP). Most of the food aid made 
by UNDP to African countries is supplied by American and 
South African companies. Because of these reasons, Tur-
kish companies are recommended to be more included in 
the supplier list of UNDP. It is stated that bulghur can be 
supplied to countries struggling against hunger over Turkey 
if Turkish companies become more active in this list.

When the largest importers of the world are reviewed by 
countries; it is seen that Zimbabwe is located on the top 
of world bulghur trade. U.S. is the largest exporter to Zim-
babwe but as we mentioned above, these rates represent 
the food aid provided to the country by UNDP. Iraq that 
follows Zimbabwe is the second most important bulghur 
importer. Iraq meets its whole bulghur need from Turkey. In 
the past years, neighbor countries also exported bulghur 
to Iraq but now Turkey is the leader supplier. The most 
important problems in this sector are money transfer and 
security because of the lack of an authority country. Toget-
her with the establishment of central authority in Iraq, Tur-
kish companies and exporters will continue their existence 
more powerfully. According to the data of 2009; Germany, 
Haiti, Sierra Leone, Liberia, Ruanda and France follow Iraq 
in world bulghur import.

gelen Irak ise dünyanın önde gelen ikinci bulgur ithalatçısıdır. 
Irak bulgur ihtiyacının tamamını Türkiye’den tedarik edilme-
ktedir. Geçmiş yıllarda komşu ülkelerden de Irak’a ihracat 
gerçekleştirilmiştir ancak şu anda Türkiye en güçlü tedarikçi 
konumundadır. Bu pazardaki en önemli sıkıntı para trans-
feri ve otoriter bir devletin olmamasından dolayı güvenliğin 
sağlanamamasıdır. Irak’ta merkezi hükümetin otoritesinin 
oturmasıyla Türk firmaları ve ihracatçıları daha güçlü bir 
şekilde varlıklarını devam ettireceklerdir. 2009 yılı verilerine 
göre dünya bulgur ithalatında Irak’ı sırasıyla Almanya, Haiti, 
Sierra Leone, Liberya, Ruanda ve Fransa takip etmektedir. 
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As one of the main food staples of Anatolia, bulghur 
is also one of the foodstuffs that were processed firstly. 
Bulghur, which is an important and economic carbohy-
drate source, is a semi-finished foodstuff that is obtained 
by cooking and drying of durum wheat called as triticum 
preferably, cracking and thinning it after being husked. 

BULGHUR PRODUCTION PROCESSES
We can examine 10 stages of processing wheat into 

bulghur respectively;
1. Cleaning
2. Washing
3. Cooking and Boiling 
4. Drying
5. Husking
6. Cracking or Cutting
7. Pearling
8. Classifying
9. Sortex
10. Packaging and Storing

Anadolu’nun temel gıda maddelerinden birisi olan bulgur, 
aynı zamanda Dünya’da ilk işlenen gıda maddelerinden bi-
risidir. Önemli ve ekonomik bir karbonhidrat kaynağı olan 
bulgur, tercihen triticum durum cinsi buğdayın usulüne göre 
pişirilip kurutulması, kabuğu soyulduktan sonra kırılarak in-
celtilmesi ile elde edilen yarı hazır bir gıda maddesidir. 

BULGUR ÜRETİM AŞAMALARI
Buğdaydan bulgur elde edilişini, sırasıyla 10 aşamada kı-

saca inceleyebiliriz;
1. Temizleme
2. Yıkama 
3. Pişirme ve Haşlama 
4. Kurutma
5. Kabuk Soyma 
6. Kırma ya da Kesme
7. Parlatma
8. Sınıflandırma
9. Sorteks  (Renk Ayırma)
10. Paketleme ve Stoklama
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Chairman of the Board  Gunmak Degirmen Makine ve Helezon San. Tic. Ltd. Sti.*
Yönetim Kurulu Başkanı Günmak Değirmen Makine ve Helezon San. Tic. Ltd. Şti.*

Bulgur üretimi ve üretim 
teknolojileri
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.........................................................................

‘‘Besides the nutritional superiorities of bulghur, it has many other advantages. We can specify those 
advantages as follows: It does not form mold with the help of cooking and drying processes and thus 
insect and larval formation cannot be occurred. the cooking and drying processes inactivate the 
enzymes and microorganisms. the mineral and vitamins of the wheat are not lost as they are kept by 
the grain during cooking (with the absorbed water).’’

‘‘Bulgurun, besin üstünlüklerinin yanı sıra birçok avantajları daha vardır. Bu avantajları şöyle sıralaya-
biliriz: pişirme ve kurutma işlemlerinden dolayı küf oluşturmaz, böcek ve larva gelişimi olmaz. pişirme 
ve kurutma işlemleri, enzimleri ve mikroorganizmaları etkisizleştirir.
 Buğdayın sahip olduğu mineral ve vitaminler, pişirme sırasında tane tarafından (emilen su ile birlikte) 
tutulduğu için kaybolmaz.’’
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1. CLEANING
After choosing the wheat type proper for the techni-

que, the wheat is cleaned from stem, hay, stone, soil, 
foreign seed and cereal grains that spoil the quality pro-
perties of bulghur by using an aspirator sieve.

2. WASHING
After being cleaned, wheat is purified from other pol-

lutants like dust and soil by washing. Washing is applied 
by centrifugal machines in bulghur producing plants. The 
purified wheat is stored duly.

3. COOKING AND BOILING
The cleaned and washed wheat is subjected to boiling 

process in boilers. The purpose of wetting is to ensure 
the gelatinization of the starch in the grain by getting the 
necessary water to its structure during cooking.

The cooking process is done for the gelatinization of 
the starch in the wheat grains with sufficient water in its 
structure at 110°C in half an hour. Cooking is the most 
important stage for the further processes and the quality 
of bulghur.

4. DRYING
The drying process not only decreases the moisture 

content of the grain but also affect the flavor, color, struc-
ture and nutrition value of the grain significantly.

Containing 40-45% moisture after cooking, wheat is 
dried until the moisture decreases to 11-13% level. The 
drying process is done in the tower-type dryers with the 
help of air flow with a temperature of 80-150 ºC. When 
the temperature is increased, the color of the bulghur is 
darkened.

The drying process, which was done under the sun, 
is realized automatically suitable for health at industrial 
drying towers developed with today’s technology in four 
seasons.

5. HUSKING
The husk of the cooked wheat is separated from the 

1. TEMİZLEME
Tekniğine uygun buğday seçimi yapıldıktan sonra buğ-

day, bulgurun kalite özelliklerini bozan sap, saman, taş, 
toprak, yabancı tohum ve hububat tanelerinden aspiratörlü 
elekten geçirilerek temizlenir.

2. YIKAMA
Temizleme işlemlerinden geçirilen buğdaylar, daha sonra 

yıkanarak toz ve toprak gibi diğer kirletici unsurlardan arın-
dırılır. Bulgur üreten fabrikalarda yıkama, santrifüjlerde ya-
pılır. Temizlenmiş buğday usulüne uygun şekilde depolanır.

3. PİŞİRME VE HAŞLAMA
Temizlenen ve yıkanan buğday, haşlama kazanlarına 

alınarak haşlama işlemine tabii tutulur. Islatmanın amacı, 
danede bulunan nişastanın bünyesine gerekli suyu alarak 
pişme sırasında çabuk jelatinleşmesini sağlamaktır.

Buğdayın pişirilme işlemi, bünyesine yeteri kadar su almış 
olan buğday tanelerinde bulunan nişastanın, yarım saatte 
ve yaklaşık 110 °C’de jelatinize edilmesi için yapılır. Pişirme, 
daha sonraki işlemler ve elde edilecek bulgurun kalitesi için 
en önemli aşamadır.

4. KURUTMA
Kurutma işlemi, sadece tanenin nem içeriğini azaltmakla 

kalmayıp, tanenin flavor, renk, yapı ve besin değerine de 
önemli oranda etki etmektedir.

Pişme sonucunda yüzde 40-45 oranında rutubet içeren 
buğday, rutubeti yüzde 11-13 dolayına ininceye kadar ku-
rutulur. Kurutma işlemi, kule tip kurutucularda, 80 - 150 ºC 
sıcaklığındaki hava akımı yardımıyla yapılmaktadır. Sıcaklı-
ğın yüksek tutulması, bulgurun rengini koyulaştırır. 

Daha önce açık havada güneşin altında yapılan kurutma 
işlemi, günümüz teknolojisiyle geliştirilen endüstriyle kurut-
ma kulelerinde, dört mevsim olarak sağlığa uygun bir şekil-
de otomatik olarak yapılmaktadır.

5. KABUK SOYMA
Pişen buğdayların kabukları çeşitli usullerle soyularak bul-

gurdan ayrılır. Kabuk soymadan önce kuru buğdaya % ~4 ka-
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bulghur by being husked by various styles. Before hus-
king, water with a rate of % ~4 is given to the wheat. This 
makes the husking process faster and easier. 

The husks separated from the grain with aspirators 
can be separated during milling. Averagely 9-10% weight 
loss occurs during this process.

6. CRACKING OR CUTTING
Cracking: Roller and stone mills are used commonly in 

bulghur cracking. The cracked wheat is sorted by using 
sieves. The length requests depend on the purpose of 
use and regions. Husking is also realized during cracking.

Cutting: “Bulghur cutting machine” that is developed 
newly by Gunmak as R&D product and cuts the bulghur 
grains like crystal particles with the desired sizes in bright 
colors by keeping the nutrition value is used for bulghur 
cutting. The wastage rate in the cutting process is 1% at 
most and this rate is very low.

Recently, the companies have started to use bulghur 
cutting machine more and more due to the superior ad-
vantages.

7. PEARLING
Pearling is the next technique after cracking. During 

this process; while the color yellow and brightness is ga-
ined to the bulghur, the surfaces of it is smoothed away 
and an oval shape is given to the bulghur grains.

8. CLASSIFYING
In classifying that is the stage before sortex and re-

jection process; proper bulghur grains are classified with 
most common classes as coarse bulghur (large grain), 
medium and fine bulghur (small grain) via sieves in order 
for the acceptance of the product according to the sortex 
type faster and healthier.

9. SORTEX
With the Novel sorting algorithm in sortex units; be-

sides the damages like stains and spots, the smallest 
change in the color tone is determined sensitively and 

dar su verilip, kabuğun daha çabuk ve iyi soyulması sağlanır. 
Aspiratörlerden geçirilerek taneden ayrılan kabuklar, 

öğütme sırasında da ayrılabilir. Bu işlem sırasında ortalama 
yüzde 9-10 oranında ağırlık azalması meydana gelir.

6. KIRMA YA DA KESME
Kırma: Bulgur kırmada valsli ve taşlı tipteki değirmenler 

yaygın şekilde kullanılır. Kırılan buğday eleklerden geçiri-
lerek boylaması yapılır. Boy istekleri, kullanım amacına ve 
yörelere göre değişmektedir. Kırma sırasında kabuk ayırma 
da gerçekleşmiş olur.

Kesme: Bulgur kesmede Günmak’ın Ar&Ge ürünü olarak 
yeni geliştirmiş olduğu ve bulgurun besin değerlerini koru-
yarak bulgur tanelerini istenilen ebatlarda kristal parçacıkları 
gibi şekilli ve doğal parlak renginde kesen “bulgur kesme 
makinesi” kullanılmaktadır. Bu kesme olayında fire oranı en 
fazla yüzde 1 olup, bu oran oldukça düşüktür.

Son zamanlarda işletmeler, bulgur kesmedeki üstün 
avantajlarından dolayı, bulgur kesme makinesini daha çok 
tercih etmeye başlamışlardır. 

7. PARLATMA
Parlatma, kırma yönteminden sonra uygulanan tekniktir. 

İşlem esnasında, bulgura sarı renk ve parlaklık kazandırılır-
ken aynı zamanda yüzeyleri düzeltilmekte ve bulgur tanele-
rine oval bir şekil verilmektedir.

8. SINIFLANDIRMA
Sorteks yani renk ayırma ve ret işleminden önce yapılan 

sınıflandırmada ise; ürünün sortekste cinsine göre daha hızlı 
ve sağlıklı bir şekilde kabul edilmesi için uygun bulgur tane-
leri, elekler vasıtasıyla pilavlık (büyük tane), midium (orta) ve 
köftelik (küçük tane) gibi en çok bilinen sınıflara ayrılır.   

9. SORTEKS  (RENK AYIRMA)
Renk ayıklama sırasında, Novel ayıklama algoritması sa-

yesinde ürün üzerindeki leke, benek gibi hasarların yanı sıra 
renk tonunda olabilecek en küçük değişim bile hassasiyetle 
belirlenmekte ve bu taneler üründen ayıklanmaktadır.

Her bir hasar tipi için yapılan hassasiyet ayarları ve ayık-
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these grains are separated from the product.
The sensitivity measures for every damage type and 

separation techniques increase the productivity of sortex 
and prevent good product loss by separating the undesi-
rable products only.

10. PACKAGING AND STORING
Bulghur is packaged and stored by using suitable pac-

kages like sack, cloth bags, etc. that are new and not 
harmful to health and do not spoil the material. According 
to TSE Standards; bulghur types such as fine bulghur 
(0,8-1,75 mm), medium fine bulghur (1,75-2,25 mm), lar-
ge fine bulghur (2,25-3,25 mm) are marketed after being 
packaged.

If the place does not get direct sun and the room tem-
perature is around 20–22 °C, bulghur can be preserved 
almost a year without losing its nutrition value. Bulghur 
should be stacked on the dried floor and grids in the sto-
rages in a way that you can walk around freely and that 
it is well-ventilated and is not exposed tı direct sunlight. 
Bulghur, which should be got together with substances 
that is damp and smelly and adversely affect the flavor 
and other properties of the product, should be stored 
averagely at 20 °C.

According to TS 2284; a good bulghur has its own co-
lor, flavor and smell; it should not be bitter, sour, rotten, 
and moldy; should not have a foreign flavor and smell; 
the grains should be solid, have the same appearance 
and structure. It shouldn’t contain foreign substances. 
The moisture should not exceed 13%.

WHEAT IN TERMS OF NUTRITIONAL VALUE
Besides the nutritional superiorities of bulghur stated 

above, it has many other advantages. We can specify 
those advantages as follows:

1. It does not form mold with the help of cooking and 
drying processes and thus insect and larval formation 
cannot be occurred.

2. The cooking and drying processes inactivate the 
enzymes and microorganisms.

3. The mineral and vitamins of the wheat are not lost 
as they are kept by the grain during cooking (with the 
absorbed water).

4. As the embryo is not separated and the nutritional 
values are transferred to the grain during cooking, it has 
more nutritional values than bread and pasta.

5. The shelf life is longer than many products as a re-
sult of cooking and drying.

6. It does not contain cholesterol and is important in 
terms of healthy nutrition as it has unsaturated fat.

7. It is quite cheaper than bread and pasta and easy 
to prepare.

8. It does not absorb radiation and is suitable to be 
stored in hot and humid environments.

lama teknikleri, Sorteks’in verimini arttırmakta ve sadece 
istenmeyen ürünler ayıklanarak, iyi ürün kaybının önüne 
geçilmektedir.

10. PAKETLEME VE STOKLAMA
Bulgur; yeni, sağlığa zararlı olmayan ve içerisindeki mad-

deyi bozmayacak çuval, bez torba v.b. uygun ambalajlara 
konularak ambalajlanır ve depolanır. TSE Standartları’na 
göre; köftelik (0,8-1,75 mm), orta pilavlık (1,75-2,25 mm), 
iri pilavlık (2,25-3,25 mm) olarak sınıflandırılan bulgur tipleri, 
ambalajlanarak pazarlanmaktadır. Bulgurun bekletildiği yer 
direk güneş ışığı almıyorsa ve oda sıcaklığı 20–22 °C civa-
rında seyrediyorsa, bulgur, gıda değerinde hiçbir bozulma 
olmadan yaklaşık bir yıl dayanabilir.

Bulgur, depolarda kuru zemin ve ızgara üzerine dizilerek 
etraflarında serbestçe gezilebilecek, aynı zamanda iyi hava 
alabilecek ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak 
şekilde istiflenmelidir. Nemli, kötü kokulu, ürünün tadına ve 
diğer özelliklerine olumsuz etki edecek maddelerle bir ara-
da bulundurulmaması gereken bulgur, ortalama 20 °C’de 
muhafaza edilmelidir. TS 2284’e göre iyi bir bulgur kendine 
has renk, tat ve kokuda olmalı, acılaşmış, ekşimiş, kokuş-
muş, küflenmiş olmamalı, yabancı bir tat ve koku ihtiva et-
memeli, bulgur taneleri sağlam, bir örnek görünüş ve yapı-
da olmalıdır. Yabancı madde içermemelidir. Rutubeti yüzde 
13’ ü aşmamalıdır.

BESİN DEĞERİ AÇISINDAN BULGUR
Bulgurun, yukarıda bahsettiğimiz besin üstünlüklerinin 

yanı sıra birçok avantajları daha vardır. Bu avantajları şöyle 
sıralayabiliriz:

1. Pişirme ve kurutma işlemlerinden dolayı küf oluştur-
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maz, böcek ve larva gelişimi olmaz.
2. Pişirme ve kurutma işlemleri, enzimleri ve mikroorga-

nizmaları etkisizleştirir.
3. Buğdayın sahip olduğu mineral ve vitaminler, pişirme 

sırasında tane tarafından (emilen su ile birlikte) tutulduğu 
için kaybolmaz.

4. Embriyo kısmı ayrılmadığından ve burada bulunan be-
sin maddeleri pişirme esnasında danenin içine geçtiğinden 
ekmek ve makarnaya göre besin değeri daha yüksektir.

5. Pişirme ve kurutma sonucu raf ömrü birçok ürüne göre 
daha uzundur.

6. Kolesterol içermez ve doymamış yağa sahip olduğun-
dan sağlıklı beslenme açısından önemlidir.

7. Makarna ve ekmeğe göre oldukça ucuzdur ve hazır-
lanması kolaydır.

8. Radyasyon emmez, sıcak ve rutubetli ortamlarda stok-
lanmaya elverişlidir.

9. İçerdiği folik asitten dolayı çocuk ve hamile kadınlar 
açısından çok önemli bir gıda maddesidir. Çocukların beyin 
gelişiminde çok önemli bir etkiye sahiptir.

10. Hububat ürünlerinde dezavantaj olan ve bazı besin-
lerin emilimini engelleyen fitik asit, pişirme ve kurutma işle-
minden dolayı bulgurda bulunmaz.

11. Yüksek mineral ve selülozdan dolayı besin emilimini 
hızlandırır; kabızlığı engeller ve bağırsak kanserini önlemede 
önemli etkiye sahiptir.

* Established in Gaziantep in 1977, Gunmak Degrmen Makina 

ve Helezon San. Tic. Ltd. Sti. is the company that formed the first 

R&D unit for the development of bulghur and lentil machines in 

the world. Besides improving the existing systems; Gunmak that 

realizes the development of the machines and systems success-

fully conducts its R&D projects together with TUBITAK, KOSGEB 

and Gaziantep University. The systems and machines developed 

by Gunmak R&D unit are far more advanced than the ones used 

in the world today.

*1975 yıllında Gaziantep’te kurulan Günmak Değirmen Makina 

ve Helezon San. Tic. Ltd. Şti., dünyada bulgur ve mercimek ma-

kinelerinin geliştirilmesi üzerine ilk Ar&Ge birimi oluşturan firmadır. 

Mevcut sistemlerin iyileştirilmesinin yanı sıra yeni makine ve sis-

temlerin geliştirilmesini başarı ile gerçekleştiren Günmak, Ar&Ge 

projelerini TÜBİTAK, KOSGEB ve Gaziantep Üniversitesi ile birlikte 

gerçekleştirmektedir. Günmak Ar&Ge biriminin geliştirdiği sistem ve 

makineler, şu an dünyada kullanılan sistem ve makinelerden çok 

daha ileri durumdadır. 

9. It is a very important foodstuff for kids and pregnant 
women due to the folic acid in its structure. It has an im-
portant effect on the brain development of kids.

10. It does not contain phytic acid that is a disadvan-
tage in cereal products and prevents the absorption of 
nutrients due to the cooking and drying processes.

11. It accelerates absorption of nutrients due to high 
mineral and cellulose; it prevents constipation and has an 
important effect on preventing intestinal cancer.
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ts 4500 
Buğday unu standardı’nın 
hazırlık aşamaları ve sonu

preparation stages 
and the conclusion of 

ts 4500 wheat flour 
standard

.................................................................

ergİn Ünver
Senior Agricultural Engineer
Ziraat Yüksek Mühendisi

Constituting the main raw material of bread that is used 
in the nutrition of the people living in Turkey and meeting 
the daily energy expenditure; the flour was under the legal 
control pursuant to the “wheat flour section of Foodstuff 
Regulations (GMT)” which entered into force in 1951. As a 
result of the increase in population in Turkey and the deve-
lopment of wheat flour production technology, GMT began 
not meeting the requirements and “Wheat Standard Num-
bered as TS 2974” was issued in 1978. On the other hand; 
upon stone mills’ (primitive mills) giving their places rapidly 
to flour mills in flour production, it was decided to form a 
“Wheat Flour Standard) for the purpose of both helping 
this industry branch and protecting the consumer by dis-
ciplining the production. This decision was taken into the 
1976-77 program of “Turkish Standards Institution (TSE)”.

I was chosen as the Technical Reporter of “Wheat Flour 
Standard” that was going to be prepared for TSE besides 
my real job when I was Department Head of Central Quality 
Laboratory of Turkey Wheat Research and Training Pro-
ject in 1977 with the support of the executives of “Ankara, 
Central Anatolia Agricultural Research Institute”. Firstly, I 
planned to take “Wheat Flour Section of Foodstuff Regu-
lation (GMT)”, which was issued basing on “Public Health 
Act” in 1952, as a start in order to determine the philo-
sophy of the Standard. In that regulation; the flour qualities 
were determined on the basis of yield and were ranged as 
“Extra Extra” with a yield of 71 (including 71), “Extra” with a 
yield between 74-76 (including 76), “First Class” with a yi-
eld between 79-81 (including 81) and “Second Class” with 

Türkiye’de yaşayanların beslenmesinde ve günlük enerji 
sarfının karşılanmasında yararlanılan ekmeğin ana hammad-
desini oluşturan un, 1951 yılında yürürlüğe konulan “Gıda 
Maddeleri Tüzüğü’nün (GTM) “buğday unu bölümü” gere-
ğince yasal kontrol altında tutuluyordu. Türkiye nüfusunun 
artması ve buğday unu üretim teknolojisinin gelişmesi sonu-
cunda GTM gereksinmelere cevap veremez duruma gelmiş 
ve 1978’de “TS 2974 Sayılı Buğday Standardı” çıkarılmıştı. 
Diğer yandan buğday unu üretiminde taşlı değirmenlerin (Ka-
rataş değirmen) yerini hızla un fabrikalarına bırakmaya başla-
ması üzerine, hem bu sanayi koluna yardımcı olmak hem de 
üretimi disipline ederek tüketiciyi korumak amacıyla “Buğday 
Unu Standardı” çıkarılmasına karar verildi ve bu karar “Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE)”nün 1976-77 programına alındı.

1977 yılında Türkiye Buğday Araştırma ve Eğitim 
Projesi’nin Merkez Kalite Laboratuvarı Bölüm Başkanıy-
ken, kadrosunda yer aldığım “Ankara, Orta Anadolu Böl-
ge Zirai Araştırma Enstitüsü” yöneticilerinin desteğiyle, 
asıl işimin yanında TSE için hazırlanacak “Buğday Unu 
Standardı”nın Teknik Raportörü olarak seçildim. İlk olarak 
Standardın felsefesini belirlemek üzere 1952’de “Umumi 
Hıfzıssıhha Yasası’na” dayanılarak çıkarılan “Gıda Maddele-
ri Tüzüğü’nün (GMT) Buğday Unların Bölümünü” başlangıç 
almayı plânladım. Bu tüzükte belirtilen un sıfatları randıman 
esasına göre belirlenmiş olup 71’e kadar randımanlılar (71 
dahil) “Ekstra Ekstra”; 74 - 76 randımanlılar (76 dahil) “Eks-
tra”; 79 – 81 randımanlılar (81 dahil) “Birinci Nev’i”; 84 - 86 
randımanlılar (86 dahil) “İkinci Nev’i” şeklinde sıralanmıştı. 
Yaygın olarak ekstra undan “francala”; Birinci Nev’i’den de 
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a yield between 84-86 (including 86). Commonly, French 
bread was made of extra flour and “Loaf of Bread” was 
made of “First Class”. As wheat flour constitutes the raw 
material of many flour products, particularly bread; I adop-
ted as principle to add technical, chemical and hygienic 
precautions to the Standard in order to protect consumers 
and honest producers.

Besides; by taking into consideration that 80% of the 
produced flour is used for bread production, lots of efforts 
were made for the preparation of the Standard that can 
provide a basis for the demands of the society and industry.

According to that; the standard is aimed to meet the fol-
lowing demands:

• Responding to the requests of all income groups and 
getting their rights under control;

• Meeting the existing physical, chemical and palate re-
quests of the consumers;

• Bread’s as the main food staple having optimum prote-
in content and thus helping to prevent the protein hunger;

• Ensuring tax justice by applying financial provisions on 
the types of the products to be consumed by different in-
come groups.

• Separation of the flour for the production of low yield 
products like Type 550-650 and disciplining the ones sold 
in the market with classes like “Village Bread and Ugralik 
Wheat Flour (The flour used for rolling out the dough) ”;

• Disciplining the production of products cooked on the 
sheet like flat bread that is fermented and does not rise af-
ter long fermentation process and the production of whole 
meal and whole wheat bread to be produced with special 
technology.

STUDIES OF WHEAT FLOUR STANDARD
As soon as I got the Technical Reporter job; I started to 

interview with the universities, owners, executers and tech-
nical staff of famous flour mills and bread companies on the 
subject. I learned professional terms and information on the 
production process by attending especially the night shifts 
of some bread companies. It is not possible for me to re-
member all the names that gave technical and executive in-
formation about the industry and shared their views on the 
future. I owe many thanks to all, greeting the ones who are 
alive and commemorating God’s mercy on the ones who 
died. During that period; I was preparing the reports of Flo-
ur and Bakery Products Specialization Commission for the 
Five-Year Plan Works of State Planning Organization (DPT) 
with the title of Member of Executive Vice President and 
President. I also used that information for the Standard.

I brought together all the information I gained as a result 
of the works stated above with the subjects of wheat grain 
anatomy, biochemistry, grinding technology, human diges-
tive system and absorption of nutrients that I studied at US 
North Dakota State University for my master degree.  Thus, 

“Somun Ekmek” üretilirdi. Öte yandan buğday unu, başta 
ekmek olmak üzere çok sayıdaki mamulün hammaddesini 
teşkil edeceğinden, tüketicileri ve dürüst üreticileri korumak 
üzere gereken teknik, kimyasal ve hijyenik tedbirlerin de 
Standartta yer almasını prensip edinmiştim. 

Ayrıca üretilen unların yaklaşık % 80’nin ekmek üretimin-
de kullanıldığını göz önünde tutularak Standardın, toplumun 
ve sanayinin taleplerine zemin sağlayabilecek şekilde hazır-
lanmasına gayret edildi. Buna göre standardın;

• Tüm gelir gruplarının isteklerine cevap verebilmesi ve 
onların haklarını kontrol altına alabilmesi;

• Tüketicinin halihazırdaki fiziksel, kimyasal ve damak is-
teklerini karşılayabilmesi;

• Başlıca gıda maddesi ekmeğin optimum oranda protein 
içermesi ve böylece protein açlığının önlenmesi konusunda 
yardımcı olabilmesi; 

• Değişik gelir gruplarının tüketeceği mamullerde sarf 
edilecek tiplere, akçalı hükümler uygulayıp vergi adaletine 
olanak sağlayabilmesi;

• Tip 550-650 gibi düşük randımanlı unların üretimi için 
ayrılması ve pazarlamada “Tandırlık ve Uğralık” gibi sıfatlarla 
satılanların disipline edilmesi;

• Mayalanan ve uzun fermantasyon sonunda fazla kabar-
mayan bazlama gibi sacda pişirilen mamuller ile özel tekno-
lojiyle üretilecek kepekli ve tam buğday ekmeklerin üretimi-
nin disipline edilmesi gibi talepleri karşılaması amaçlandı.

BUĞDAY UNU STANDART ÇALIŞMALARI
Teknik Raportörlük görevini alır almaz konuyla ilgili üniversi-

teler, tanınmış un ile ekmek fabrikalarının sahipleri, yöneticileri 
ve teknik elemanları ile görüşmelere başladım. Bazı ekmek 
fabrikalarının özellikle gece vardiyalarına katılarak, mesleki 
terimler ve üretim süreci hakkında bilgi edinmeye başladım. 
Çalışmalarım sırasında bana, konu hakkında her türlü tek-
nik ile sanayinin idari bilgilerini veren, geleceğe dair görüş-
lerini bildiren tüm bireyleri anımsamam ve isimlerini vermem 
olanaksız. Her birisine teşekkürlerimi bildirmeyi, aralarından 
yaşayanları saygıyla selâmlamayı, ebediyete intikal edenle-
ri de rahmetle anmayı borç bilirim. Bu süre içerisinde aynı 
zamanda Devlet Plânlama Teşkilâtı (DPT)’nın Beş Yıllık Plan 
Çalışmaları için Üye Başkan Yardımcısı ve Başkanı sıfatıyla 
Un ve Unlu Mamuller Özel İhtisas Komisyonları’nın raporları-
nı da hazırlıyordum. Elde edilen bilgilerden, Standart için de 
yararlandım. 

Yukarda belirttiğim çalışmalar sonucunda edindiğim tüm 
bilgileri, Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Dakota Eyalet Üni-
versitesi’ndeki master eğitimimde öğrendiğim buğday tane 
anatomisi, biyokimyası, öğütme teknolojisi ile insan sindirim 
sistemi ve besinlerin absorbe edilmeleri konularının ışığı altın-
da harmanladım ve gerekecek kimyasal, fiziksel ve teknolojik 
analiz yöntemleriyle birlikte ilk Standart taslağını tamamladım. 

TSE Mamul Gıdalar Hazırlık Çalışmaları Teknik 
Komisyonu’nda, tarafımdan da uygun görülen düzenleme-
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I prepared the first outline of the Standard with chemical, 
physical and technologic analysis methods.

The standard outline, which was prepared again with the 
regulations and additions by me at TSE Finished Foods 
Preparation Studies Technical Commission, was sent to 50 
organizations to get their opinions in 1980. Only 22 views 
were reported. The analysis results for the last 3-year whe-
at flour were asked from the related universities, public and 
private institutions on the doubtful subject of “Dry gluten, 
ash and insoluble ash in hydrochloric acid value of 10%”.

While we were waiting for the answers, I was appointed 
to the Istanbul Yesilkoy Agricultural Research Institute with 
the title of Chief Engineer in August 1980. Actually I was re-
legated due to the political issues. After that 12th September 
1980 military coup was made; as a result of that General 
Directorate of Agricultural Research was transformed into 
Head of Department at General Directorate of Agricultural 
Affairs in mid 1981s. They managed to appoint me to that 
department in August 1981 after losing my documents un-
der the excuse of my document’s being “incorrect”. My new 
job was involving bureaucratic work which I really don’t like. 
My first duty was sadly to prepare the letter for the transfer of 
the land belonging to Research Institute next to the military 
airport between Ataturk Airport, Yesilyurt and Florya to the 
Ministry of Defense for the safety issues. Thus the institu-
te established in 1926 and working for finding new varieties 
was moved to Halkali Agricultural School and its premises 
were demolished for building lodgings. There weren’t any 
testing lands due to the transfer of the lands where sunflo-
wer seed developing-producing studies were being conduc-
ted to the World Trade Center and Fair campuses. I guess 
the land of Agricultural School where the institute was mo-
ved to is vanished now. While I was conducting my studies 
on the Standard with despondency, a law was passed for 
the officials that had completed 20 years in the public sector; 
they would be retired over 25 years. As I had been in service 
for 20 years 11 months, I presented my retirement petition. 
When the General Manager asked me to take back my peti-
tion, I informed him that “I would like to take back but I could 
send it to the related offices by lodging negative statement”. 
Everybody but me retired in February 1982. They did not 
refuse mine and I retired in April 1982 when I was 44.

I got job offers from some private institutions as soon as 
I got retired. I became the Plant Manager of a flour mill in 
Akhisar which was an Aegean region-based company on 
condition that “I would not take any responsibility due to 
that I was inexperienced in marketing”. The flour mill with 
150 ton/day capacity was opened on 2nd June 1982. Alt-
hough I got theoretical and practical experience on flour 
production, I firstly researched the wheat quality properties 
of the region as I did not know them. I learned that high 
quality Cumhuriyet 75 wheat was grown in the region but 
due to that the amount was not enough, the wheat brought 

ler ve eklentilerle yeniden hazırlanan standart taslağı, 1980 
yılında görüşleri alınmak üzere 50 kuruluşa gönderildi. Ce-
vaplara tanınan süre sonunda sadece 22 görüş bildirildi. 
Tereddütle karşılanan “Kuru Glüten, Kül ve Külün % 10’luk 
Hidroklorik asitte Çözünmeyen Değerler” konusu için ilgili 
üniversitelerden, kamu ve özel kuruluşlardan son 3 yıla ait 
buğday unlarıyla ilgili söz konusu analiz sonuçları istendi. 

Cevaplar beklenirken Ağustos 1980’de Baş Mühendis 
Unvanıyla İstanbul Yeşilköy Zirai Araştırma Enstitüsü’ne 
tayin edildim. Daha doğrusu politik nedenlerle yerimi 
boşaltmak için sürdüler. Tam bu sıralarda 12 Eylül 1980 
askeri darbesi yapıldı ve 1981 ortalarında Tarımsal Araş-
tırmalar Genel Müdürlüğü kapatılarak Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı konumuna getirildi. Beni 
de “yanlış yapılmış” gerekçesiyle, üç defa evrak kaybettik-
ten sonra, Ağustos 1981’de bu daireye tayin edebildiler. 
Ancak yeni görev yerim hiç sevmediğim bürokratik çalış-
maları kapsıyordu ve ilk işim de Atatürk Hava Limanı’nın, 
Yeşilyurt – Florya yolu arasındaki askeri hava alanı yanın-
da kalan Araştırma Enstitüsü arazisinin, emniyet gerekçe-
siyle Milli Savunma Bakanlığı’na devrine dair olur yazısını, 
üzülerek hazırlamak oldu. Böylece, 1926 yılında kurulan 
ve yeni çeşitlerin bulunmasını sağlayan enstitü, Halkalı 
Ziraat Okulu’na taşındı ve yerleşkesi de yıkılarak yerine 
lojmanlar dikildi. Daha önce ayçiçeği tohumu geliştirme-
üretme çalışmalarının yapıldığı tarlaların da Dünya Ticaret 
Merkezi ve Fuar yerleşkelerine devredilmesi nedeniyle hiç 
deneme arazisi kalmamıştı. Zannederim enstitünün ta-
şındığı Ziraat Okulu’nun arazisinin yerinde de şimdi yeller 
esiyordur. Moral bozukluğu altında Standart çalışmaları-
ma tekrar başlayıp devam ederken, bu sefer de kamuda 
20 yılını doldurmuş memurlara isterlerse 25 yıl üzerinden 
emekli olabileceklerine, gerekirse resen de işlemin yapı-
labileceğine dair yasa çıkarıldı. Benim de 20 yıl 11 aylık 
hizmetim bulunduğundan hemen dilekçe verdim. Genel 
Müdür dilekçemi geri almamı arzuladığında, “geri almak 
istemediğimi ancak haklı olarak olumsuz şerhi koyarak 
ilgili yerlere gönderebileceğini” bildirdim. Dilekçe verenler-
den ben hariç herkese Şubat 1982’de emeklilikleri tebliğ 
edildi. Benimkini ise geri çeviremediler ve Nisan 1982’de 
44 yaşımdayken emekli oldum. 

Emekli olur olmaz bazı özel sektör kuruluşlarından iş 
teklifi almaya başladım ve Ege Bölgesi merkezli büyük bir 
gıda kuruluşunun Akhisar’daki un fabrikasında, “pazarlama 
konusundaki deneyimsizliğim nedeniyle sorumluluk alama-
yacağım” koşuluyla Fabrika Müdürlüğü görevine getirildim. 
2 Haziran 1982 günü, 150 ton/gün kapasiteli un fabrikası 
fiilen açıldı ve işe başladım. Un üretiminde teorik ve tatbiki 
deneyimlerim olmasına karşın, bölgenin buğday kalite özel-
liklerini bilmediğimden öncelikle bu hususları araştırdım. Yö-
rede, yüksek kaliteli Cumhuriyet 75 Buğdayının bulunduğu-
nu ancak miktarı yeterli olmadığından Trakya’dan getirilenler 
ile ithal Meksika çeşitleriyle paçal yapılarak öğütüldüğünü 
tespit ettim. O sırada Silivri’den Gelibolu’ya kadarki tarla-



February • Şubat 2014 95

artıcle • makale

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

from Thrace was blended with the imported Mexican varie-
ties. As I knew the intense sunn pest damage on the lands 
from Silivri to Gallipoli, I eliminated the wheat brought from 
that region with “suspended gluten” and “suspended sedi-
mentation” tests. Thus, we managed to market the flour we 
got with three shifts easily.

I quitted from my job in November 1983 using the school 
problems of my children as an excuse due to that some of 
my principles like production, marketing, sanitation, laborers 
and authority on other employers were not realized by the 
management. I learned the milling terms and details of the 
business while I was working with the craftsmen and their 
assistants on each stage of the production. As I witnessed 
the cutthroat unfair competition in terms of trade and de-
ceptions on the checks for the forward sales, I informed the 
other businesses later I worked at that I could take responsi-
bilities on any fields except for marketing. The painful side is 
that marketing is the hardest issue in flour industry and this 
issue comes before quality, sanitation and milling technique.

I re-started my Standard studies when I returned to An-
kara. I prepared a second outline with the contribution of 
Technical Committee by bringing together the views from 
22 organizations with the answers on doubtful issues. This 
outline was presented to the view of 95 organizations in 
1984. At that period, the issues of “a high rate of anemia as 
a result of nutritional deficiency” of Turkish people were on 
the agenda. For the solution of the problem to some extent; 
like in U.S., I prepared “Enriched Flour Standard” including 
the addition of the element of iron and B group vitamins 
that were lost from the wheat with refining. As a result of 
the negotiations with the committee chairman, we dropped 
that issue a later date as the flour industry comprised of 
many small businesses and thus the auditing of them was 
impossible.

During my studies on the Standard; I was offered to at-
tend to the professional association to be founded by the 
managers of some large flour mills in Ankara in March 1985 
for the purpose of struggling with the problems encounte-
red in the industry and for taking action together. I comp-
leted the required legal formalities for the formation under 
the name “Millers Association of Ankara Region” and the 
association was formally established. I became the first 
“Secretary General”. 

25 out of 95 organizations presented their answers at the 
end of the duration for the second outline. The main rejecti-
ons were for the yields given in parentheses in order for pre-
venting the hesitations of flour production employees besi-
des the ash rates of the varieties and those were removed.

Universities wanted protein instead of dry gluten. As pro-
tein would not be enough by only itself in terms of bread 
quality, wet gluten analysis were done in each flour mill for 

larda yoğun süne tahribatını bildiğimden, bölgeden gelen 
buğdayları; tarafımdan geliştirilen önce “beklemeli glüten”, 
bazı aksilikleri tespit ettikten sonra da “beklemeli sediman-
tasyon” testleriyle elimine ettim. Bu sayede üç vardiyayla 
elde ettiğimiz unların kolayca pazarlanması sağlandı. 

Üretim, pazarlama, sanitasyon, işçi ve diğer çalışanlar 
üzerindeki otorite gibi bazı prensiplerim üst yönetimce ye-
rine getirilmeyince, çocuklarımın okulunu bahane ederek 
istifa edip Kasım 1983’te fabrikadan ayrıldım. Özel sek-
törde görev yaparken, üretimin her kademesinde usta ve 
yardımcılarıyla birlikte fiilen çalışırken hem kullanılan de-
ğirmencilik terimlerini hem de işin inceliklerini öğrendim. 
Öte yandan ticaret yönünden karşılaşılan kıyasıya haksız 
rekabete ve dönen vadeli satışlardan alınan çeklere ait 
dalaverelere şahit olduğumdan, sonradan çalıştığım iş-
letmelerde, pazarlama hariç diğer konularda sorumluluk 
alabileceğimi belirttim. İşin acı tarafı un sanayinde en güç 
konu pazarlamaydı ve bu konu kalite, sanitasyon, öğütme 
tekniğinden önce geliyordu.

 Ankara’ya dönünce Standart çalışmalarıma tekrar baş-
ladım. Yukarda belirttiğim konuyla ilgili 22 kuruluştan ge-
len görüşleri ve tereddütlü hususlarda verilen cevapları 
harmanlayarak, Teknik Komite’nin de katkılarıyla ikinci bir 
taslak hazırladım. Bu taslak 1984 yılında 95 kuruluşun gö-
rüşüne sunuldu. Bu sırada, Türk halkının “beslenme yeter-
sizliği sonucu yüksek oranda kansızlık” problemleri gün-
demdeydi. Bir ölçüde sorunun çözülebilmesi için ABD’de 
uygulandığı gibi rafinajla buğdaydan kaybedilen oranlarda 
demir elementinin ve B gurubu vitaminlerin una eklenme-
sini içeren “Zenginleştirilmiş (enrichment) Un Standardı”nı 
da hazırlamıştım. Ancak komite başkanıyla yaptığımız gö-
rüşmeler neticesinde, un sanayinin genellikle çok sayıda ve 
küçük işletmeden oluşması ve dolayısıyla bu maddelerin 
katılıp katılmadığına dair denetimin olanaksızlığı nedeniyle 
konuyu ileriye bıraktık. 

Standart çalışmalarım sırasında, Mart 1985’te, Ankara’da 
kurulu büyük un fabrikalarının bazı yöneticileri, birlikte hare-
ket ve karşılaşılan sorunlarla mücadele edebilmek amacıyla 
mesleki bir dernek kurmak istediklerini belirtip, kuruluşta 
görev almamı teklif ettiler. “Ankara Bölgesi Değirmenciler 
Derneği” adı altındaki oluşum için gereken yasal formalitele-
ri kısa sürede tamamladım ve dernek resmen kuruldu, ben 
de ilk “Genel Sekreteri” oldum.

İkinci taslağa görüş bildirmek için tanınan süre sonunda, 
95 kuruluşun 25’inden cevap gelmişti. İtirazların başında, 
tiplerin içerebilecekleri kül oranlarının yanında, un üretim 
elemanlarının bocalamalarını önlemek amacıyla parantez 
içerisinde verilen randımanlar geliyordu ve bunlar kaldırıldı.

Üniversiteler, kuru glüten yerine protein konmasını istiyor-
lardı. Ekmek kalitesi yönünden sadece proteinin yeterli bu-
lunmaması nedeniyle hemen her un işletmesinde kalite için 
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the quality and thus dried gluten could be found easily. On 
the other hand, there was a high rate relationship between 
statistically dry gluten and protein amounts. Besides, protein 
assay devices were expensive and the technical staffs that 
would make the analyses and prepare the adjusted soluti-
ons were scarce at the facilities. However; as the washing 
process in gluten assay was done by hand, dry gluten was 
preferred in order for reducing the level of error. The prob-
lem was solved with the development of the apparatus that 
removed excess water via automatic gluten washing and 
centrifugation. Thus; the outline, which was rearranged in 
the light of all opinions, was re-made by me with the help of 
Technical Committee and presented to the approval of TSE 
Technical Board to be accepted as the “Turkish Standard”. 
TSE Technical Board included the institute’s president and 
board members, the members of general assembly of the 
relevant ministries, head of the preparatory group, university 
and rooms’ union members. Approximately 60 members 
attended to the meeting of “Wheat Flour Standard Outline” 
which was presented to the Approval of the Board. A mem-
ber holding a floor during the speeches offered to increase 
the 50-kilogram package stated in the packaging section of 
the outline to 71,5 kg  due to the old habits. But as soon 
as I stated that the maximum weight carried by a person 
is 55 kg according to the Universal Declaration of Human 
Rights which was signed by also Turkey, the offer was ta-
ken back. Another member offered the change of “The used 
polypropylene sacks would be re-used in the flour packa-
ging after being washed and fumigated” provision into “New 
polypropylene sacks would be used”; the offer was appro-
ved and the outline was accepted as Turkish Standard with 
the title of “TS 4500 Wheat Flour” at the end of the session 
dated as 2nd April 1985. In the Technical Board, it was app-
roved that the standard would start to be used compulsory 
in 1 year after its publication on the “the Official Gazette” and 
the compulsory application was started in 3rd June 1986.

It was very difficult and took time finding common ground 
on some of quality values to be included in the standard 
whose preparation process is stated above and also points 
that wheat, flour, bread producers, universities and official 
organizations wanted to see in the standard. Due to all the-
se facts, the Standard was prepared in 9 years.

CONCLUSION
A meeting was held in November 1985 in Ankara for the 

purpose of promoting “TS 4500 Wheat Flour Standard” 
and informing the authorities. At the meeting to which I at-
tended with a notification; the subjects of “14% maximum 
moisture limit in flour varieties” and “resting for 7 days after 
production” were among the critics. After that in 1986 a 
series of “Promotion and Disclosure of the Standard” mee-
tings were held in Izmir on 6th February, in Konya on 6-7th 
March, in Gaziantep on 13th March, in Amasya on 29th 
March and in Tekirdag on 18-19th April with the participati-
on of a large number of listeners.

yaş glüten analizi yapılıyordu ve kurutularak da kolayca kuru 
glüten bulunabiliyordu. Öte yandan, istatistiki olarak kuru glü-
ten ile protein miktarları arasında yüksek oranda ilişki bulunu-
yordu. Ayrıca protein tayin cihazları hem çok pahalı hem de 
fabrikalarda analizleri yapacak, ayarlı çözeltileri hazırlayabile-
cek teknik elemanlar nadirdi. Ancak, glüten tayininde yıkama 
ve sıvı giderme el yardımıyla sağlandığından hata seviyesini 
azaltmak amacıyla kuru glüten tercih edilmişti. Zamanla, oto-
matik glüten yıkama ve santrifüj yoluyla fazla suyu giderme 
aparatlarının gelişmesi sayesinde sorun çözüldü. Böylelikle, 
bütün görüşlerin ışığı altında yeniden düzenlenen taslak, 
Teknik Komite tarafından irdelenerek uygun gördüklerimle 
beraber yeniden hazırlandı ve “Türk Standardı “şeklinde ka-
bul edilmek üzere TSE Teknik Kurulu’nun onayına sunuldu. 
TSE Teknik Kurulu; enstitü başkanı ve yönetim kurulu üyele-
ri ile ilgili bakanlıkların genel kuruldaki üyeleri, hazırlık grubu 
başkanları, üniversite ve odalar birliği üyeleri arasından genel 
kurulda seçilen üçer üyeden oluşuyordu. Kurulun Onayına 
sunulan “Buğday Unu Standart Tasarısı”nın görüşme top-
lantısına da yaklaşık 60 üye katılmıştı. Konuşmalar sırasında 
söz alan bir üye, taslağın paketleme bölümünde yer alan 50 
kg’lık ambalajın, alışkanlıklar nedeniyle eskisi gibi 71,5 kg’a 
çıkarılmasını önerdi. Ben hemen söz alarak, Türkiye’nin de 
imzaladığı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde, bir ki-
şinin taşıyabileceği ağırlığın 55 kg ile sınırladığını belirterek, 
aksi halde yüklemede makine kullanmak gerekeceğini açık-
layınca teklif geri alındı. Bir başka üye, taslaktaki “Kullanılmış 
polipropilen çuvallar, yıkanıp fümige edilerek tekrar un paket-
lemede kullanılabilir” hususunun kaldırılmasını ve yerine “Yeni 
polipropilen çuvallar kullanılır” maddesinin konulmasını teklif 
etti ve bu teklifin uygun görülmesiyle birlikte taslak, “TS 4500 
Buğday Unu” sıfatıyla, 2 Nisan 1985 tarihli oturum sonun-
da Türk Standardı olarak kabul edildi. Teknik Kurulda, stan-
dardın “Resmi Gazete’de” yayımlandıktan sonra 1 yıl içinde 
mecburi olarak uygulanmaya başlaması da onaylandı ve 3 
Haziran 1986’da mecburi uygulama başlatıldı.

Yukarda hazırlanma şekli açıklanan standardın içermesi 
öngörülen bazı kalite değerlerinde ve buğday, un, ekmek 
üreticileri ile üniversiteler ve resmi kuruluşların standartta 
yer almasını istedikleri hususlarda ortak noktayı bulmak çok 
güç oldu ve zaman aldı. Böylelikle Standart ancak 9 yılda 
tamamlanabilmişti. 

SONUÇ 
“TS 4500 Buğday Unu Standardı”nı tanıtmak ve ilgilileri 

bilgilendirmek amacıyla Kasım 1985’te Ankara’da bir top-
lantı gerçekleştirildi. Benim de bir bildiri ile katıldığım toplantı 
sonunda yapılan eleştiriler arasında ilk sırayı, “un tiplerin-
de yüzde 14 maksimum nem sınırı” ile “üretimden sonra 7 
günlük dinlendirme” konuları almıştı. Arkasından 1986 yılın-
da, önce 6 Şubat’ta İzmir’de, ardından sırasıyla 6-7 Mart’ta 
Konya’da, 13 Mart’ta Gaziantep’te, 29 Mart’ta Amasya’da 
ve 18-19 Nisan’da Tekirdağ’da olmak üzere, çok sayıda 
dinleyicinin katılımıyla bir dizi “Standart Tanıtım ve Bilgilen-
dirme” toplantıları yapıldı.
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At the meeting in Izmir, I had to accept the offer of “Er-
gin, let’s accept 14,5% as the common ground in moisture 
rate” by Prof. Dr. Erdal Saygin. But I rejected the offer of 
15% rate made at the dinner held by the millers after the 
session in Ankara and I said, “If the flour moisture exceeds 
14,8 molds may develop and cause carcinogenic residu-
es”. While most of the attendees appreciated my explanati-
on, I cannot forget the question of “Has anybody ever died 
of bread?”. At the Konya meeting, the moisture rate was 
the most criticized topic as well and a minute was signed 
for the increase of moisture rate to 15% in some varieties. 
When they presented the minute signed by some acade-
micians and flour producers to me, I signed it by adding 
annotation of “except moisture”.  “TS 4500 Wheat Flour 
Standard”, which was modified in parallel with the reaso-
nable critics made at the other meetings, remained in force 
until “Turkish Food Codex Wheat Flour Communiqué” that 
was prepared by being based on “Turkish Food Codex Re-
gulation” published on Official Gazette dated as 16th No-
vember 1997 and repeated numbered as 23172.

The main philosophy of TS 4500 Wheat Flour Standard 
was to produce six types of products that can be afforded 
by each income level and that is proper for the palate of 
the consumers. These were added to the standard later 
in order for ensuring compliance with Turkish Food Codex 
Wheat Flour Communiqué and bread wheat flour was gat-
hered under three types. I will try to present my opinions on 
these issues and whole meal and whole wheat flour with 
another article for my readers.

Being compulsory of the standard we made as of 3rd 
June 1986 caused panic among some of the flour produ-
cers and they started to reorganize their facilities and es-
tablish a laboratory with minimum scales. The obligation of 
employing staff with higher education for the food premises 
made the producers employ or hire those.

On request; I present you a paragraph of my article titled 
as “TS 4500 Wheat Flour Standard Issues” published on 
the magazine of “STANDARD Ekonomik ve Teknik Dergi” 
year 24, Number 288, dated December 1985:

“The main food staple of Turkish people is bread who-
se raw material is flour. Thus, the flour standard concerns 
everyone living in our country and aims to protect the con-
sumer and honest flour industrialists and bring the pro-
duction technique to the modern level. Reaching to that 
goal can be achieved through widespread and effective 
auditing across the country. Otherwise, standard would be 
condemned to remain on paper and would not go beyond 
hurting several companies established in some large resi-
dential centers”.

Thus, the flour industry has progressed largely  but insuf-
ficiently despite the fact that public audits have not been 
made in the way that I stated.

İzmir’deki toplantıda, hocam Prof. Dr. Erdal Saygın’ın, “Er-
gin, gel şu un rutubet oranında yüzde 14, 5’u ortak nokta 
olarak kabul edelim” önerisine uymak zorunda kaldım. Oysa 
Ankara’daki oturum sonunda değirmencilerin tertiplediği ye-
mekte yapılan yüzde 15 önerisini reddetmiş ve “un rutubeti 
yüzde 14,8’i geçerse, küfler üreyerek kanserojen kalıntılara 
neden olabilir” demiştim. Topluluğun tamamına yakını açıkla-
mamı anlayışla karşılarken, “Şimdiye kadar ekmekten ölen mi 
var?” sorusunu hiç unutamıyordum. Ardından organize edilen 
Konya toplantısında da yine en çok eleştiriyi un rutubeti almış 
ve bazı tiplerde rutubetin yüzde 15’e çıkarılması hususunda 
tutanak hazırlanarak imzaya açılmıştı. Bazı öğretim görevlileri 
ve un üreticilerinin de imzaladığı tutanak önüme geldiğinde 
“rutubet hariç” şerhi koyarak imzaladım. Diğer toplantılarda 
yapılan eleştiriler arasında akla uygun gördüklerimle tadil edi-
len “TS 4500 Buğday Unu Standardı”, 16 Kasım 1997 gün 
ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk 
Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanan “Türk 
Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği’ne kadar yürürlükte kaldı. 

TS 4500 Buğday Unu Standardı’nın ana felsefesi, her ge-
lir seviyesine ve üretilecek mamuller ile tüketicilerin damak 
zevkine cevap verebilecek şekilde altı tip şeklinde hazır-
lanmıştı. Bunlar, Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği’ne 
uyum sağlamak üzere sonradan tadil edildi ve ekmeklik 
buğday unları da, üç tip altında toplanmış oldu. Bu hu-
suslarda ve birdenbire alevlenip, sönüveren kepekli ve tam 
buğday unları hakkındaki düşüncelerimi, ayrı bir yazımla 
okurlarımın bilgilerine sunmaya çalışacağım. 

Hazırladığımız standardın 3 Haziran 1986 tarihinden itiba-
ren mecburi uygulamaya konulacak olması, bazı un üretici-
leri arasında panik yarattı ve işletmelerinde iyileştirme yap-
ma ile minimum ölçülerde laboratuvar kurma çalışmalarına 
başladılar. Ayrıca gıda işletmelerine yüksek öğrenimli ele-
man çalıştırma mecburiyeti getirilmesi de, üreticileri, bunları 
istihdam etmeye veya kiralamaya itti.

İstek üzerine hazırladığım; yıl 24, sayı 288, Aralık 1985 tarihli 
“STANDART Ekonomik ve Teknik Dergide” çıkan “TS 4500 
Buğday unu Standardının Düşündürdükleri” başlıklı yazımın 
sonlarına doğru bir paragrafını, aşağıda aynen veriyorum: 

“Türk halkının temel gıdasını, hammaddesi un olan ek-
mek teşkil etmektedir. Bu yüzden un standardı, yurdumuz-
da yaşayanların tümünü ilgilendirmekte, tüketici ile dürüst 
un sanayicisini koruma ve imalât tekniğini çağdaş seviyeye 
getirme gayesini taşımaktadır. Gayeye erişebilmek, öncelik-
le yurt çapında yaygın ve aynı müessiriyette (etkinlikte) de-
netim görevinin yerine getirilmesi ile mümkün olabilir. Aksi 
halde standart kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm olacak ve 
bazı büyük yerleşim merkezlerinde kurulu birkaç işletmenin 
canını yakmaktan ileri gidemeyecektir.”

Nitekim kamusal denetimler, belirttiğim şekilde yapılama-
mış olmasına rağmen un sanayisi gelişme yönünde büyük 
ama yetersiz ilerleme kaydetti. 
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toplu zincirli konveyörlerin 
gerçek Maliyeti 

the true cost of 
En-Masse chain 

conveyors
...................................................................

Chain Conveyors are an essential part of many bulk 
handling systems, where they are used to convey bulk ma-
terials such as powders, grains, flakes, pellets etc. Many of 
these conveyors use drop forged chains with flights as a 
means of conveying the material being handled. This “en-
masse” conveying system is very popular as it is a simple 
but highly efficient system of moving material.

When it comes to purchasing a chain conveyor, it is 
easy to look just at the one-time purchasing cost and the 
quality of the components. The problem with conveyors is 
that they are exposed to a lot of wear and tear, and even 
the best chains can fail after a certain period of time. But 
this can be many years depending on the conveyor use 
and maintenance.

If we look at the lifetime cost of an en-masse chain con-
veyor, we’ll find that a big part of this is the maintenance: 
the cost of replacement chains and links, the cost of the 
labour and finally the cost of the downtime. 

Toz, tahıl, pul, pelet gibi yığın halindeki malzemelerin 
taşınmasında kullanılan zincirli konveyörler; birçok yığın 
taşıma sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Bu konveyör-
lerin birçoğunda işlenen malzemenin aktarılması için bir 
araç olarak uçuşlarla birlikte sıcak dövme zincirler kul-
lanılmaktadır. Bu “toplu” taşıma sistemi, malzeme taşı-
mada basit fakat etkili bir sistem olduğu için oldukça 
popülerdir.

Söz konusu zincirli konveyör satın alma olunca; iş o ka-
dar kolaydır ki bir kerelik satın alma maliyetine ve parçala-
rın kalitesine bakmak yeterlidir. Bu konveyörlerde yaşanan 
sorun, çok fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalmalarıdır; 
en iyi zincirler bile belirli bir süre sonra bozulabilmektedir. 
Tabi bu süre, konveyörün kullanımına ve bakımına göre de 
yıllarca sürebilmektedir.

Toplu zincir konveyörünün ömür boyu maliyetine baktığı-
mızda, bu maliyetin büyük çoğunluğunun bakım olduğunu 
görüyoruz. Örneğin; yedek zincirlerin ve bağlantıların ma-

“Engineers have been working hard at suppress-
ing and minimising the different problems en-
countered within a chain conveyor as much as 
possible with solutions such as more frequent 
maintenance checks, metal detectors etc. - 
Whilst this has helped to reduce the number of 
unexpected break-downs, it hasn’t removed the 
need for conveyor shut downs when the chains 
or flights need to be replaced.”

“Mühendisler; daha sık bakım kontrolleri, metal 
detektörler, vb. gibi çözümlerle zincirli konve-
yörlerde karşılaşılan sorunları mümkün oldu-
ğunca gidermek ve azaltmak için çok sıkı ça-
lışıyorlar. Bu durum beklenmeyen bozulmaların 
sayısının azalmasına yardımcı olmasına rağmen, 
zincirlerin ve uçuşların değişmesi gerektiği du-
rumlarda, konveyörlerin kapatılmasına çözüm 
bulamamıştır.”

BY 4B Braİme elevaTor ComponenTs
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For each and evey user of chain conveyors, it is of vital 
importance to have the conveyor running to full capacity for 
as long as the equipment can allow it. Maintenance and re-
pair can cost a lot of money and time, usually requiring the 
services of a team of engineers and considerable amount 
of resources.

so how does the en-masse conveying system work, 
and where does the chain failure occur?

In En-Masse conveying, the flight height can be as low 
as 12.5% of the material being transported in the chain 
conveyor. The material is fed into the conveyor from the 
top and falls through the moving chain to the bottom of the 
box. Because the particles interlock, the material moves 
as a single stream at the same speed as the chain. This 
highly efficient conveying process allows nearly the entire 
conveyor cross section to move as bulk.

Traditionally, the flights are made of steel and welded 
onto the links. The links with flights are then assembled 
in many different arrangements using pins and circlips, 
headed pins and circlips or headed pins with collars and 
a roll pins. The whole assembly is very robust and works 
well until general wear, operational errors, material bu-
ild up and many other reasons can cause maintenance 
shut down.

In the case of a minor incident, such as the flights brea-
king, although the chain does not require to be changed, it 
is still necessary to order new chain links with flights welded 
or grind the sides of the failing links and weld new flights 
onsite. In both cases, a lot of resources and time are nee-
ded to complete the maintenance procedure. Having new 
links with flights welded is only the first step of the ma-
intenance process: the chain needs to be slackened, the 
circlips must be broken in order to take out the links where 
the flights have failed, new links with welded flights need to 
be put in, and finally the chain has to be tensioned again 
before the conveyor is at last operational or the whole chain 
removed from the conveyor.

One of the other major causes for concern with this tra-
ditional assembly is the fact that the circlips can sometimes 

liyeti, işçilik/çalışma maliyeti ve son olarak da arıza süresi 
maliyeti gibi.

Ekipmanların izin verdiği süre içerisinde konveyörün tam 
kapasite çalışması, her bir zincirli konveyör kullanıcısı için 
oldukça önemlidir. Bakım ve onarım, genellikle bir mühen-
dis ekibi ve önemli miktarda kaynak gerektirdiği için çok 
fazla paraya ve zamana mal olabilmektedir.

O halde toplu zincir taşıma sistemi nasıl çalışır ve zin-
cir bozulmaları nerede oluşur?

Toplu taşımada uçuş yüksekliği, zincirli konveyörde taşı-
nan malzemeden %12.5 oranında aşağıda olabilmektedir. 
Malzeme konveyöre üstten koyulur ve kutunun tabanına 
hareket eden zincir vasıtası ile düşer.  Parçacıklar iç içe 
geçtiği için, malzeme zincirle aynı hızda tek bir akışta ha-
reket eder. Oldukça etkili olan bu taşıma süreci, neredeyse 

konveyör kesitinin tamamının toplu olarak ha-
reket etmesini sağlar.

Geleneksel olarak uçuş konveyörleri çe-
likten imal edilmekte ve bağlantıların üzerine 
kaynak yapılmaktadır. Uçuş bağlantıları; pim 
ve klips, başlıklı pim ve klips ya da pullu ve 
yuvarlak başlıklı pim kullanılarak pek çok farklı 
düzenekle bağlanmaktadır. Tüm bu birleştir-
me işlemi oldukça sağlamdır ve genel yıpran-
ma, çalıştırma hataları, malzeme birikimi ve 
çok sayıda diğer nedenlerle bakım kapatması 
yapılana kadar iyi bir şekilde çalışmaktadır.

Uçuşların kırılması gibi küçük bir kaza olması durumunda; 
zincirin değişmesine gerek olmamasına rağmen, ya uçuş-
ları kaynak yapılmış yeni zincir bağlantıları sipariş etmek ya 
da bozulan bağlantıları zımparalayıp yerlerine yeni uçuşla-
rı kaynak yapmak oldukça gereklidir. Her iki durumda da, 
onarım prosedürünü tamamlamak için çok fazla kaynak 
ve süre ihtiyacı doğmaktadır. Kaynaklı uçuşlarla yeni bağ-
lantıların kullanılması, bakım sürecinin sadece ilk adımıdır: 
zincirin gevşetilmesi, uçuşların başarısız olduğu yerlerde 
bağlantıları dışarı çıkarmak için klipslerin kırılması, kaynaklı 
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come loose due to poor installation, not only causing the 
chain to collapse therefore again stopping the conveyor, 
but also contaminating the product that was being con-
veyed and risking pollution and obstructions in the plant 
process.

Engineers have been working hard at suppressing and 
minimising the different problems encountered within a 
chain conveyor as much as possible with solutions such as 
more frequent maintenance checks, metal detectors etc. 

• Whilst this has helped to reduce the number of unex-
pected break-downs, it hasn’t removed the need for con-
veyor shut downs when the chains or flights need to be 
replaced.

Bolt ‘N’ Go system represents a solution to this problem: 
it is a new flight assembly system that gets rid of the need 
for welded flights and pins and circlips assemblies which 
are quite costly and time consuming in terms of manufactu-
ring.  The system minimises conveyor maintenance down-
times and overcomes a lot of the problems encountered 
when using drag chain conveyors. 

The Bolt ‘n’ Go system includes:
• A set of Nylon flights that can be cut to accurate lengths 

depending on the desired overall width. These nylon flights 
are very strong and wear resistant but remain light- weight, 
therefore reducing the amount of power required to drive 
the chain.

• A hollow pin made of alloy steel (the same material 
as the link) and case hardened to C57 - C62. This pin will 
take the load in the as-
sembly. It is very strong 
and can be supplied in 
stainless steel for app-
lications in a corrosive 
environment.

• Bolts, nuts and 
washers are used to 
hold the flights onto 
the link and assemble 
the links together. Lock 
nuts are used to secure 
the whole system.

• At no point does 
the bolt take the load 
or is in contact with the 
pin. It merely holds and 
secures the flights.

• The system uses 4B drop forged chain links that have 
special lugs on the sides onto which the flights are faste-
ned, giving the assembly extra stability.

uçuşlarla yeni bağlantıların yerleştirilmesi ve son olarak da, 
konveyöre son operasyon yapılmadan veya konveyörden 
bütün zincirler kaldırılmadan önce zincirin yeniden gerilmiş 
olması gerekir. 

Bu geleneksel montajla ilgili bir diğer önemli endişe ne-
deni ise; kötü kurulumdan dolayı gergi rondelasının bazen 
gevşemesidir. Bu durum, sadece zincirin çökmesine ve 
konveyörün durmasına neden olmakla kalmaz, ayrıca taşı-
nan ürünün kontaminasyona uğramasına ve tesis içerisinde 
kirlilik ve tıkanıklık risklerinin oluşmasına da neden olur.

Mühendisler; daha sık bakım kontrolleri, metal detek-
törler, vb. gibi çözümlerle zincirli konveyörlerde karşılaşılan 
sorunları mümkün olduğunca gidermek ve azaltmak için 
çok sıkı çalışıyorlar. Bu durum beklenmeyen bozulmaların 
sayısının azalmasına yardımcı olmasına rağmen, zincirlerin 
ve uçuşların değişmesi gerektiği durumlarda, konveyörlerin 
kapatılmasına çözüm bulamamıştır.

Bolt ‘N’ Go sistemi, bu soruna bir çözüm sunmaktadır. 
Bu ürün, üretim açısından maliyetli olan ve zaman alan kay-
naklı uçuş, pim ve klips kurulum ihtiyacını ortadan kaldıran 
yeni bir uçuş kurulum sistemdir. Sistem, konveyör bakım 
sürelerini minimize etmekte ve kızaklı zincir konveyör kulla-
nımı sırasında karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmaktadır.

Bolt ‘n’ Go sistemi aşağıdakileri içermektedir:
• İstenen genel genişliğe göre doğru uzunluklarda kesile-

bilen bir takım naylon uçuş dizisi. Bu naylon uçuşlar, olduk-
ça sağlam ve yıpranmaya karşı dayanıklı olmalarına rağmen 
hafiftir; bu yüzden de zinciri çalıştıran güç miktarını azaltır.

• C57 – C62 için dış yüzeyi 
sertleştirilmiş ve alaşımlı çelikten 
(bağlantıyla aynı madde) yapılmış 
delikli pim. Bu pim, kurulumun 
yükünü üzerine alacaktır. Oldukça 
güçlüdür ve aşındırıcı ortamdaki 
uygulamalar için paslanmaz çelik-
ten yapılmıştır.

• Cıvata, somun ve pullar uçuş-
ları bağlantının üzerinde tutmak ve 
bağlantıları birlikte monte etmek 
için kullanılmaktadır. Emniyet so-
munları, tüm sistemin güvenliği 
için kullanılmaktadır.

• Hiçbir noktada cıvata, yükü 
almaz ya da pimle temasta olmaz. 

Sadece güvenlik uçuşlarını tutar.

• Sistem, kuruluma ekstra sabitlik sağlayan, uçuşların 
üzerine sabitlendiği özel çıkıntılara sahip 4B kızaklı zincir 
bağlantılarını kullanmaktadır.
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Sınırlı tarım alanına rağmen, başta buğ-
day olmak üzere dünyanın önde gelen ta-
rım üreticilerinden biri olan Kanada, aynı 
zamanda yüksek kalite tahıl ve tahıl ürünü 
tedarikçisi olma ününe de sahiptir. Her yıl 
10 ile 20 milyon ton arasında buğday ihraç 
Kanada’da, 55 civarında buğday ve yulaf 
değirmeni olduğu belirtilmektedir. Ancak ta-
hıl ürünlerinde önemli bir tedarikçi olan Ka-
nada, değirmencilik ürünlerinde aynı perfor-
mansı yakalayamamıştır. Bunda, az gelişmiş 
ve değirmencilik ürünleri ithal eden pazarlara 
olan uzaklık, önemli bir neden olarak ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü bu pazarlarda, değir-
mencilik ürünleri açısından gelişmiş ülkeler, 
Kanada’ya kıyasla önemli bir rekabet avan-

Being one of the important countries in 
the world for grain production (particularly 
for wheat and oat) despite its limited arable 
land, Canada also is famous for being a gra-
in and grain product supplier with high qu-
ality. Exporting 10-20 million tons of wheat 
every year, Canada is stated to have nearly 
55 wheat and oat mills. However, Canada 
as an important supplier of grain products 
has not shown the same performance on 
milling products. Being away from the less 
developed countries and milling product im-
porters is an important reason of that situa-
tion as the developed countries in terms of 
milling products have an important compe-
titive advantage in those markets compared 

canada has succeeded to be one of the world’s leading grain producers 
and suppliers despite its limited arable land and unfavorable climatic con-
ditions. Being one of the important countries in the world for grain produc-
tion (particularly for wheat and oat); canada realized over 50 million tons 
of grain production in 2012/13 season. the country exports a great part of 
wheat and oat production and the rest is milled in 55 wheat and oat mills 
across the country.

kanada, sınırlı tarım alanı ve elverişsiz iklim şartlarına rağmen dünyanın 
önde gelen tahıl üreticileri ve tedarikçileri arasında yer almayı başarmış-
tır. Başta buğday ve yulaf olmak tahıl üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri 
arasında yer alan kanada, 2012/13 sezonunda 50 milyon tonun üzerinde 
tahıl üretimi gerçekleştirmiştir. ülke, buğday ve yulaf üretiminin önemli bir 
bölümünü ihraç etmekte, geri kalanını ise ülke geneline yayılan 55 buğday 
ve yulaf değirmeninde işlemektedir.

Grain and Flour Market in 
CanaDa

Kanada’da Tahıl ve Un Pazarı
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to Canada. However; despite all these difficulties, Canadi-
an grain milling industry exports to more than 30 countries 
annually.

ECONOMIC STRUCTURE AND 
PERFORMANCE IN CANADA
Being 11th largest economy of the world according to 

2012 data of IMF; Canada is a bridge between the North 
American market and rapidly developing Asian economies. 
With this strategic position, the country is world’s ninth lar-
gest consumption market.

The country is considered as one of the world’s leading 
most dynamic economies with the secure business and 
investment environment besides providing the opportunity 
to reach a consumer group exceeding 443 million with the 
help of North American Free Trade Agreement (NAFTA) 
made between Canada, U.S. and Mexico.

In Canada that is a member of Organization for Econo-
mic Co-operation and Development (OECD) and G8; natu-
ral sources have a key role on country’s economy. 70% of 
the total economic activities and 75% of the employment is 
provided by the service industry. Having a great importance 
for British Colombia and Alberta states, natural sources are 
an important element of the trade balance.

The most prominent element of Canada’s economic per-
formance is that it did not have any economic constricti-
on in the period from 1991 when there was 2,1%-econo-
mic constriction for the last time until 2009. It is seen that 
Canadian economy was growing constantly with the low 
unemployment rate and budget surpluses in that period. 
The country succeeded to overcome 2001 crisis only with 
a three-month constriction. The economy grew with the 
rates of around 3% annually between 2004 and 2007. On 
the other hand; having a current account deficit together 
with the economic constriction for the first time after years 
with 2009 crisis, Canada showed a growth of averagely 
1,1% between 2007 and 2011. The growth rate in 2012 
was realized as 1,7%. It is estimated to be 1,7% in 2013. 
The growth rate expectation for 2014 is 2,2%.

CANADIAN AGRICULTURAL SECTOR
Arable lands in Canada range along the southern bor-

der of the country. Despite the restricted arable land, the 
country is one of the leading particularly wheat and other 
agricultural producers. In the last 50 years; Canadian agri-
cultural industry has had a structural change, the share of 
agricultural industry and the employed population in agri-
culture has decreased gradually just like in other industri-
alized countries, farms have extended but their numbers 
have decreased. There has not been much change in the 
arable land in total and the arable lands per farm have inc-
reased in total; within this concept Saskatchewan state has 
been the one with the largest arable land amount.

tajına sahiptir. Ancak tüm bu zorluklara rağmen Kanada ta-
hıl değirmenciliği endüstrisi, yıllık olarak 30’dan fazla ihraç 
pazarına gönderim yapmaktadır.

KANADA’DA EKONOMİK YAPI 
VE PERFORMANS 
IMF’nin 2012 verilerine göre dünyanın 11. büyük ekono-

misi olan Kanada, Kuzey Amerika pazarı ile hızla gelişen 
Asya ekonomileri arasında bir köprü görevi görmektir. Ülke, 
bu stratejik pozisyonuyla dünyanın en büyük dokuzuncu 
tüketim pazarıdır. 

Ülke, ABD ve Meksika ile gerçekleştirilen Kuzey Amerika 
Serbest Ticaret Alanı (NAFTA) sayesinde 443 milyonu aşan 
bir tüketici kitlesine ulaşma imkanı sağlamanın yanı sıra 
güvenli iş ve yatırım ortamı ile de dünyanın önde gelen en 
dinamik ekonomilerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G8 
üyesi olan Kanada’da, doğal kaynaklar ülke ekonomisinin 
gelişmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Ancak toplam eko-
nomik faaliyetlerin yüzde 70’ini ve istihdamın yüzde 75’ini 
hizmetler sektörü sağlamaktadır. British Columbia ve Alber-
ta eyaletleri için çok büyük önem taşıyan doğal kaynaklar 
ticari dengenin önemli bir unsurudur.

En son 1991 yılında yaşanan yüzde 2,1’lik daralmadan 
sonra 2009 yılına kadar olan dönem içinde Kanada eko-
nomik performansının en göze çarpan unsuru, hiç ekono-
mik daralma yaşanmamış olmasıdır. Bu süreçte Kanada 
ekonomisinin genel olarak düşük işsizlik ve bütçe fazlaları 
ile sürekli bir büyüme içerisinde olduğu görülmektedir. 
Ülke, 2001 krizini sadece üç aylık bir daralma ile atlatmayı 
başarmış, ekonomi 2004-2007 yılları arasında yıllık orta-
lama yüzde 3’lerde seyreden oranlarda büyümüştür. Di-
ğer yandan 2009 kriziyle birlikte yıllar sonra ilk defa yaşa-
dığı ekonomik daralmayla birlikte cari açık veren Kanada, 
2007-2011 yılları arasında ortalama yüzde 1,1 büyüme 
göstermiştir. 2012 yılında büyüme hızı yüzde 1,7 olarak 
gerçekleşmiştir. 2013 yılında da yine büyüme hızının yüz-
de 1,7 olduğu tahmin edilmektedir. 2014 yılı için büyüme 
beklentisi yüzde 2,2’dir.

KANADA TARIM SEKTÖRÜ 
Kanada’da tarıma elverişli topraklar, ülkenin güney sınırı 

boyunca sıralanmaktadır. Ülke, sınırlı tarım alanına rağmen, 
başta buğday olmak üzere dünyanın önde gelen tarım üreti-
cilerinden biridir. Son 50 yılda Kanada tarım sektörü önemli 
bir yapısal değişim geçirmiş, diğer sanayileşmiş ülkelerde 
olduğu gibi tarım sektörünün ve tarımda istihdam edilen nü-
fusun payı giderek azalmış, çiftlikler büyümüş ancak sayıları 
azalmıştır. Toplam ekilen tarım arazisinde önemli bir değişik-
lik gözlenmemiş olup, çiftlik başına düşen tarım arazilerinde 
toplamda artış gerçekleşmiş, bu çerçevede Sasketchewan 
eyaleti ortalama tarım arazilerinin en yüksek olduğu eyalet 
olmuştur.
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Although the country is an important producer of agri-
cultural and food products; regular import is realized for 
meeting the demand especially for the products grown 
in warmer climates. Despite that fact that agricultural fo-
reign trade is mainly realized with other NAFTA (North 
American Free Trade Agreement) members U.S. and Me-
xico due to the geographical position; European and Far 
Eastern markets have also an important role on Canada’s 
foreign trade.

On the contrary to other industrialized countries, Cana-
dian farmers do not get large subsidies from the govern-
ment. Canadian farmers only get support in case of natural 
disasters and drought.

GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION
Canada has succeeded to be one of the world’s leading 

grain producers and suppliers despite its limited arable 
land and unfavorable climatic conditions. Being one of the 

Ülke, tarım ve gıda ürünlerinde önemli bir üretici olması-
na rağmen, özellikle daha sıcak iklimlerde yetişen ürünlere 
yönelik talebin karşılanması amacıyla düzenli olarak ithalat 
yapmaktadır. Coğrafi konum nedeniyle tarımsal dış ticaret 
ağırlıklı olarak diğer NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret 
Anlaşması) üyesi ABD ve Meksika arasında gerçekleşmesi-
ne karşın, Avrupa ve Uzakdoğu pazarları da Kanada’nın dış 
ticaretinde önemli rol oynamaktadır.

Diğer sanayileşmiş büyük ülkelerin aksine, Kanada çiftçi-
leri üretimleri için devletten büyük sübvansiyonlar almamak-
tadırlar. Kanada’da çiftçilere yalnızca tabii afet ve kuraklık 
gibi durumlarda destek verilmektedir. 

HUBUBAT ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Kanada, sınırlı tarım alanı ve elverişsiz iklim şartlarına 

rağmen dünyanın önde gelen tahıl üreticileri arasında yer 
almayı başarmıştır. Başta buğday olmak üzere mısır, arpa 
ve yulaf üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan 
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important countries in the world for grain production (parti-
cularly for wheat and oat); Canada realized over 50 million 
tons of grain production in 2012/13 season.

According to the data of USDA (U.S. Foreign Agri-
cultural Service); Canada, which ranked sixth in world 
wheat production with an amount of 27,2 million tons 
in 2012/13 season, has increased its wheat production 
50% in the last 10 years. Canadian wheat production, 
which was 15,9 million tons in 2002/03 season, reac-
hed 28,6 million tons in 2008/09 season but decreased 
a little in the following seasons. Declining to 23,3 million 
tons in 2010/11 season, the production increased to 
25,2 million tons in 2011/12 season and 27,2 million 
tons in 2012/13 season. Country is expected to realize 
a 10 million-ton record increase in wheat production in 
2013/14 season and thus the production will increase 
to 37,5 million tons. The country uses approximately 
1/3 of the wheat production for its own domestic con-
sumption. When the consumption data is reviewed;  it 
is seen that there is not many changes between the 
years and the consumption is realized between 7 and 
10 million tons. Wheat consumption, which was 7,7 mil-
lion tons in 2002/03 season, increased to 8,9 million 
tons in 2006/07 season and decreased to 6,8 million 
tons in 2007/08 season. Increasing a little in the follo-
wing seasons, consumption reached to 9,5 million tons 
in 2012/13 season. Wheat consumption is expected to 
reach 10,2 million tons level in 2013/14 season.

With 24,4 million-ton amount in 2012/13 season in to-
tal coarse grain production, Canada ranks ninth in world 
production. As one of these grains, corn production has 
increased nearly 4 million tons in the last 10 years. Ac-
cording to the USDA data; Canada’s corn production, 
which was 8,9 million tons in 2002/03 season, reached 
to 11,6 million tons in 2007/08 season but decreased 
to 10,06 million tons in 2008/09 season and to 9,7 milli-
on tons in 2009/10 season. Increasing again in 2010/11 
season, country’s corn production reached 13 million 
tons in 2012/13 season. The country is estimated to rank 
ninth in world corn production with 14,2 million-ton corn 
production in 2013/14 season. On the contrary to wheat, 
Canada uses almost entire corn production and someti-
mes more than the entire production for its own domestic 
consumption. When corn consumption data is reviewed; 
it is seen that the country has averagely 11 million-ton 
consumption. In 2013/14 season, Canadian corn con-
sumption is expected to reach 12,5 million tons which 
was the 10 year-earlier level.

Another product for which Canada is an important pro-
ducer is barley. The country ranks third in world barley pro-
duction with the 8 million-ton production in 2012/13 se-
ason. Canada’s barley production, which was 7,4 million 
tons in 2002/03 season, reached to 12,5 million tons as 

Kanada, 2012/13 sezonunda tüm bu ürünlerde 50 milyon 
tonun üzerinde üretim gerçekleştirmiştir. 

USDA (ABD Dış Tarım Servisi) verilerine göre; 2012/13 
sezonunda gerçekleştirdiği 27,2 milyon tonluk buğday üre-
timiyle dünya buğday üretiminde altıncı sırada yer alan Ka-
nada, son 10 yılda buğday üretimini yaklaşık yüzde 50 ora-
nında artırmıştır. 2002/03 sezonunda 15,9 milyon ton olan 
Kanada buğday üretimi, 2008/09 sezonunda 28,6 milyon 
tona ulaşmış ancak sonraki sezonlarda bir miktar gerileme 
göstermiştir. 2010/11 sezonunda 23,3 milyon tona kadar 
gerileyen üretim, 2011/12 sezonunda 25,2 milyon tona, 
2012/13 sezonunda ise 27,2 milyon tona yükselmiştir. Ül-
kenin, 2013/14 sezonunda buğday üretiminde 10 milyon 
tonluk rekor bir artış yakalayacağı ve böylece üretimin 37,5 
milyon tona yükseleceği tahmin edilmektedir. Ülke, buğday 
üretiminin yaklaşık 1/3’lük bölümünü kendi iç tüketimi için 
değerlendirmektedir. Tüketim verilerine bakıldığında, yıllar 
arasında çok ciddi oynamaların olmadığı ve tüketimin 7 ile 
10 milyon ton arasında gidip geldiği görülmektedir. 2002/03 
sezonunda 7,7 milyon ton olan buğday tüketimi, 2006/07 
sezonunda 8,9 milyon tona çıkmış, 2007/08 sezonunda ise 
6,8 milyon tona düşmüştür. Sonraki sezonlarda bir miktar 
artış kaydeden tüketim, 2012/13 sezonunda 9,5 milyon 
tona ulaşmıştır. Buğday tüketiminin 2013/14 sezonunda da 
10,2 milyon ton seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir.

Kanada, toplam iri tahıl üretiminde 2012/13 sezonunda 
gerçekleştirdiği 24,4 milyon tonluk üretimle, dünya üreti-
minde dokuzuncu sırada yer almaktadır. Bu tahıllardan bir 
olan mısır üretimi, son 10 yılda yaklaşık 4 milyon ton art-
mıştır. USDA verilerine göre 2002/03 s ezonunda 8,9 mil-
yon ton olan Kanada’nın mısır üretimi, 2007/08 sezonunda 
11,6 milyon tona ulaşmış, ancak sonraki 2 sezonda düşüş 
göstererek 2008/09 sezonunda 10,6 milyon tona, 2009/10 
sezonunda da 9,7 milyon tona gerilemiştir. 2010/11 sezo-
nunda yeniden artışa geçen ülkenin mısır üretimi, 2012/13 
sezonunda 13 milyon tona ulaşmıştır. Ülkenin 2013/14 
sezonunda da 14,2 milyon tonluk mısır üretimiyle, dünya 
mısır üretiminde dokuzuncu sırada yer alacağı tahmin edil-
mektedir. Kanada, buğdayın aksine mısır üretiminin hemen 
hemen tamamını, hatta bazı sezonlarda üretimden fazlası-
nı kendi iç tüketimi için değerlendirmektedir. Mısır tüketim 
verilerine bakıldığında, ülkenin ortalama 11 milyon tonluk 
tüketime sahip olduğu görülmektedir. Kanada mısır tüketi-
minin, 2013/14 sezonunda, 10 yıl önceki seviye olan 12,5 
milyon tona ulaşması bekleniyor.

Kanada’nın üretimde söz sahibi olduğu bir diğer ürün 
arpa. Ülke, 2012/13 sezonunda gerçekleştirdiği 8 milyon 
tonluk üretimle, dünya arpa üretiminde üçüncü sırada 
yer almaktadır. 2002/03 sezonunda 7,4 milyon ton olan 
Kanada’nın arpa üretimi, 2004/05 sezonunda son 10 yılın 
en yüksek seviyesi olan 12,5 milyon tona ulaşmıştır. Sonra-
ki sezonlarda artış ve düşüşlerle seyreden üretim, 2010/11 
sezonunda 7,6 milyon tona kadar gerilemiş, 2012/13 sezo-
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the highest amount in the last 10 years in 2004/05 season. 
Having increases and decreases in the following seasons, 
the production declined to 7,6 million tons in 2010/11 se-
ason and increased again in 2012/13 season to 8 million 
tons. Canadian barley production is estimated to continue 
to increase in 2013/14 season and will reach to 10,2 mil-
lion tons level. 7-8 million tons of barley production in the 
country is used for domestic consumption.

Ranking third in world oat production, Canada realizes 2 
to 4 million tons of oat production every year. According to 
the USDA data; realizing 2,9 million tons of oat production 
in 2002/03 season, Canada reached its highest production 
level in 2007/08 season with 4,6 million-ton amount. Dec-
reasing in the following seasons, Canadian oat production 
remained at 2,8 million tons level in 2012/13 season. It is 
estimated that the oat production in the country will incre-
ase again in 2013/14 season and reach to 3,8 million tons. 
Canada uses nearly 50% of the oat production for its own 
domestic consumption and the rest is exported.

FOREIGN TRADE IN CANADA
According to the records of International Trade Cen-

ter; Canada ranks 12th in world export and 13th in world 
import. In 2012, Canada’s export increased 0,7% and 
import increased 2,6% compared to the previous year. 
Total foreign trade volume increased to 915,8 billion dol-
lars in 2012. When the export structure of the country 
is reviewed; it is seen that the export share of services 
and industry increases gradually but the export of the 
raw materials like agricultural products, timber, and ores 
decreases. However, this situation is not reflected on the 
foreign trade values due to the increase in commodity 
prices recently. 

While wheat ranks first among the most important pro-
ducts exported by the country in 2012; soybean and dri-
ed legumes are another important import items. For the 
import; agricultural and food industry products constituted 
8,5% of the total import realized in 2012.

When the foreign trade of Canada is reviewed by countri-
es; it is seen that the commercial relations between Canada 
and U.S. constitute the world’s largest bilateral trade flow. 
U.S. is the largest commercial partner of Canada both for 
export and import. While China, England, Japan and Me-
xico are in the first places among other important markets 

nunda ise yeniden artışa geçerek 8 milyon tona ulaşmıştır. 
Kanada arpa üretiminin 2013/14 sezonunda da artış gös-
termeye devam edeceği ve 10,2 milyon ton seviyesine ula-
şacağı tahmin edilmektedir. Ülkede, arpa üretiminin 7-8 mil-
yon tonluk bölümünü iç tüketim için değerlendirilmektedir.

Dünya yulaf üretiminde de üçüncü sırada yer alan Kana-
da, her yıl 2 ile 4 milyon ton arasında yulaf üretimi gerçek-
leştirmektedir. USDA verilerine göre 2002/03 sezonunda 
2,9 milyon ton yulaf üretimi gerçekleştiren Kanada, en yük-
sek üretim seviyesine 4,6 milyon tonla 2007/08 sezonunda 
ulaşmıştır. Sonraki sezonlarda düşüş gösteren Kanada yu-
laf üretimi, 2012/13 sezonunda 2,8 milyon ton seviyesinde 
kalmıştır. Ülkedeki yulaf üretiminin 2013/14 sezonunda ye-
niden artış göstereceği ve 3,8 milyon tona ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. Kanada, gerçekleştirdiği yulaf üretiminin yak-
laşık yüzde 50’lik kısmını kendi iç tüketimi için değerlendir-
mekte, geri kalanını ihraç etmektedir.

KANADA’DA DIŞ TİCARET
Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) kayıtlarına göre; Kana-

da, dünya ihracatında 12., dünya ithalatında ise 13. sırada 
yer almaktadır. Kanada’nın 2012 yılındaki ihracatı bir önceki 
yıla göre yüzde 0,7 oranında, ithalatı ise yüzde 2,6 oranın-
da artış göstermiştir. Toplam dış ticaret hacmi, 2012 yılında 
915,8 milyar dolara yükselmiştir. Ülkenin ihracat yapısına 
bakıldığında, hizmetler ve sanayinin ihracat payının giderek 
arttığı, buna karşılık tarımsal ürün, kereste, maden cevher-
leri ve enerji gibi hammadde niteliğindeki kaynak ürünlerin 
ihracatında gerileme yaşandığı görülmektedir. Ancak bu 
gelişme, son yıllarda mal fiyatlarında yaşanan artışlara bağlı 
olarak dış ticaret değerlerine çok fazla yansımamaktadır. 

Ülkenin 2012 yılında ihraç ettiği en önemli ürünler arasında 
buğday ilk sıralarda yer alırken, soya fasulyesi ve kuru bakla-
giller de diğer önemli ihraç kalemleri arasında yer almaktadır. 
İthalatta ise tarım ve gıda sanayi ürünleri, 2012 gerçekleştiri-
len toplam ithalatın yüzde 8,5’ini oluşturmaktadır.

Kanada’nın ülkeler itibariyle dış ticaretine bakıldığında, 
ABD ile Kanada arasındaki ticari ilişkilerin dünyadaki en bü-
yük ikili ticaret akımını oluşturmakta olduğu görülmektedir. 
ABD hem ihracatta hem de ithalatta Kanada’nın en büyük 
ticari ortağıdır. Kanada’nın ihracat yaptığı diğer önemli pa-
zarlar arasında Çin, İngiltere, Japonya ve Meksika ilk sıralar-
da yer alırken, bunları Hollanda, Almanya ve Fransa başta 
olmak üzere AB ülkeleri ve G. Kore, Hong Kong, Brezilya ve 
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to which Canada make export; particularly Netherlands, 
Germany and France, European countries, South Korea, 
Hong Kong, Brazil and India follow them. In Canada’s 2012 
export, Turkey ranked 25th with a share of 0,2%. Canada’s 
export rate to Turkey decreased with a rate of 33,7% com-
pared to the previous year.

Just like in export, U.S. is the most important country 
in Canada’s import. Half of Canada’s import in 2012 
was realized from U.S. and the share of European co-
untries in Canada’s import is approximately 12%. Chi-
na, Mexico, Japan and South Korea are other important 
countries in Canada’s import after U.S. and European 
countries.

It is seen that the import from 20 out of 35 countries 
to which Canada makes import increased in 2012 but the 
import from other 15 countries decreased. The highest im-
port increase of Canada was made from Iraq with a rate 
of 61% in 2012 compared to the previous year; the se-
cond largest import increase was from Holland with a rate 
of 37%. Turkey ranked third in the largest increase ranking 
in Canada’s import with a rate of 30,5%.

THE PLACE OF GRAINS IN FOREIGN TRADE
Having an important role in the world market on foreign 

trade of grain-based agricultural product just like in the 
production; Canada exports 10 to 20 million tons of wheat 
every year. When the data on wheat that has an important 
place in the foreign trade of Canada is reviewed, it is seen 
that there has been an increase of nearly 100% in the last 
10-year period. 

According to the USDA data; Canada’s wheat export, 
which was 9,4 million tons in 2002/03 season, reached to 
19,4 million tons in 2006/07 season. Declining to 16,1 mil-
lion tons in 2007/08 season; wheat export reached 18,8 
million tons level in 2008/09 season and 18,9 million tons 
in 2009/10 season. Having a fluctuating course in paral-

Hindistan takip etmektedir. Kanada’nın 2012 yılı ihracatında 
Türkiye yüzde 0,2’lik payla 25’inci sırada yer almaktadır. Bir 
önceki yıla göre Kanada’nın Türkiye’ye ihracatı yüzde 33,7 
oranında düşüş göstermiştir. 

Kanada’nın ihracatında olduğu gibi ithalatında da ABD 
en önemli ülkedir. Kanada’nın 2012 yılı ithalatının ya-
rısı ABD’den gerçekleştirilmiş olup, AB 27 ülkelerinin 
Kanada’nın ithalatındaki toplam payı ise yaklaşık yüzde 12 
oranındadır. ABD ve AB’nin ardından Çin, Meksika, Japon-
ya ve G. Kore, Kanada’nın ithalatındaki diğer önemli ülkeler 
olarak göze çarpmaktadır.

2012 yılında, Kanada’nın ithalatında öne çıkan 35 ül-
keden 20 tanesinden yapılan ithalatın arttığı, 15 ülkeden 
yapılan ithalatın ise azaldığı görülmektedir. 2012 yılında 
Kanada’nın bir önceki yıla göre en fazla ithalat artışı gerçek-
leştirdiği ülke yüzde 61 oranla Irak, ikinci en yüksek artışın 
gerçekleştirildiği ülke yüzde 37 oranla Hollanda’dır. Türkiye 
ise yüzde 30,5 oranla en çok ithalat artışının gerçekleştiril-
diği üçüncü ülke konumundadır.

DIŞ TİCARETTE HUBUBATIN YERİ
Üretimde olduğu gibi tahıl bazlı tarımsal ürün dış ticare-

tinde de dünya pazarında önemli bir role sahip olan Ka-
nada, her yıl 10 ile 20 milyon ton arasında buğday ihraç 
etmektedir. Kanada’nın dış ticaretinde önemli bir yere sahip 
olan buğday ihracatıyla ilgili verilere bakıldığında, son 10 
yıllık süreçte ihracat miktarlarında yüzde 100’e yakın artış 
kaydedildiği görülmektedir. USDA verilerine göre 2002/03 
sezonunda 9,4 milyon ton olan Kanada’nın buğday ihraca-
tı, 2006/07 sezonunda 19,4 milyon tona kadar yükselmiştir. 
2007/08 sezonunda 16,1 milyon tona gerileyen buğday ih-
racatı, 2008/09 sezonunda 18,8 milyon ton; 2009/10 se-
zonunda 18,9 milyon ton seviyelerine ulaşmıştır. Üretimle 
paralel olarak dalgalı bir seyir izleyen Kanada’nın buğday 
ihracatı, 2012/13 sezonunda 18,5 milyon ton seviyelerin-
de seyretmiştir. Ülkenin 2013/14 sezonunda son yılların en 
yüksek seviyesi olan 22,5 milyon tonluk buğday ihracatına 
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lel with the production, Canada’s wheat export was reali-
zed as 18,5 million tons in 2012/13 season. The country 
is estimated to reach the highest level in the last season 
with 22,5 million-ton wheat export. Canada will continue 
to rank third in the world wheat export with this export 
amount.

Two other important products in Canada’s grain products 
trade are barley and oat. Ranking sixth in world barley ex-
port, Canada exports 1 to 2 million tons of barley. Country’s 
barley export, which was 427 thousand tons in 2002/03 
season, increased 2,2 million tons in 2005/06 season. Re-
aching to the highest barley export of the last 10 years in 
2007/08 season with 3 million tons; had some decreases 
in barley export in the following seasons and realized 1,3 
million tons of barley export averagely. Exporting 1,3 million 
tons of barley in 2012/13 season, Canada is estimated to 
reach 1,9 million-ton export amount in 2013/14 season.

ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kanada, bu ihracat miktarıy-
la, dünya buğday ihracatında üçüncü sırada olmaya devam 
edecek.

Kanada’nın tahıl ürünleri ticaretinde söz sahibi diğer iki 
ürün arpa ve yulaftır. Dünya arpa ihracatında altıncı sıra-
da yer alan Kanada, 1 ile 2 milyon ton arasında arpa ihraç 
etmektedir. 2002/03 sezonunda 427 bin ton olan ülkenin 
arpa ihracatı, 2005/06 sezonunda 2,2 milyon tona yük-
selmiştir. Son 10 yılın en yüksek arpa ihracatı miktarına 3 
milyon tonla 2007/08 sezonunda ulaşan Kanada, sonraki 
sezonlarda arpa ihracat miktarında düşüşler yaşamış ve 
ortalama 1,3 milyon ton seviyelerinde ihracat gerçekleştir-
miştir. 2012/13 sezonunda 1,3 milyon ton arpa ihraç eden 
Kanada’nın, 2013/14 sezonunda 1,9 milyon ton ihracat 
miktarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Kanada, dünya yulaf ihracatında ise ilk sıradaki yerini ko-
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Canada continues to be on the top in world oat export. 
By itself, Canada realized 73% of world oat export which 
was 1,8 million tons in 2012/13 season. When the oat ex-
port data is reviewed by years; it is seen that the highest 
export amount is 2,3 million tons and this amount was 
realized in 2007/08 season just like other grain products. 
Realizing 1,3 million tons of oat export in 2012/13 season, 
Canada is projected to increase this amount to 1,7 million 
tons in 2013/14 season.

MILLING AND GRAIN PROCESSING INDUSTRY
Canada has been making production for over 200 

hundreds years in commercial-purpose grain milling in-
dustry. According to the data of Canadian National Mil-
lers Association; some of Canada’s largest modern grain 
mills are operating at or near locations where mills have 
operated for more than 100 years. It is stated that Cana-
da has approximately 55 commercial wheat and oat mills 
situated from Pacific to Atlantic coasts and 20% of these 
mills are less than 15 years old. Using state-of-the-art 
milling methods and technology, the grain milling faciliti-
es in the country has approximately 1.5 billion $  capital 
investment.

According to the information presented by Canadian Na-
tional Millers Association Chairman Gordon Harrison; Car-
gill owning Horizon Milling, and P & H Milling Group are the 
top two millers in Canadian milling industry. ADM and Kraft 
follow them. The fifth is Rogers (Foods Ltd.), the Japanese-
owned interest. Besides them, there’re probably another 
20 or so independent mills with various specializations ac-
ross the country. Some of them are Brant Flour Mills Ltd., 
Grain Millers Inc., Nutrasun Foods Inc.,  Prairie Flour Mills 
Ltd. and Richardson Milling Limited.

The association reports that commercial scale wheat 
and oat mills operate in 8 of Canada’s 13 provinces and 
territories. Canadian wheat mills process approximately 3.1 

rumaya devam etmektedir. 2012/13 sezonunda 1,8 milyon 
ton olan dünya yulaf ihracatının yüzde 73’lük kısmını tek 
başına Kanada gerçekleştirmiştir. Yıllar bazında yulaf ihra-
catı verilerine bakıldığında, en yüksek ihracat miktarının 2,3 
milyon ton olduğu ve bunun da diğer tahıl ürünlerinde ol-
duğu gibi 2007/08 sezonunda gerçekleştiği görülmektedir. 
2012/13 sezonunda 1,3 milyon ton yulaf ihracatı gerçekleş-
tiren Kanada’nın, 2013/14 sezonunda bu miktarı 1,7 milyon 
tona çıkaracağı öngörülmektedir.

DEĞİRMENCİLİK VE TAHIL İŞLEME SEKTÖRÜ
Kanada, ticari amaçlı tahıl değirmenciliğinde 200 yıldan 

uzun süredir üretim yapmaktadır. Kanada Değirmenciler 
Derneği verilerine göre; Kanada’nın en büyük modern tahıl 
değirmenlerinden bazıları, 100 yıldan uzun süredir üretim 
yapılan bölgelerde veya bu bölgelere yakın noktalarda fa-
aliyet göstermektedir. Ülkede Pasifik’ten Atlantik kıyılarına 
kadar yaklaşık 55 adet ticari buğday ve yulaf değirmeni bu-
lunduğu ve bu değirmenlerin yüzde 20’sinin 15 yıldan daha 
kısa süredir faaliyet gösterdiği belirtilmektedir. En gelişmiş 
öğütme yöntemlerini ve son teknolojileri kullanan ülkedeki 
tahıl değirmenciliği tesisleri, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ser-
maye yatırımına sahiptir. 

Kanada Değirmenciler Birliği Başkanı Gordon Harrison’ın 
sunduğu bilgilere göre; Cargill, Horizon Milling ve P&H Mil-
ling Group Kanada değirmencilik endüstrisinde başı çeken 
ilk üç firma. Bu büyük oyuncuları ADM ve Kraft firmaları izle-
mektedir. Beşinci sırada ise Japon sermayeli Rogers (Foods 
Ltd.) bulunmaktadır. Tüm bu firmaların dışında ise yaklaşık 
20 adet çeşitli uzmanlık alanlarına sahip bağımsız değirmen 
bulunduğu belirtiliyor. Bunlardan bazıları şunlardır: Brant 
Flour Mills Ltd., Grain Millers Inc., Nutrasun Foods Inc.,  
Prairie Flour Mills Ltd. ve Richardson Milling Limited.

Dernek, Kanada’nın 13 eyalet ve bölgesinin 8 tanesinde, 
ticari amaçlı buğday ve yulaf değirmenlerinin faaliyet gös-
terdiğini açıklıyor. Buğday değirmenleri yıllık yaklaşık 3,1 
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million tons of Canadian wheat annually. The majority of 
eastern Canadian wheat processed is grown in Ontario, 
but milling wheat is also produced in Quebec and Atlan-
tic provinces. Canadian oat mills process approximately 
600,000 tons of milling quality oats annually. This Canadian 
sub-sector relies heavily on the United States market and 
holds a disproportionate share of total North American oat 
milling capacity, having expanded considerably in the past 
15 years.

Total milling capacity in the country is shared about equ-
ally between eastern and western Canada. While the majo-
rity of wheat milling capacity is in the east in close proximity 
to larger urban centers, the majority of oat milling capacity 
is situated in the Prairie Provinces.

Grinding over 3.5 million tons of wheat, oats and bar-
ley each year; Canadian mills export wheat flour, semoli-
na and other milled grain products to over 30 countries. 
Canadian milling companies have free trade access to 
all of Canada, the United States and Mexico under the 
terms of the North American Free Trade Agreement. 
Although the United States is Canada’s largest export 
market for milled grain products, over 30 countries im-
port wheat flour and other milled grain products from 
Canada each year.

According to “Canadian grain milling industry profile” that 
is prepared using  the data of Statistics Canada, the Stra-
tegis as the website of Canadian Industry and many other 
sources; there are 98 establishments in Canada that fall 
within this industrial classification.  Of these, 48 are wheat 
milling establishments.  An additional 7 are industrial scale 
oat milling establishments. 

The remainders are primarily specialized milling (com-
modities other than the primary cereal grains, wheat, oats, 
barley and corn that include dried fruits and vegetables, 
pulses and other specialty crops) and further processing 
establishments that are in the bakery mix and dough pre-
paration business. A number of bakery mix establishments 
are co-located with wheat milling facilities.

According to this industry profile; the milling industry has 
undergone extensive modernization and significant capa-
city expansion between the mid1990s and 2010.  The ca-
pacity expansion has been market-driven, closely tracking 
population growth.  Current replacement cost of all wheat 
and oat milling establishments is estimated to be between 
$1.5 billion and $2.0 billion.

milyon ton Kanada buğdayı işlemektedir. Bu miktarın yakla-
şık yüzde 75’i batı Kanada’da üretilmektedir. İşlenen doğu 
Kanada buğdayının çoğunluğu Ontario’da yetiştirilmektedir 
fakat Quebec ve Atlantik eyaletlerinde de öğütmelik buğday 
üretimi yapılmaktadır. Kanada yulaf değirmenleri ise yıllık 
yaklaşık 600 bin ton kaliteli yulaf işlemektedir. Kanada’nın 
bu yan endüstrisi, ağırlıkla ABD pazarına dayanmaktadır 
ve son 15 yılda önemli ölçüde genişleyerek Kuzey Ameri-
ka toplam yulaf öğütme kapasitesinin büyük çoğunluğunu 
elinde bulundurmaktadır.

Ülkedeki toplam değirmencilik kapasitesi ise, doğu ve 
batı Kanada arasında hemen hemen eşit şekilde dağılmış 
durumda. Buğday öğütme kapasitesinin çoğunluğu doğu-
daki büyük kent merkezlerine yakın yerlerde yer alırken, yu-
laf öğütme kapasitesinin çoğunluğu ise düzlüklerin (Prairie) 
hakim olduğu eyaletlerde yer almaktadır.

Her yıl yaklaşık 3,5 milyon tonluk buğday, yulaf ve arpa 
öğüten Kanadalı değirmenler, 30’dan fazla ülkeye buğday 
unu, irmik ve diğer öğütülmüş tahıl ürünleri ihraç etmekte-
dir. Ülkedeki değirmencilik firmaları Kuzey Amerika Serbest 
Ticaret Anlaşması (NAFTA) ile Kanada, ABD ve Meksika’da 
serbest ticaret yapma hakkına da sahiptir. Öğütülmüş tahıl 
ürünlerinde Kanada’nın en büyük ihracat pazarı ABD olma-
sına rağmen, yukarda da belirtildiği gibi 30’dan fazla ülke 
her yıl Kanada’dan buğday unu ve diğer öğütülmüş tahıl 
ürünü ithal etmektedir.

Kanada İstatistik Kurumu, Kanada Sanayi’nin web site-
si Strategis ve bir dizi başka kaynaktan yararlanılarak ha-
zırlanan “Kanada tahıl değirmenciliğinin endüstri profiline” 
göre; Kanada’da bu endüstriyel sınıflandırmaya dahil olmuş 
98 adet kuruluş bulunuyor. Bunların 48’i buğday öğütme 
firması iken 7 tanesi de yulaf öğütme firmasıdır. Geriye ka-
lanlar da fırıncılık karışımları ve hamur hazırlama sektöründe 
uzmanlaşmış olan öğütme (teme tahıl taneleri, buğday, yu-
laf, arpa ve mısır hariç kurutulmuş meyve ve sebze, bakliyat 
ve diğer özel ürünleri içeren emtialar) ve ileri işleme kuru-
luşlardır. Fırıncılık karışımı hazırlayan kuruluşların bir kısmı, 
buğday öğütme tesisleriyle birlikte kurulmuştur.

Yine söz konusu endüstri profiline göre; 1990’lı yılla-
rın ortaları ile 2010 yılı arasındaki süreçte, değirmencilik 
sektörü kapsamlı modernleşme ve önemli oranda kapa-
site artırımına gitmiştir. Kapasite artırımı pazardaki taleple 
artış gösterip, nüfus artışıyla yakından ilgilidir. Tüm buğ-
day ve yulaf değirmenciliği kuruluşlarının şu anki yenileme 
maliyetinin, 1,5 ile 2 milyar Dolar arasında olduğu tahmin 
edilmektedir.
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